
 
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                             НАКАЗ 

 

23.02.2021                                                                                           № 6 

 

    

 

Про організацію роботи   

з педагогічними кадрами 

в 2020/2021навчальному році 

 

Згідно з Положенням про центр професійного розвитку педагогічних 

працівників, затвердженого відповідно постанови КМУ від 29.07.2020 р. № 

672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», 

Положенням про комунальну установу «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Ужгородської міської ради, затвердженого 

рішенням LІІ сесії сьомого скликання Ужгородської міської ради   від 

15.10.2020 р. № №2148, з метою сприяння професійному розвитку 

педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти, 

розвитку інноваційної діяльності педагогічних кадрів, підвищення якості 

освіти, надання консультативної допомоги щодо впровадження оновлення 

програм та нових підходів у викладанні предметів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити План роботи комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Ужгородської міської ради (далі КУ 

ЦПРПП) на 2021 рік (додається). 

2. Комунальній установі «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Ужгородської міської ради: 

2.1. Всю роботу з педагогічними кадрами проводити у відповідності до 

Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про  
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місцеве самоврядування», указів і розпоряджень Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства в галузі 

освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки, місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988, Положення про центр 

професійного розвитку педагогічних працівників, відповідно постанови КМУ 

від 29.07.2020 р. № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних 

працівників», Положення про комунальну установу «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Ужгородської міської ради, прийнятого 

рішенням LІІ сесії сьомого скликання від 15.10.2020 р. № 2148. 

2.2. Посилити увагу щодо надання консультативної підтримки 

педагогічним працівникам з питань планування та визначення траєкторії їх 

власного професійного розвитку. 

2.3. Координувати засідання  міських   професійних спільнот  ( 

методичні об̓ єднання, творчі групи тощо). 

2.4. Співпрацювати з вищими навчальними закладами,  ЦПРПП, 

громадськими організаціями для підвищення фахового рівня педагогів. 

2.5. Висвітлювати на сайті КУ ЦПРПП досягнення       педагогічного 

досвіду педагогів міста та всі проведені заходи  працівниками Центру та 

професійними спільнотами міста. 

3. Затвердити план та структуру діяльності Центру:  

3.1.Організаційно-методичний супровід:  

3.1.1. Фахові конкурси «Учитель року- 2022», «Соняшник-учитель - 

2021» та інші; 

3.1.2  Інтелектуально освітянська гра «Знай наших!»; 

3.1.3. Серпнева конференція «Якісна  освіта -- запорука успіху. Освітній 

простір міста» (для  педагогів різних фахів). 

Відповідальні: педагогічні працівники ЦПРПП відповідно до посадових 

інструкцій. 

3.2.Сприяння навчанню впродовж життя:             

        3.2.1.Інтерактивна школа сучасного педагога (для педагогів закладів 

освіти ( без виділення фаху)).  

Керівник: Габор О.М., консультант ЦПРПП.  

       3.2.2.Школа інформаційно-цифрової компетентності педагога  ( для 

педагогів закладів освіти ( без виділення фаху)).  

Керівник: Мойсюк Р.Й., консультант ЦПРПП. 

       3.2.3.Школа професійної адаптації молодого педагога ( для педагогів 
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закладів освіти. Стаж роботи до 3-х років (без виділення фаху)). 

Керівник: Бережна В.В., консультант ЦПРПП. 

       3.3.Психологічна  підтримка  педагогічних працівників: 

       3.3.1. Проведення семінарів, тренінгів, вебінарів;  

       3.3.2. Надання психологічної підтримки згідно з замовленням.  

Відповідальна: Даньків І.З., директор ЦПРПП, психолог ( за згодою). 

       3.4. Особливості організації освітнього процесу: 

      Мета: підготувати заклади освіти до інституційного аудиту. 

Відповідальна: Даньків І.З., директор ЦПРПП.  

      3.4.1. Проведення вебінарів, майстер-класів, презентацій. 

      3.5. Координація професійних спільнот:  

       3.5.1. Методичне об̓ єднання професійної спільноти вчителів початкових 

класів. 

Керівник: Дутко С.Л. ( згідно з результатами голосування  вчителів 

початкових класів), учитель початкових класів УЗОШ І-ІІІ ст. №6. 

Координатори:  Биркович В.І., Юрик О.М., консультанти ЦПРПП.  

3.5.1.2. Школа  професійної адаптації молодого педагога початкової школи.  

Координатор:  Биркович В.І., консультант ЦПРПП. 

3.5.2. Методичне об̓ єднання професійної спільноти вихователів ГПД. 

Керівник: Ціцей О.В. ( згідно з результатами голосування  вихователів ГПД), 

вихователь ГПД НВК «Первоцвіт». 

Координатор:  Биркович В.І., консультант ЦПРПП. 

3.5.3. Методичне обє̓днання професійної спільноти вчителів української мови 

і літератури. 

Керівник: Чобаня В.В. ( згідно з результатами голосування  вчителів 

української мови і літератури), учитель української мови і літератури УЗОШ 

І-ІІІ ст. №12. 

Координатор:  Даньків І.З., працівник ЦПРПП.  

3.5.3.1. Творча група вчителів-новаторів української мови та літератури. 

Координатор: Ярема Х.І. 

3.5.4. Методичне об̓єднання професійної спільноти вчителів зарубіжної 

літератури. 

Керівник: Сеник В.О. ( згідно з результатами голосування  вчителів 

зарубіжної літератури), учитель зарубіжної літератури БПЛ «Інтелект»-

УЗОШ І-ІІІ ст. №11. 

Координатори:  Даньків І.З., Ярема Х.І., працівники ЦПРПП. 

3.5.5. Методичне обє̓днання професійної спільноти вчителів англійської мови. 

Керівник: Мельниченко О.В. ( згідно з результатами голосування  вчителів 

англійської мови), учитель англійської мови БПЛ «Інтелект»-УЗОШ І-ІІІ ст. 
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№11.  

3.5.5.1.Школа професійної адаптації молодого вчителя англійської мови. 

3.5.5.2. Школа професійного розвитку вчителів-наставників англійської мови. 

3.5.5.3. Творча група вчителів-новаторів англійської мови. 

3.5.5.4. Творча група вчителів-експертів англійської мови. 

Координатор:  Габор О.М., консультант ЦПРПП. 

3.5.6. Методичне обє̓днання професійної спільноти вчителів німецької мови. 

Керівник: П̓ятківська О.М. ( згідно з результатами голосування  вчителів 

німецької мови), учитель німецької мови УЗОШ І-ІІІ ст. №15. 

Координатор:  Габор О.М., консультант ЦПРПП. 

3.5.7. Методичне об̓єднання професійної спільноти вчителів французької 

мови. 

Керівник: Новак О.М. ( згідно з результатами голосування  вчителів 

французької мови), учитель французької мови УСШ І-ІІІ ст. №5.  

Координатор:  Габор О.М., консультант ЦПРПП.  

3.5.8. Методичне обє̓днання професійної спільноти вчителів угорської мови і 

літератури. 

Керівник: Зунко-Пушкаш А.А. ( згідно з результатами голосування  вчителів 

угорської мови і літератури), учитель угорської мови НВК «ЗОШ І ст.-

угорськомовна гімназія».  

Координатор: Бережна В.В., консультант ЦПРПП. 

3.5.9. Методичне об̓єднання професійної спільноти вчителів історії та 

правознавства. 

Керівник: Брецко Ф.Ф. ( згідно з результатами голосування  вчителів історії 

та правознавства), учитель правознавства Класичної гімназії.  

3.5.10. Методичне об̓єднання професійної спільноти вчителів географії. 

Керівник: Давиденко Н.М. ( згідно з результатами голосування  вчителів 

географії), учитель географії УЗОШ І-ІІІ ст. №8. 

Координатор: Бережна В.В., консультант ЦПРПП. 

3.5.11. Методичне об̓єднання професійної спільноти вчителів біології. 

Керівник: Стеців Л.Є.( згідно з результатами голосування  вчителів біології), 

учитель біології Класичної гімназії. 

Координатор: Бережна В.В., консультант ЦПРПП. 

3.5.12. Методичне об̓єднання професійної спільноти вчителів основ здоров̓я. 

Керівник: Мендел В.В., учитель основ здоров̓ я УЗОШ І-ІІІ ст. №8. 

Координатор: Бережна В.В., консультант ЦПРПП.  

3.5.13. Методичне об̓єднання професійної спільноти вчителів хімії. 

Керівник: Федак-Поштак Н.В.( згідно з результатами голосування  вчителів 

хімії), учитель хімії Класичної гімназії. 
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Координатор: Бережна В.В., консультант ЦПРПП. 

3.5.14. Методичне об̓єднання професійної спільноти вчителів образотворчого 

мистецтва. 

Керівник: Костелей В.О.( згідно з результатами голосування  вчителів 

образотворчого мистецтва), учитель  образотворчого мистецтва УЗОШ І-ІІІ 

ст. №19. 

Координатори: Габор О.М., Бережна В.В., консультанти ЦПРПП.  

3.5.15. Методичне об̓єднання професійної спільноти вчителів музичного 

мистецтва. 

Керівник: Вовк І.М.( згідно з результатами голосування  вчителів музичного 

мистецтва), учитель музичного  мистецтва УЗОШ І-ІІІ ст. №19. 

Координатори: Габор О.М., Бережна В.В., консультанти ЦПРПП.  

3.5.16. Методичне об̓єднання професійної спільноти вчителів  мистецтва. 

Керівник: Орос Т.А. ( згідно з результатами голосування  вчителів  

мистецтва), учитель  мистецтва УЗОШ І-ІІІ ст. №7. 

Координатори: Габор О.М., Бережна В.В., консультанти ЦПРПП.  

3.5.17. Методичне об̓єднання професійної спільноти асистентів учителів 

інклюзивних класів закладів освіти. 

Керівник: Шевченко М.М. ( згідно з результатами голосування асистентів 

учителів), асистент учителя інклюзивного класу УЗОШ І-ІІІ ст. №20-ліцею 

«Лідер». 

Координатор: Даньків І.З., працівник ЦПРПП. 

3.5.18. Методичне об̓єднання професійної спільноти вчителів математики. 

Керівник: Шварц О.Г. ( згідно з результатами голосування  вчителів 

математики), учитель математики Лінгвістичної гімназії. 

Координатор: Мойсюк Р.Й., консультант ЦПРПП. 

3.5.19. Методичне об̓єднання професійної спільноти вчителів інформатики. 

Керівник: Станкович Т.С. ( згідно з результатами голосування  вчителів 

інформатики), учитель інформатики БПЛ «Інтелект»-ЗОШ І-ІІІ ст. №11.  

3.5.19.1. Школа професійної адаптації молодого вчителя інформатики. 

Координатор: Мойсюк Р.Й., консультант ЦПРПП. 

3.5.20. Методичне об̓єднання професійної спільноти вчителів фізики. 

Керівник: Капраль М.М. ( згідно з результатами голосування  вчителів 

фізики), учитель фізики ЗОШ І-ІІІ ст. №12. 

Координатор: Мойсюк Р.Й., консультант ЦПРПП. 

3.5.21. Методичне об̓єднання професійної спільноти вчителів трудового 

навчання. 

Керівник: П̓ятківський І.Я. ( згідно з результатами голосування  вчителів 

трудового навчання), учитель трудового навчання Класичної гімназії. 
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Координатор: Мойсюк Р.Й., консультант ЦПРПП. 

3.5.22. Методичне об̓єднання професійної спільноти вчителів фізичної 

культури. 

Керівник: Білик Л.В. ( згідно з результатами голосування  вчителів фізичної 

культури), учитель фізичної культури Класичної гімназії. 

Координатор: Мойсюк Р.Й., консультант ЦПРПП. 

3.5.23. Методичне об̓єднання професійної спільноти вихователів-методистів. 

Керівник: Жека Л.І. ( згідно з результатами голосування  вихователів-

методистів), вихователь-методист ЗДО №6.  

Координатор: Юрик О.М., консультант ЦПРПП. 

3.5.24. Методичне об̓єднання професійної спільноти вихователів ЗДО та НВК. 

Керівник: Стан О.Ф. ( згідно з результатами голосування  вихователів ЗДО та 

НВК), вихователь-методист ЗДО №15.  

Координатор: Юрик О.М., консультант ЦПРПП.  

3.5.25. Методичне об̓єднання професійної спільноти музичних керівників 

ЗДО та НВК. 

Керівник: Клецько І.І. ( згідно з результатами голосування  музичних 

керівників ЗДО та НВК), музичний керівник ЗДО №19.  

Координатор: Юрик О.М., консультант ЦПРПП. 

3.5.26. Методичне об̓єднання професійної спільноти інструкторів з фізичної 

культури ЗДО та НВК. 

Керівник: Гірей Т.Й. ( згідно з результатами голосування  фізінструкторів 

ЗДО та НВК), вихователь-методист ЗДО №19.  

Координатор: Юрик О.М., консультант ЦПРПП.  

3.5.27. Методичне об̓єднання професійної спільноти вчителів-дефектологів 

ЗДО та ЗЗСО. 

Керівник: Дужар Н.М. , вчитель-дефектолог ЗДО №19.  

Координатор: Юрик О.М., консультант ЦПРПП.      

4.Для здійснення професійної підтримки педагогічних працівників з питань 

впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, 

інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх 

технологій затвердити такі форми роботи: 

4.1.Консультативна допомога педагогам закладів освіти у визначенні 

особистої траєкторії професійного розвитку: 

- початкових класів, 

керівники: Юрик О.М., Биркович В.І., консультанти КУ ЦПРПП; 

- української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури, 

керівники: Даньків І.З., Ярема Х.І, працівники КУ ЦПРПП; 

-  хімії, біології, географії, основ здоров̓ я,  
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керівник: Бережна В.В., консультант КУ ЦПРПП; 

- трудового навчання (обслуговуюча праця, технічна праця),  

керівник (тимчасово): Мойсюк Р.Й., консультант КУ ЦПРПП; 

- предметів художньо-естетичного напрямку, 

керівник: Бережна В.В., консультант КУ ЦПРПП; 

-  математики, інформатики,  фізики,  

керівник: Мойсюк Р.Й., консультант КУ ЦПРПП; 

-  історії та правознавства, 

керівник: Габор О.М., консультант КУ ЦПРПП; 

-  іноземних мов,  

керівник: Габор О.М., консультант КУ ЦПРПП; 

- фізичної культури,  

- керівник (тимчасово): Мойсюк Р.Й., консультант КУ ЦПРПП; 

- вчителів-дефектологів, асистентів вчителів, 

керівники (тимчасово): Юрик О.М., Даньків І.З., працівники КУ ЦПРПП. 

- вихователів ГПД, 

керівник: Биркович В.І., консультант КУ ЦПРПП; 

-вихователів-методистів ЗДО, 

керівник: Юрик О.М., консультант КУ ЦПРПП; 

-вихователів ЗДО,  

керівник: Юрик О.М., консультант КУ ЦПРПП; 

-музичних керівників ЗДО,  

керівник: Юрик О.М., консультант КУ ЦПРПП;  

-інструкторів з фізичної культури,  

керівник: Юрик О.М., консультант КУ ЦПРПП. 

      5.Організувати роботу консультативної ради ради КУ ЦПРПП, 

керівник: Даньків І.З., директор КУ ЦПРПП; 

5.1.Затвердити склад консультативної ради ради КУ ЦПРПП  

(додаток ). 

         6.Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор                         Ірина ДАНЬКІВ 

 

 

 



                                                                                                                  Додаток 

до наказу КУ ЦПРПП  

Ужгородської міської ради  

від ________ 2021 року № ____ 

 

 

Склад консультативної ради КУ ЦПРПП 

 

Голова  ради: 

Даньків І.З., директор ЦПРПП  

Секретар: 

Юрик О.М., консультант  ЦПРПП  

Члени консультативної ради: 

1. Бережна В.В., консультант ЦПРПП 

2. Биркович В.І., консультант  ЦПРПП 

3.   Вітязь Л.Т, директор ЗДО №16 

4.   Габор О.М., консультант  ЦПРПП 

5.   Гошко О.В., вихователь ЗДО №39 

6.   Гринчук М.Й., директор УЗОШ №6 

7.   Костелей В.О., керівник професійної спільноти  

        вчителів образотворчого мистецтва  

8. Мойсюк Р.Й, консультант  ЦПРПП 

9.   Сіденко З.В., заступник директора УЗОШ №20-ліцею «Лідер» 

10.   Трачук Л.П, вчитель фізики УЗОШ №15 

11.   Шевченко М.М., керівник професійної спільноти асистентів вчителів 

інклюзивних класів  

12.   Шовш  Л. С.-вихователь-методист ЗДО №38 

13. Ярема Х.І., консультант  ЦПРПП 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


