
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

6 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

25 березня 2021          Мукачево №263

Про затвердження стратегії розвитку
Мукачівської міської комунальної установи «Центр професійного

розвитку педагогічних працівників» Мукачівської міської ради
Закарпатської області на період до 2024 року

З метою забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників,
здійснення їх науково-методичної підтримки у системі освіти відповідно до
Закону України «Про освіту», абзацу 2 ч. 3 ст. 52 Закону України «Про повну
загальну середню освіту», положення про центри професійного розвитку
педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 липня 2020 року № 672, статуту Мукачівської міської
комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних
працівників» Мукачівської міської ради Закарпатської області, затвердженого
рішенням 82 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 20.08.2020 №
2012, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної
політики (протокол №4 від  23.03.2021 р.),   керуючись ст.25, ст. 32, ч.1 ст.59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська
рада вирішила:

1. Затвердити стратегію розвитку Мукачівської міської комунальної
установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»
Мукачівської міської ради Закарпатської області  на період до 2024 року
(додається).

2. Директору Мукачівської міської комунальної установи «Центр
професійного розвитку педагогічних працівників» забезпечити виконання
Стратегії розвитку установи.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника
управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради
Кришінець-Андялошій К. та постійну комісію з питань гуманітарної політики.

Міський голова                                                                         А.БАЛОГА
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Розділ І. Загальні положення

В Україні триває реформа у сфері середньої освіти. Вона докорінно 
змінила її філософію, зосереджуючи увагу на дитиноцентризмі, особистісно-
орієнтованому навчанні, впровадженні інноваційних методів, партнерстві 
поміж усіма суб'єктами освітньої політики, безпеці та відсутності 
дискримінації в закладі освіти. Ключовою фігурою реформи освіти є педагог. 
Він є одночасно і об'єктом, і провідником позитивних змін. У Концепції 
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» на період до 2029 року зазначено, що важливим 
компонентом формули Нової української школи є умотивований учитель, який 
має свободу творчості й розвивається професійно. Саме від готовності педагога 
реагувати на виклики сьогодення залежить успіх освітніх змін. Важливою 
характеристикою професії педагога є її багатогранність, яка у своїх вищих 
проявах підіймається до мистецтва. До найважливіших умінь, якими має 
володіти вчитель Нової української школи, належать такі:

ï�¨ ефективність планування своєї діяльності, використання сучасних освітніх 
підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових 
компетентностей здобувачів освіти;

ï�¨постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності;

ï�¨налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками 
освіти. 

Потрібно розвивати професійні компетентності освітніх керівників 
закладів освіти, які в умовах Нової української школи одержали додаткові 
повноваження, що вимагають лідерських якостей, відваги, відповідальності та 
професійної майстерності.

З метою забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, 
здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої 
освіти відповідно до абзацу другого частини третьої статті 52 Закону України 
«Про повну загальну середню освіту» функціонують Центри професійного 
розвитку педагогічних працівників.

У своїй діяльності центр професійного розвитку педагогічних 
працівників керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», 
положенням про центр професійного розвитку педагогічних працівників, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 
672, Статутом Мукачівської міської комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» Мукачівської міської ради, 
затвердженим рішенням 82 сесії 7 скликання Мукачівської міської ради від 
20.08.2020 № 2012.

Основними документами, які регулюють професійну діяльність педагога 
є Конституція України; Кодекс законів про працю України; Закон України 
«Про освіту»; Закон України «Про повну загальну середню освіту»; Закон 
України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про позашкільну освіту»; 



Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №988-р; 
Концепція розвитку педагогічної освіти, затверджена наказом Міністерства 
освіти і науки України від 16 липня 2018 року №776; Державні стандарти 
відповідного рівня повної загальної середньої освіти; професійний стандарт за 
професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», 
«Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з 
дипломом молодшого спеціаліста)», затвердженого наказом Мінекономіки № 
2736 від 23.12.2020 року; Типові освітні програми (інші освітні програми, які 
використовує заклад освіти); методичні рекомендації про викладання окремих 
навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти; Критерії та 
рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів закладів загальної 
середньої освіти; санітарні правила та норми в закладах загальної середньої 
освіти; правила пожежної безпеки для закладів освіти; установчі документи, 
правила внутрішнього розпорядку закладу освіти; інші нормативні та правові 
акти у сфері освіти. 

Професійний розвиток  це набуття фахівцем нових сутнісних 
характеристик професіоналізму, опанування новітніх досягнень науки, 
практики, технологій у сфері професійної діяльності на основі культурних, 
гуманістичних, демократичних цінностей, що характеризується позитивною 
динамікою показників сукупності професійно значущих компетентностей.

Професіоналізм  це сукупність професійно значущих компетентностей 
фахівця, основою якої є професійна самосвідомість та професійна культура, що 
забезпечує здатність і готовність особистості виконувати професійну діяльність 
на високому рівні відповідно до компетенції як кола повноважень.

Державний стандарт вчителя закладу загальної середньої освіти визначає 
загальні (громадянська, соціальна, культурна, лідерська та підприємницька) і 
професійні компетентності вчителя. Професійні компетентності такі: мовно-
комунікативна, предметно-методична, інформаційно-цифрова, психологічна, 
емоційно-етична, педагогічне партнерство, інклюзивна, здоров'язбережувальна, 
проєктувальна, прогностична, організаційна, оцінювально-аналітична, 
інноваційна, рефлексивна, здатність до навчання впродовж життя. Стандарт 
також містить опис професійних компетентностей учителя за кваліфікаційними 
категоріями  спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, 
спеціаліст вищої категорії.

Ч. 3 ст. 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 
зобов'язує педагогічних працівників постійно підвищувати свою педагогічну 
майстерність. Законодавством передбачено також обов'язкове щорічне 
підвищення кваліфікації та проведення атестації не рідше ніж один раз на 5 
років, за результатами якої визначається відповідність педагогічного 
працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, 
педагогічні звання. Професійний розвиток педагогічного працівника 



передбачає оволодіння професійними компетентностями відповідно до 
кваліфікаційних категорій (спеціаліст вищої категорії, спеціаліст першої 
категорії, спеціаліст другої категорії, спеціаліст). Учитель має право на вільний 
вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, 
інших суб'єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та 
перепідготовку педагогічних працівників.

В Концепції розвитку педагогічної освіти зазначено, що 
конкурентоспроможність педагогічного працівника в сучасних умовах 
визначається його професіоналізмом, залежить від рівня кваліфікації, досвіду 
педагогічної діяльності, майстерності, наявності професійно значущих якостей, 
зокрема, мобільності, особистої відповідальності за власний неперервний 
професійний розвиток, налаштованості на сприйняття нового, здатності до 
особистого творчого розвитку, інноваційних пошуків і відкриттів. Успішна 
професійна діяльність педагогічного працівника вимагає безперервного 
навчання в умовах динамічних змін та здатності адаптуватися до них. 
Професійний розвиток спрямований на самореалізацію особистості. Прагнення 
до самовдосконалення й самоосвіта є важливими чинниками професійного 
зростання педагога, що забезпечують розширення його професійних 
можливостей, пізнавальних інтересів та формування творчої індивідуальності. 
Ця діяльність, яка має бути постійною та систематичною, нерозривно пов'язана 
з професійним зростанням і підвищенням рівня педагогічної майстерності, а 
також характеризується поетапним досягненням мети.

Закон України «Про освіту» гарантує педагогічному працівнику 
автономію та надає право на свободу педагогічної діяльності. Професійний 
стандарт визначає обсяг компетентностей, знання, уміння, навички в розрізі 
кваліфікаційних категорій, траєкторію розвитку кожної компетентності. Баланс 
між стандартом та свободою вчителя забезпечується правом кожного вчителя 
самостійно обирати шляхи досягнення результатів, способи розвитку 
компетентностей, форми підвищення кваліфікації, додаткові напрями 
професійного розвитку.

Реформою передбачається запровадження сертифікації зовнішнього 
оцінювання професійних компетентностей педагогічних працівників, що має 
на меті виявити та стимулювати вчителів з високим рівнем професійної 
майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими 
освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. Вчителі, які успішно 
пройшли сертифікацію отримуватимуть 20% надбавки до зарплати й стануть 
носіями змін у шкільній освіті.

Високоефективні системи освіти віддають перевагу рівності та інклюзії 
всіх здобувачів освіти й засновані на ідеї про те, що всі учні здатні добитись 
високих досягнень за належної підтримки. Дані міжнародних аналітичних 
досліджень вказують на те, що високі показники системи в цілому грунтуються 
необхідністю донесення знань до кожної дитини. Фокусування на 
справедливості та інклюзивності має стати ключовим аспектом бачення освіти 



в громаді на перспективу.

Школа має стати місцем, де діти отримують не лише знання, а й уміння їх 
застосовувати та цінності для оцінювання навколишнього світу і дійсності. 
Вона буде не лише закладом освіти, а й безпечним середовищем для розвитку, 
де діти вчаться спілкуватися між собою. Таке навчання передбачає 
впровадження нових методик викладання, зміну формату спілкування учнів 
учителів та батьків, упровадження проєктної роботи та навчання через 
діяльність. Усе це неможливо вмістити у дворічну профільну старшу школу, де 
діти мають поглибити вивчення профільних предметів та підготуватися до 
складання ЗНО без шкоди для свого здоров'я. Саме тому запроваджується 
повноцінна трирічна профільна школа, де діти здобуватимуть достатні знання. 
Нова старша профільна школа матиме ліцеї академічного та професійного 
спрямування. В академічному ліцеї учень може поглибити знання та вступити 
до закладу вищої освіти.

Основна мета здійснюваних і майбутніх перетворень - якість освіти. 
Якісна освіта в сучасному розумінні має задовольнити вимоги, які ставить до 
кожної особи швидко змінюване суспільство. Не менш важливим є 
застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій. Їх сутнісними 
ознаками є навчання і виховання особистості з максимально можливою 
індивідуалізацією, створенням умов для саморозвитку і самонавчання, 
осмисленого визначення своїх можливостей і життєвих цілей. Завдання - 
зробити інноваційний тип освіти визначальним, а над цим треба багато 
попрацювати і методичним службам, і науковцям.

Центр професійного розвитку педагогічних працівників провів у січні 
2021 року анкетування щодо вивчення запитів педпрацівників щодо 
професійного розвитку на основі індивідуального підходу, з урахуванням 
освітньо-професійних потреб і побажань. Участь в опитуванні взяли педагоги 
22 закладів загальної середньої освіти, 33 закладів дошкільної освіти та 2 
закладів позашкільної освіти. 

Аналіз анкет засвідчує, що більшість педагогів від Центру потребують 
допомоги в питаннях роботи з організації дистанційної та змішаної форми 
навчання (55 %) ,� ведення журналу в електронній системі «Моя школа» (45 %), 
атестації педагогів (42 %), консультування з питань впровадження 
компетентнісного, особисто орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного 
підходів до навчання здобувачів освіти і нових технологій (39%), самоосвіти та 
наставництва (30 %) та особливостей взаємодії з гіперактивними, агресивними 
і тривожними учнями (18 %).

          Щодо професійної комунікації, то більшість респондентів обирають 
спілкування через проведення семінарів з теоретичною частиною та 
навчальними заняттями для обміну ідеями та освітніми практиками. Найбільш 
доцільною організацією роботи вчителі під час опитування зазначають 
розподіл вчителів по групах на основі їх інтересів, робота в одній з груп 
семінару з подальшим обговоренням.



         На питання «У яких продуктах діяльності ви зацікавлені?» педагоги 
висловлюються за потребу в пам'ятках різного роду, тиражуванні розробок, 
збірках дидактичних матеріалів, наукових, методичних робіт вчителів, 
виданнях Центру, а саме: рекомендаціях, методиках.

          Найбільш прийнятними формами підвищення кваліфікації педагоги 
вважають: очно- дистанційну (50%) , очну ( 30 %) , дистанційну ( 20 %).

          Вибір тем тренінгів, семінарів та майстер-класів, які б хотіли прослухати 
педагогічні працівники, розподілилися таким чином: 45 % - «Розвиток 
логічного мислення або творчих здібностей», 41 % - «Прийоми для побудови 
гармонійних стосунків з людьми в самих різних ситуаціях», 39 % опитаних 
обрали «Основи особистісного зростання», 39 % - «Уміння керувати 
емоціями», 34% - «Вміння навчитися будувати нові стосунки з батьками і 
навчитися розуміти їх, і як зробити так, щоб і батьки розуміли і приймали вас»; 
23% - «Булінг  як розпізнати цькування і запобігти йому», 17 % - «Розвиток 
навички лідерства або навички ведення суперечки».

            На питання «Як Ви бачите свій професійний розвиток? З чого він має 
складатися?» педагоги висловлюються за формування індивідуального стилю 
роботи; підвищення власної кваліфікації, оволодіння ефективним педагогічним 
досвідом, пошуковою дослідною роботою; ознайомлення із національною 
системою виховання і навчання, що втілює виховну мудрість українського 
народу, родинне виховання, українські звичаї, традиції, свята, обряди; 
ознайомлення із новинками педагогічної преси, а також за самоосвіту, 
індивідуальний вибір сертифікованих курсів підвищення кваліфікації вчителів, 
оволодіння новими освітніми платформами для дистанційного навчання.

             Також педагоги закладів освіти зазначили, що найбільше хочуть 
отримати від ЦПРПП допомогу під час організації дистанційного навчання в 
організації навчання вчителів щодо використання інтернет сервісів та 
платформ в освітньому процесі та навчання вчителів щодо використання веб  
ресурсів для організації дистанційного навчання, використання електронних 
ресурсів на уроках.

Серед пропозицій та побажань найбільш актуальними є навчально- 
розвиваючі проекти, розробка методичних матеріалів з предметів для роботи в 
інклюзивних класах, можливість міжрегіонального обміну, квест-технологіях в 
сучасній школі та перехід в онлайн, ментальні карти, предметне портфоліо.

Розділ ІІ. Візія, місія, цінності та завдання Центру

Стратегія розвитку Мукачівської міської комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» Мукачівської міської ради 
Закарпатської області є ключовим документом, затвердженим засновником, та 
визначає довгострокову політику щодо розвитку освітньої галузі у контексті 
питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти.

У процесі своєї діяльності Центр створює умови для розвитку творчої 



ініціативи та академічної свободи педагогів у пошуках нових форм і методів 
педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг. 

Діяльність Центру ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 
Закону України "Про освіту" зокрема:

1. людиноцентризм;

2. науковий характер освіти;

3. академічна доброчесність та академічна свобода;

4. гуманізм, демократизм, сприяння навчанню впродовж життя.

Місія 

Сприяти професійному розвитку педагогічних працівників, 
розбудувавши професійне педагогічне середовище як синергетичну взаємодію 
зацікавлених сторін на основі ціннісних засад та сталого партнерства, надавши 
можливість всім охочим отримати чи покращити знання, вміння, навички в 
межах професійної діяльності, що забезпечить досягнення високих стандартів 
якості освіти. 

Візія

ЦПРПП  установа, яка допомагає педагогам у здійсненні їх професійної 
діяльності, є локомотивом професійного розвитку педагогічних працівників, 
працює на випередження, забезпечує індивідуальні потреби педагогічних 
працівників щодо професійного розвитку, реагує на їх запити, створює 
можливості для професійного розвитку, напрацьовує базу даних з питань 
професійного розвитку, сприяє забезпеченню якості освіти Мукачівської 
міської територіальної громади, змінює освіту за рахунок трансформації 
досвіду та впровадженням інновацій. 

Наші цінності 

1. Команда  віддані справі і поєднані єдиною метою професіонали, що 
діють проактивно, працюють творчо та прагнуть до саморозвитку.

2. Якість  завжди відстежуємо запити та пропонуємо якісний актуальний 
освітній продукт. 

3. Середовище для розвитку  створюємо культуру взаємин у поєднанні з 
культурами успіху і правил. 

4. Інноваційність  впроваджуємо нові технології навчання.

5. Прозорість  чесність і відкритість стосунків як в середині організації, так 
і в зовнішніх діях.

6. Довіра - співпрацюємо на засадах партнерства та синергії.

7. Клієнтоорієнтованість  орієнтація на успіх Педагога, що постійно 
навчається.

Цілі:

1. Створити можливості для побудови індивідуальної траєкторії 



професійного розвитку педагогів через удосконалення раніше набутих 
та/або набуття нових компетентностей педагогічним працівникам у 
межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог 
відповідного професійного стандарту. 

2. Забезпечити постійну психологічну підтримку педагогічним працівникам 
та розвиток їх психологічної компетентності в умовах реалізації реформи 
освіти.

3. Створити кейси документів щодо особливостей організації освітнього 
процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з 
використанням дистанційного навчання.

4. Створити ефективну систему навчання із використанням дистанційних 
технологій.

5. Впровадити в освітній процес ефективні навчальні стратегії.

Завдання ММКУ «ЦПРПП»: 

1) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку 
педагогічних працівників;

2) координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;

3) формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації 
(веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;

4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним 
працівникам;

5) організовує та проводить консультування педагогічних працівників, 
зокрема з питань:

I. планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;

II. проведення супервізії;

III. розроблення документів закладу освіти;

IV. особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття 
освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

V. впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, 
інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх 
технологій.

У зв'язку зі світовим викликом щодо епідеміологічної ситуації, що має 
місце в Україні, та необхідністю введення карантинних заходів задля 
запобігання вірусних хвороб, необхідно розбудовувати стратегії онлайн-
навчання. В умовах нового формату освітньої діяльності в Україні актуальним 
залишається розвиток цифрових компетентностей педагогів. 

Найбільший виклик, що постав перед сучасною освітою: як інтегрувати 
цінності в освітню галузь. Цінності завжди займали центральне місце в освіті, 



але настав час перейти від неявних поривів до явних освітніх цілей і методик, 
щоб допомогти спільнотам перейти від ситуаційних цінностей  у стилі «я 
роблю те, що дозволяє мені робити ситуація»  до сталих цінностей, які 
породжують довіру, соціальні зв'язки і надію.

Сьогодні важливі люди, які здатні застосувати глибину знань до нових 
ситуацій і досвіду, набувати нових компетенцій, будувати нові відносини й 
брати на себе нові ролі в цьому процесі: люди, які здатні постійно вчитися, 
розучуватись і переучуватись у швидкозмінному світі, коли змінюються 
контексти.

Одним із напрямків розвитку здатності міжпредметного мислення є 
впровадження STEM-освіти. Дослідження PISA показує, що учням важко 
мислити поза рамками шкільних дисциплін і вирішувати міжпредметні 
завдання. 5 серпня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив Концепцію 
розвитку природничо-математичної освіти (STEM  освіти), реалізація якої 
передбачена до 2027 року. Концепція спрямована модернізацію STEM-освіти, 
її широкомасштабне впровадження на всіх складниках та рівнях освіти, 
встановлення партнерства із роботодавцями і науковими установами та їхнє 
залучення до розвитку природничо-математичної освіти.

Успішна професійна діяльність педагогічного працівника вимагає 
безперервного навчання в умовах динамічних змін та здатності адаптуватися 
до них. Професійний розвиток спрямований на реалізацію педагогічним 
працівником себе як особистості. Прагнення до самовдосконалення й 
самоосвіта є важливими чинниками професійного зростання педагога, що 
забезпечують розширення його професійних можливостей, пізнавальних 
інтересів та формування творчої індивідуальності. Важливим є створення умов 
та можливостей для побудови індивідуальної траєкторії професійного розвитку 
педагогів через удосконалення раніше набутих та/або набуття нових 
компетентностей педагогічним працівникам у межах професійної діяльності 
або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту.

ЦПРПП ММР має у реєстраційному документі КВЕД 85.59, що 
класифікує вид його економічної діяльності як «Інші види освіти, н.в.і.у.» 
та передбачає провадження освітньої діяльності у сфері підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників. Результати підвищення 
кваліфікації в ЦПРПП ДМР можуть визнаватися рішенням педагогічної 
ради закладу освіти. Порядок визнання результатів визначений 
постановою КМУ від 21 серпня 2019 року №800 «Деякі питання 
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників». Одним із напрямків роботи центру буде розроблення 
програм підвищення кваліфікації.

Основними напрямами підвищення кваліфікації відповідно до постанови 
КМ України від 21 серпня 2019 року №800 «Деякі питання підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», є:

1.



розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, 
фахових методик, технологій);

2. формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей 
вмінь, визначених ч.1 статті 12 Закону України “Про освіту”;

3. психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, 
основи андрагогіки;

4. створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, 
особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення 
додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми 
потребами;

5. використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в 
освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та 
кібернетичну безпеку;

6. мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична 
компетентність;

7. розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти та 
їх заступників) тощо.

РОЗДІЛ ІІІ. Етапи реалізації Стратегії

Аналітичний етап передбачає затвердження номенклатури справ ММКУ 
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників», розподіл обов'язків 
між працівниками Центру, проведення соціологічного опитування стосовно 
пріоритетів діяльності Центру, укладення Угод про співпрацю з науковими та 
методичними установами, встановлення партнерських відносин з Центрами 
ПРПП інших громад.

Планувальний етап включає створення власного чіткого плану, який 
відповідає кращим практикам, безперервне навчання (саморозвиток) 
педагогічних працівників Центру, аналіз потреб ЗЗСО щодо підвищення 
кваліфікації педагогів, анкетування педагогів щодо їх професійного зростання, 
визначення траєкторії їх особистісного та професійного розвитку, створення 
проектів професійного розвитку педагогів.

Реалізаційний етап передбачає розширення інформаційної системи освітнього 
простору, створення мережевої спільноти, власного веб - сайту, наповнення 
його якісним контентом, створення методичного активу фахових спільнот 
громади.

Моніторинговий етап - це розробка критеріїв самооцінювання професійного 
розвитку педагогів, обмін досвідом з партнерами, співпраця з науковими 
установами на запити та потреби педагогів.

Розділ ІV. Пріоритети, стратегічні та операційні цілі діяльності Центру



Пріоритет 1. Консультативна підтримка педагогічних працівників 
закладів освіти

Мета:

1. Консультування педагогів з проблем сучасного розвитку освіти, 
досягнень психолого-педагогічних наук, організації освітнього процесу 
планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку, 
проведення супервізії, розроблення внутрішніх документів закладу 
освіти, освітніх програм, навчальних програм з навчальних предметів 
(інтегрованих курсів), а також особливостей організації освітнього 
процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти.

2. Різні форми онлайн-консультування, враховуючи запити освітян різних 
категорій.

3. Надання педагогам інформації, порад, рекомендацій на їх запити щодо 
професійної діяльності, професійного розвитку, вибору освітніх 
технологій, що сприятимуть підвищенню якості освіти.

Стратегічна ціль

Створення єдиного професійного інформаційного й освітньо-методичного 
середовища та інтеграція його в освітній процес закладів освіти громади. 
Операційні цілі

1. Інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх 
інновацій (ознайомлення педагогічних працівників із науковими 
процесами, рекомендаціями, іншими матеріалами).

2. Розробка рекомендацій щодо впровадження інновацій у практику роботи 
освітніх закладів.

3. Надання методичної підтримки в апробації теоретичних положень та 
методичних рекомендацій.

4. Формування електронної бази даних супервізорів, експертів 
інституційного аудиту, педагогічної інтернатури та наставництва.

5. Створення каталогів перспективного педагогічного досвіду.

6. Розробка мапи інноваційної діяльності педагогічних колективів і 
окремих працівників закладів освіти.

7. Створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів довідкової 
методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної та 
іншої літератури.

8. Опанування нових компетенцій консультантами Центру: набуття 
компетентностей консультування та супервізії. Консультанти Центру - 
це і фасилітатори, і менеджери, тьютори, експерти, супервізори, 
модератори в одній особі.

9. Налагодження мережевої взаємодії, доступна та неперервна комунікація 



і колаборація між усіма категоріями освітян.

Пріоритет 2. Професійна підтримка педагогічних працівників закладів

освіти

Мета:

1. Професійна підтримка педагогічних працівників з питань впровадження 
компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, 
інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх 
технологій.

2. Підвищення рівня майстерності учителів, їх фахової та інноваційної 
компетентності,

3. Створення гнучких інформаційних технологій для розкриття творчого 
потенціалу педагогів

4. Пошук ефективних шляхів організації освітньої діяльності;

Стратегічна ціль

Теоретична, науково-методична підтримка педагогів в інноваційній роботі, 
оновлення системи методичних заходів щодо розвитку професійної 
компетентності, інтелектуального потенціалу учителів, поширення та 
впровадження позитивного досвіду роботи.

Операційні цілі

1. Створення методичного активу фахових спільнот з метою координації їх 
діяльності;

2. Узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку 
педагогічних працівників;

3. Проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації 
щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи, 
інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних 
працівників.

4. Виявлення, моделювання, вивчення , узагальнення, пропаганди та 
впровадження ППД.

5. Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної діяльності 
педагогів

Пріоритет 3. Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників 
Мета:

Сприяти розкриттю творчого потенціалу педагога, розвитку педагогічної 
майстерності і професіоналізму, допомога педагогам щодо професійного 
розвитку

Стратегічна ціль

Забезпечення сприятливих умов для виявлення індивідуальності 



кожного педагога, формування власної траєкторії професійного та 
особистісного розвитку

Операційні цілі

1. Персоніфікований облік педагогів. Диференціація їх за освітніми 
запитами, віком, стажем, атестаційними категоріями, рівнем 
професійного розвитку .

2. Вивчення запитів споживачів освітніх послуг щодо ключових 
моментів професійного розвитку. Визначення проблемного поля 
кожного педагога.

3. Формування баз даних суб'єктів підвищення кваліфікації, провайдерів 
освітніх послуг, інших джерел інформації (веб-ресурсів), необхідних 
для професійного розвитку педагогічних працівників, та їх 
оприлюднення на власному веб-сайті;

4. Допомога педагогам в здійсненні самооцінювання власної 
педагогічної майстерності ( анкети самооцінювання, опитувальники, 
тести, які будуть безпосередньо пов'язані з професійним стандартом 
учителя і зможуть використовуватися для самооцінювання власної 
діяльності, рефлексії).

5. Допомога педагогам в розробці індивідуальної траєкторії 
професійного і особистого розвитку;

6. Надання методичної допомоги педагогам в участі у конкурсах 
професійної майстерності;

7. Допомога педагогам з вибором стратегій досягнення професійних 
цілей (форм професійного розвитку): участь у тренінгу, опрацювання 
відповідної літератури, отримання допомоги супервізора чи 
наставника.

8. Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим 
спеціалістам,

9. Впровадження педагогічної інтернатури та наставництва;

10.Допомога педагогічним працівникам у період підготовки їх до 
атестації;

11.Залучення педагогів до проєктів професійного розвитку

12.Забезпечення супервізії (супроводу та підтримки) педагогічних 
працівників.

13.Удосконалення механізму проведення сертифікації учителів.

14.Сприяння підвищенню рівня професійної майстерності та кваліфікації 
педагогічних працівників (шляхом підтримки, організації та проведення 
тренінгів, майстер-класів, форумів, конференцій, фестивалів і т.п.), а 
також міжнародному стажуванню.

Пріоритет 4. Надання психологічної підтримки педагогічним працівникам



Мета:

Налагодження здорової психологічної взаємодії між усіма учасниками 
освітнього процесу як головна місія психологічної служби в контексті Нової 
української школи.

Стратегічна ціль

Надання психологічної допомоги всім учасникам освітнього процесу;

Операційні цілі

1. Консультування та надання психологічної допомоги всім учасникам 
освітнього процесу.

2. Сприяння збереженню й посиленню психічного здоров'я учнів, 
учителів, батьків.

3. Навчання учасників освітнього процесу справлятися зі стресом та 
напругою, з емоційним перенапруженням, професійним вигоранням.

4. Сприяння в опануванні та розробленні інноваційних освітніх програм і 
технологій.

Пріоритет 5. Взаємодія та співпраця з органами та установами забезпечення 
якості освіти, закладами освіти, міжнародними та громадськими 
організаціями, засобами масової інформації з питань діяльності Центру

Мета:

Співпраця на рівні установ та між установами-партнерами щодо реалізації 
педагогами власної траєкторії професійного зростання, обміну досвідом, 
професійного розвитку педагогів.

Стратегічна ціль

Поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково- пошукової 
роботи, інноваційної діяльності закладів освіти і окремих педагогічних 
працівників, використання апробованих та визнаних ефективними моделей 
професійного зростання, що формуватимуть відповідні компетентності, 
необхідні для переорієнтації на ключові компоненти Нової української школи.

Операційні цілі

1. Інформаційно-видавнича діяльність Центру.

2. Проведення представницьких навчально-методичних заходів;

3. Співпраця з науковими та методичними установами шляхом укладення 
Угод;

4. Створення інноваційних онлайн-продуктів з використанням офісних 
програм, Інтернет-ресурсів та хмарних технологій.

Індикатори діяльності ЦПРПП ММР

Якість освіти ми можемо забезпечити лише тоді, коли знаємо, за якими 



критеріями ми цю якість міряємо. Тобто, чи реалізована місія закладу та 
основний клієнт  педпрацівник  отримав те, що очікував. Якщо відсоток 
задоволених буде наближатися до 100%, то це і буде вказувати на якість 
освітніх послуг ЦПРПП. 

Індикатори корпоративної культури

1. виконання зобов'язань;

2. прозорість;

3. інформаційна відкритість;

4. ділова етика;

5. чесна конкуренція

Індикатори якості освітніх послуг

1. значуща позиція на ринку освітніх послуг;

2. задоволення споживачів якістю послуг, відповідність їхнім очікуванням;

3. відповідність освітніх послуг вимогам, стандартам та нормам;

4. виведення на ринок нових освітніх послуг;

5. впровадження нових технологій, зокрема управлінських;

6. швидка адаптація та здатність до змін.

Індикатори якості менеджменту:

1. наявність чітко прописаної місії та стратегії закладу, чітке слідування їй;

2. перспективи розвитку установи;

3. відповідність освітніх процесів основним завданням, їхня узгодженість та 
організація;

4. репутація директора центру;

5. харизма та ділові якості директора.

Індикатори якості управління персоналом

1. залучення професійних кадрів, сприяння підвищенню їхнього 
професіоналізму;

2. справедлива оплата праці, рівні умови праці;

3. турбота про працівників;

4. високий рівень корпоративної культури.

Економічні результати 

1. ефективне використання ресурсів;

2. цінність бренду Центру професійного розвитку педагогічних 
працівників;

3. стабільні перспективи зростання; 

4. активна інформаційно-рекламна політика;



5. виведення на ринок нових освітніх послуг;

6. впровадження нових технологій, зокрема управлінських;

7. інноваційний підхід, дослідження і розробки.

Очікувані результати реалізації стратегії

1. високий рівень кваліфікації вчителів, що відповідає вимогам Нової 
української школи;

2. створення розвивального професійного середовища, що забезпечуватиме 
безперервну освіту педагогів;

3. впровадження в закладах освіти Мукачівської міської ТГ різних форм 
навчання, в тому числі дистанційного та змішаного; 

4. вдосконалення архітектури та змісту безперервного професійного 
розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

5. підвищення якості освітньої діяльності в закладах освіти; 

6. якісне зрушення у досягнутих результатах навчання здобувачів освіти; 

7. забезпечення функціонування й розвитку конкурентного ринку освітніх 
послуг у сфері безперервного професійного розвитку педагогічних 
працівників.

Індикатори:

1. частка педагогів, що підвищили кваліфікаційний рівень;

2. частка педагогів, які володіють цифровою компетентністю на 
достатньому та високому рівні;

3. частка педагогів, які залучені до заходів як освітні експерти; 

4. частка вчителів, що успішно пройшли сертифікацію;

5. кількість проведених конференцій, семінарів, майстер-класів, вебінарів 
тощо;

6. кількість навчальних курсів, професійних, інформатики та інших;

7. кількість учасників заходів, які проводить ЦПРПП ММР;

8. частка педагогів, які задоволені якістю послуг ЦПРПП ММР.

Механізми реалізації Стратегії

Реалізація Стратегії  це реалізація комплексу організаційних, фінансових 
та інформаційних заходів, які будуть здійснюватися ЦПРПП ММР, а також 
рішень управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради та рішень Мукачівської міської ради, що приймаються для досягнення 
стратегічних цілей, визначених у Стратегії. 

Джерелами фінансування реалізації Стратегії будуть: кошти засновника 
та інші джерела, не заборонені законодавством.

У ході моніторингу Стратегії вирішується ціла низка завдань: контроль за 



реалізацією Стратегії в цілому; оцінювання ступеня досягнення прогресу за 
визначеними завданнями, просування до очікуваних результатів; аналіз 
інформації щодо змін зовнішніх та внутрішніх факторів розвитку сфери освіти 
для уточнення та корегування (актуалізації) завдань Стратегії; підтримка в 
робочому стані актуальності стратегічного планування. На основі моніторингу 
Стратегії здійснюватиметься оцінка необхідності уточнення чи перегляду 
окремих елементів Стратегії у світлі нових тенденцій і обставин, що можуть 
виникати, та впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Секретар міської ради                                                                       Я.ЧУБИРКО


