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11.09.2020 № 488/11-10                                                           На  № _________ від _____________________  

 Керівникам органів управління 

освітою  

Про організацію діяльності центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівників 

 

 

Інформуємо, що на виконання листа Сумського ОІППО від 27.08.2020  

№ 462/01-10 «Про центри професійного розвитку педагогічних працівників», від 

керівників органів управління освітою надійшло 58 листів-відповідей з питань 

створення центрів професійного розвитку педагогічних працівників. 

Проаналізувавши надіслану інформацію, доводимо до відома факти, що 

потребують ретельного опрацювання на місцях: 

1) станом на 05.09.2020 створено Центри професійного розвитку 

педагогічних працівників (далі – Центри) як самостійні юридичні одиниці 

(бюджетні установи) із затвердженими Статутом (Положенням), структурою 

(штатним розписом), Порядком проведення конкурсу на зайняття посад та 

оголошено (проведено) його, – у Кролевецькій, Охтирській міських, 

Новослобідській сільській об’єднаних територіальних громадах  та Ямпільській 

районній раді; 

Акцент уваги № 1: відповідно до Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», Положення про Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників, затверджено Постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 липня 2020 № 672 (далі – Положення), рішення про 

створення Центрів приймають засновники в сільських, селищних, міських 

радах. 

2) у процесі створення перебувають 16 адміністративно-територіальних 

одиниць, яким доцільно звернути увагу на те, що: 

− Центр, відповідно до Положення, не може бути структурним підрозділом 

відділу (управління) освіти; 

Акцент уваги № 2:  відповідно до Положення, Центри – самостійні 

юридичні одиниці. 

− на посади педагогічних працівників Центру (директор, консультант, 

психолог) приймаються особи за конкурсом; 

Акцент уваги № 3: конкурси проводяться відповідно до: Порядку 

проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора 

та Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних 
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посад педагогічних працівників, умов проведення, що розробляються та 

затверджуються засновником. 

− у штатному розписі Центрів передбачено категорії посад: директор, 

консультант, психолог, бухгалтер, працівник; 

Акцент уваги № 4:  відповідно п. 11 Положення, до переліку посад Центру 

віднесено (окрім директора) консультанта, психолога, бухгалтера, 

працівників, які виконують функції з обслуговування. 

Акцент уваги № 5: відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 09.03.2006 № 268, у відділі (управлінні) освіти передбачені посади: 

начальник, завідувач сектору, спеціаліст, інспектор. 

3) 12 адміністративно-територіальних одиниць розглядають процедуру 

укладання угоди про отримання послуг обслуговування іншою об’єднаною 

територіальною громадою; 

Акцент уваги № 6: копію укладеної угоди, за фактом укладення, – надати 

Сумському ОІППО. 

4) 26 адміністративно-територіальних одиниць не здійснили організаційно-

функціональних дій з виконання прикінцевих положень Закону України «Про 

повну загальну середню освіту». 

Акцент уваги № 7: Закон України – нормативно-правовий акт вищої 

юридичної сили прямої дії. 

Акцент уваги № 8: відповідно до демократичних прав і свобод, – учитель 

постійно потребує фахової підтримки та консультації, саме ці функції 

покладено на працівників Центру (контроль за організацією освітнього 

процесу та роботи з дітьми – прерогатива працівників відділів (управлінь) 

освіти). 

Акцент уваги № 9: відповідно до Положення у процесі створення Центрів 

відсутні кількісні обмеження щодо педагогічних працівників закладів 

освіти території обслуговування. 

Окрім того, нагадуємо, що діяльність Центрів унормована: Законом України 

«Про повну загальну середню освіту» (прикінцеві положення); Постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.08.2020 № 672 «Деякі питання професійного 

розвитку педагогічних працівників» (Положення про центри професійного 

розвитку педагогічних працівників). 

У переліку тематичних листів-роз’яснень: лист Міністерства освіти і науки 

України від 21.08.2020 №1/9-466 «Про центри професійного розвитку 

педагогічних працівників»; лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації від 19.08.2020 № 08-13/3519 «Про центри професійного 

розвитку педагогічних працівників»; лист Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти від  27.08.2020 № 462/11-10 «Про центри 

професійного розвитку педагогічних працівників». 

Просимо інформацію ретельно опрацювати, узяти до відома та сприяти 

створенню центрів професійного розвитку педагогічних працівників на місцях. 

 

 

Ректор        Юрій НІКІТІН 
 

 


