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ВСТУП 
 

Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (далі – 

Академія) керується у своїй діяльності: Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про 

позашкільну освіту», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Міністерства освіти і науки України, Концепцією Нової української школи, рішеннями і 

розпорядженнями обласної державної адміністрації та обласної ради та іншими актами законодавства у сфері 

освіти і науки. 

Освітня, наукова та організаційно-методична діяльність Академії спрямована на реалізацію державних 

стандартів освіти, відповідно до чинного законодавства України з питань освіти і науки, з урахуванням 

міжнародного досвіду щодо професійного розвитку педагогічних працівників, шляхом поглиблення, розширення 

й оновлення професійних компетентностей та практичного досвіду. 

Головною метою діяльності Академії у 2019 році є науково-методичне забезпечення системи неперервної 
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педагогічної освіти Одеської області, підготовки керівних і педагогічних працівників до розбудови Нової 

української школи, їх професійного зростання. 

Актуальним напрямом роботи Академії у 2019 році є підготовка педагогічних кадрів до реалізації Концепції 

Нової української школи та забезпечення науково-методичного супроводу інноваційних процесів трансформації 

освітнього простору Одеської області реформування та децентралізації освітньої галузі. 

Основними векторами діяльності Академії є: здійснення формальної, неформальної та сприяння організації 

інформальної неперервної педагогічної освіти, координація дослідно-експериментальної роботи; здійснення  

навчальної, наукової, методичної та інноваційної роботи, спрямованої на забезпечення розвитку регіональної 

системи освіти; участь у міжнародних освітніх проектах; науково-методичний супровід організації освітнього 

процесу. 

 

Академією визначені на 2019 рік пріоритетні завдання: 

- створення оптимальних умов для модернізації післядипломної освіти педагогів та управлінців, 

- забезпечення потреб та інтересів освітян області у професійному зростанні, 

- науково-методичний супровід та методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з 

дітьми з особливими освітніми потребами, 

- розвиток інформаційно-освітнього простору, 

- науково-методичний супровід і моніторинг професійного розвитку педагогічних, управлінських та методичних 

кадрів регіону, 

- підвищення результативності наукової діяльності, 

- забезпечення ефективного науково-методичного супроводу впровадження інновацій в освітній процес закладів 

області. 
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План роботи комунального закладу вищої освіти 

"Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" на 2019 рік 

Назва заходу Відповідальний Термін Категорія Місце проведення 

1 2 3 4 5 

І. Організаційна політика 

Оперативні наради 

керівного складу 

академії (проректори, 

завідувачі кафедр, 

науково-методичних 

підрозділів) 

 

Задорожна Л.К., 

проректори, 

завідувачі кафедр 

 

 

щопонеділка 

науково- 

педагогічні, 

педагогічні 

працівники 

академії 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

 
Загальноакадемічні 

наради з громадських та 

методичних заходів 

 
Задорожна Л.К., 

проректори, 

завідувачі кафедр 

 

 
щочетверга 

науково- 

педагогічні, 

педагогічні 

працівники 

академії 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Засідання Вченої ради 
Задорожна Л.К., 

Задоя В.А. 
один раз у квартал 

члени Вченої 

ради 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 
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Засідання методичної 

ради 

Задорожна Л.К., 

проректори 

 
один раз у квартал 

члени методичної 

ради 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

 
Засідання кафедр 

 
завідувачі кафедр 

 
один раз на місяць 

науково- 

педагогічні, 

педагогічні 

працівники 

академії 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

 
Розроблення плану 

роботи академії, кафедр, 

навчально-методичних 

лабораторій на 2020 рік. 

 

Задорожна Л.К., 

проректори, 

завідувачі кафедр 

До 1 

листопада 

науково- 

педагогічні, 

педагогічні 

працівники 

академії 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Здійснення 

поквартального аналізу 

роботи щодо виконання 

навчального 

навантаження 

 

Задорожна Л.К., 

Полтавська Т.М., 

завідувачі кафедр 

 

 

один раз у квартал 

науково- 

педагогічні, 

педагогічні 

працівники 

академії 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

 
Затвердження структури 

та обсягу навчального 

навантаження науково- 

педагогічних працівників 

на 2020 рік 

 

 
Задорожна Л.К. 

Полтавська Т.М. 

завідувачі кафедр 

 

 

 
грудень 

 
науково- 

педагогічні, 

педагогічні 

працівники 

академії 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 
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Звіт ректора, проректорів 

про виконану роботу в 

2019 році 

 
Задорожна Л.К., 

Метлицька А.М. 

 

грудень 

 
працівники 

академії 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

1. Засідання Вченої ради 

 
Про кадровий ресурс та 

навчально-методичне 

забезпечення курсу 

«Громадянська освіта» у 

закладах освіти Одеської 

області 

 

 

 
Ягоднікова В.В., 

Котенко О.М. 

 

 

 

лютий 

 

 

 
члени Вченої 

ради 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Про результати 

експерименту 

регіонального рівня 

«Впровадження 

мультипрофільного 

навчання в Білгород- 

Дністровському ліцеї» 

 

 

Левчишена О.М. 

Воронова С.В. 

 

 

 
лютий 

 

 

члени Вченої 

ради 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Про імплементацію 

статті 7 "Мова освіти" 

Закону України "Про 

освіту" у закладах освіти 

Одеської області 

 

 
Ягоднікова В.В., 

Свінтковська С.А. 

 

 

лютий 

 

 
члени Вченої 

ради 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 
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Про хід запровадження 

регіонального проекту 

"Учитель +" у закладах 

освіти Одеської області 

 

Задорожна Л.К., 

проректори, 

Папач О.І. 

 

 

квітень 

 

 
члени Вченої 

ради 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Про систему управління 

та надання якісних 

освітніх послуг в 

опорних закладах освіти 

та їх філіях 

 

проректори, 

Левчишена О.М. 

Воронова С.В. 

 

 

квітень 

 

 

члени вченої ради 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Про науково-методичний 

потенціал як ресурс 

неформальної та 

інформальної освіти в 

рамках діяльності 

"Вільного освітнього 

простору" 

 

 

Задорожна Л.К., 

проректори, 

завідувач центром 

 

 

 

квітень 

 

 

 
члени Вченої 

ради 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 
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Про результати 

моніторингу 

впровадження концепції 

Нової української школи 

в 1-х класах ЗЗСО 

Одеської області 

(початкова школа, 

фізична культура, 

мистецтво, іноземна 

мова) 

 

 

 

 
проректори, 

Ягоднікова В.В., 

Кузнєцова О.В. 

 

 

 

 

 
червень 

 

 

 

 

члени Вченої 

ради 

 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Актуальні проблеми і 

основні напрямки 

діяльності кафедри 

освітньої політики з 

розвитку управлінської 

компетентності 

керівників освітніх 

закладів 

 

 

проректори, 

Левчишена О.М. 

Арікян А.С., 

Руссол В.М. 

 

 

 

 
червень 

 

 

 

члени Вченої 

ради 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Про моніторігове 

дослідження щодо 

кореляції результатів 

ДПА та ЗНО учнів ЗЗСО 

області за 2018/2019 

навчальний рік 

 

 
проректори, 

Папач О.І., 

Мітельман І.М. 

 

 

 
червень 

 

 

члени Вченої 

ради 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 
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Про хід запровадження 

Концепції реалізації 

державної політики у 

сфері реформування 

загальної середньої 

освіти Нова українська 

школа в Одеській області 

 

 

 
Задорожна Л.К., 

проректори, 

завідувачі кафедр 

 

 

 

 
серпень 

 

 

 

члени Вченої 

ради 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

 
Про співпрацю і 

взаємодію з органами 

управління освітою та 

методичними службами 

районів, міст, ОТГ, 

закладами освіти усіх 

типів і форм власності з 

питань надання освітніх 

послуг у 2019 році 

 

 

 

 

проректори, 

Шупарський В.С. 

 

 

 

 

 
серпень 

 

 

 

 

члени Вченої 

ради 

 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

 

Про інтеграцію 

природничих знань як 

складову загально- 

культурної компоненти 

змісту шкільної освіти 

 

 
Папач О.І., 

Ятвецька Л.І. 

 

 
 

жовтень 

 

 
члени Вченої 

ради 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 
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Про результати 

моніторингового 

дослідження стану 

інклюзивної освіти у 

закладах освіти Одеської 

області 

 
 

Бєлоусова Р.В., 

Заварова Н.В., 

Орленко І.М. 

 

 
 

жовтень 

 

 
члени Вченої 

ради 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

 

Про стан діяльності 

психологічної служби у 

закладах освіти в умовах 

розбудови Нової 

української школи 

 

 
Бєлоусова Р.В. , 

Парандюк Л.М. 

 

 
 

жовтень 

 

 
члени Вченої 

ради 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Про реалізацію 

регіональної політики в 

галузі освіти та 

виконання програми 

"Освіта Одещини" у 2019 

році 

 

 
Задорожна Л.К., 

проректори 

 

 

грудень 

 

 
члени Вченої 

ради 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 
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Про підсумки діяльності 

колективу академії у 

2019 році та головні 

завдання на 2020 рік. 

Затвердження плану 

роботи на 2020 рік 

 

 

Задорожна Л.К., 

проректори, 

завідувачі кафедр 

 

 

грудень 

 

 
члени Вченої 

ради 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

 

2. Засідання методичної ради 

Навчально-методичне 

забезпечення реалізації 

наскрізної лінії 

«Підприємливість та 

фінансова грамотність» у 

початковій та основній 

школі 

 

 

 
Ягоднікова В.В., 

Холостенко Л.В. 

 

 

 

січень 

 

 

 
члени методичної 

ради 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Науково-методичний 

супровід формування 

здорового способу життя 

в процесі викладання 

«Основ здоров’я» та 

фізичної культури 

 

 
Ягоднікова В.В., 

Полещук Л.В. , 

Оніщук С.О. 

 

 

 
січень 

 

 

члени методичної 

ради 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 
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Реалізація заходів 

Державної соціальної 

програми протидії 

торгівлі людьми на 

період до 2020 року: 

досвід, перспективи 

 

 
Левчишена О.М. 

Шеремет С.І. 

 

 

січень 

 

 
члени методичної 

ради 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Форми і методи 

забезпечення 

інтегративного підходу 

до шкільної природничої 

освіти 

 

Папач О.І., 

Ятвецька Л.І. 

 

 
березень 

 

члени методичної 

ради 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Реалізація практико- 

орієнтованого підходу у 

курсовій підготовці 

підвищення кваліфікації 

вчителів трудового 

навчання і технологій 

 

 

Ягоднікова В.В., 

Нікітенко Р.І. 

 

 

 
березень 

 

 

члени методичної 

ради 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Апробація Рамки 

неперервної освіти 

вчителів іноземних мов 

 
Ягоднікова В.В. 

Юрченко Т.В. 

 

березень 

 
члени методичної 

ради 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Про діяльність закладів 

освіти щодо 

забезпечення вивчення 

математики на 

профільному та 

поглибленому рівнях 

 

Папач О.І., 

Мітельман І М., 

Гринчук В.В. 

 

 

березень 

 

 
члени методичної 

ради 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 
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Проектування змісту 

навчальних модулів з 

фахової підготовки 

(підвищення 

кваліфікації) вчителів 

початкових класів на 

засадах інтегративного 

підходу відповідно до 

нового Державного 

стандарту початкової 

загальної освіти 

 

 

 

 

 
Кузнєцова О.В., 

Кравець Н.Ю. 

 

 

 

 

 
 

травень 

 

 

 

 

 
члени методичної 

ради 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Забезпечення потреб 

вихователів закладів 

дошкільної освіти у 

підвищенні 

професійного рівня: 

мотиваційна, 

інформаційна, 

 

 

Кузнєцова О.В., 

Паламарчук І.В. 

 

 

 
травень 

 

 

члени методичної 

ради 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Система методичної 

роботи області в умовах 

Левчишена О.М., 

Болдарєва Г.В., 
травень 

члени методичної 

ради 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Про посилення 

практичної 

спрямованості курсів 

підвищення кваліфікації 

керівників освітніх 

закладів 

 

Левчишена О.М. 

Айрікян А.С., 

Михайлова Л.М. 

 

 

вересень 

 

 
члени методичної 

ради 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 
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Про стан впровадження 

Всеукраїнського 

експерименту 

«Розроблення і 

впровадження навчально- 

методичного 

забезпечення початкової 

освіти в умовах 

реалізації нового 

Державного стандарту 

початкової загальної 

освіти» 

 

 

 

 

 

 
Кузнєцова О.В., 

Кравець Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 
 

вересень 

 

 

 

 

 

 
члени методичної 

ради 

 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Про наступність 

дошкільної та початкової 

освіти в умовах 

впровадження концепції 

Нової української школи 

 

 
Кузнєцова О.В., 

Паламарчук І.В. 

 

 

вересень 

 

 
члени методичної 

ради 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Психологічні аспекти 

реалізації концепції 

Нової української школи 

 
Бєлоусова Р.В., 

Парандюк Л.М. 

 

листопад 

 
члени методичної 

ради 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 
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Про результати 

впровадження програми 

«Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

України» в умовах 

становлення Нової 

української школи (з 

досвіду роботи закладів 

освіти Арцизького, 

Ізмаїльського, 

Великомихайлівського та 

Татарбунарського 

районів) 

 

 

 

 

 

 
 

Левчишена О.М., 

Шеремет С.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 
листопад 

 

 

 

 

 

 

 
 

члени методичної 

ради 

 

 

 

 

 

 

 
 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Про роботу методичних 

служб щодо підготовки 

учнів до участі у 

турнірах, олімпіадах, 

конкурсах 

Шапірова Н.П., 

завідувачі науково- 

методичних 

лабораторій 

 

 
листопад 

 

члени методичної 

ради 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 
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3. Іміджеві заходи 

Розроблення засад 

корпоративної культури: 

місія, символіка, 

традиції, мета та 

завдання діяльності на 

2019 рік та на 

перспективу до 2024 

року 

 

 

 
проректори, 

Ліненко О.В. 

 

 

 

31.01.2019 

 

 

 
співробітники 

академії 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Урочисті збори до 80- 

річчя академії. 

АкадеміяФест 

(фестиваль педагогічних 

ідей) 

 
Задорожна Л.К., 

проректори, 

завідувачі кафедри 

 

 
18.10.2019 

 
педагогічні 

працівники 

академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пров. Нахімова, 8, 

пл. Михайлівська,17 

Участь в XI міжнародній 

виставці «Інноватика в 

сучасній освіті». 

Презентація проектів 

 
Задорожна Л.К. 

проректори, 

завідувачі кафедр 

 

 
22.10.2019-24.10.2019 

 

педагогічні 

працівники 

 

 
м.Київ 

Флешмоб до 

Всесвітнього дня 

гідності "Українські 

вчителі: виклики 

гідності" 

 
Задорожна Л.К., 

проректори, 

завідувачі кафедр 

 

 
21.11.2019 

 
слухачі курсів 

підвищення 

кваліфікації 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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ІІ. Розвиток персоналу 

1. Заходи з професійного та особистісного розвитку кадрів 

Міжкафедральний 

теоретико- 

методологічний семінар 

«Концептуальні засади 

професійної зрілості 

педагога в умовах 

викликів часу» 

 

 

 
Ягоднікова В.В. 

Сагач Г.М. 

 

 

 

лютий 

 

 

педагогічні 

працівники 

академії 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Міжкафедральний 

науково-методичний 

семінар «Професійний 

портрет креативного 

учителя-новатора: 

історичний аспект і 

педагогічний пантеон 

Одещини» 

 

 

 
Ягоднікова В.В. 

Сагач Г.М. 

 

 

 

вересень 

 

 

педагогічні 

працівники 

академії 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Семінари, майстер-класи, 

навчальні заняття, 

супервізії 

 

 

 
 
науково-педагогічні та 

педагогічні 

працівники академії 

 

 

 

 
 

впродовж року 

 

 
 

науково- 

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

академії 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

2. Стратегічне управління персоналом 

Розроблення положення 

про конкурсний відбір 

науково-педагогічних 

кадрів 

 
проректори, 

Задоя В.А., 

Полтавська Т.М. 

 

 
січень 

  
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розроблення та 

впровадження 

рейтингової системи 

оцінювання якості 

діяльності співробітників 

академії 

 

проректори, 

Задоя В.А., 

Полтавська Т.М., 

завідувачі кафедр 

 

 

 
березнь 

 

 

працівники 

академії 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розроблення системи 

соціального захисту 

працівників академії 

проректори, 

Задоя В.А., 

Пєрлов І.Р., 

Шупарський В.С. 

 

впродовж року 

 
працівники 

академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Розроблення програми 

культурного відпочинку 

та здорового способу 

життя співробітників 

академії 

 
проректори, 

Задоя В.А., 

Пєрлов І.Р., 

Шупарський В.С. 

 

 

впродовж року 

 

 
працівники 

академії 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

 

Розроблення заходів, 

щодо роботи з кадровим 

резервом академії 

 

 

 
проректори, 

завідувачі кафедр 

 

 

 

впродовж року 

 

науковці, 

викладачі ЗВО, 

творчо працюючі 

вчителі, тренери- 

педагоги академії 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

3. Атестаційний процес 

Підготовка плану 

підвищення кваліфікації 

співробітників академії 

на 2019 рік 

 

Задоя В.А. 

Полтавська Т.М. 

 

 
впродовж року 

науково- 

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

академії 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Підготовка портфоліо 

особистих досягнень 

методистів, проведення 

атестації методистів 

проректори, 

Ягоднікова В.В., 

Левчишена О.М. 

Папач О.І., 

Бєлоусова Р.В., 

Кузнєцова О.В. 

 

 

березень 

 

педагогічні 

працівники 

академії 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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ІІІ. Освітній процес 

 
Внесення змін до діючих 

та розроблення нових 

освітньо-професійних 

програм підвищення 

кваліфікації 

педагогічних працівників 

різних категорій 

 

 

 
проректори, 

завідувачі кафедрами, 

Полтавська Т.М. 

 

 

 

 
січень 

 

 
науково- 

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

академії 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Розроблення нових 

навчальних планів (2019- 

2024 рр.) 

 
проректори, 

завідувачі кафедр, 

Полтавська Т.М. 

 

 
січень 

науково- 

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

академії 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Розроблення навчально- 

методичних комплексів 

навчальних модулів 

 
проректори, 

завідувачі кафедр, 

Полтавська Т.М. 

 

 
січень 

науково- 

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

академії 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Розроблення спецкурсів, 

авторських курсів, 

факультативів 

 
проректори, 

завідувачі кафедр, 

Полтавська Т.М. 

 

 
січень, серпень 

науково- 

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

академії 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Оновлення і 

затвердження програм 

проведення пелагогічних 

практик 

 
проректори, 

завідувачі кафедр, 

Полтавська Т.М. 

 

 
січень 

науково- 

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

академії 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Розроблення положення 

про сертифікаційний 

захід 

 
проректори, 

завідувачі кафедр, 

Полтавська Т.М. 

 

 
лютий 

науково- 

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

академії 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Розроблення положення 

про організацію 

індивідуальної роботи 

слухачів курсів 

підвищення кваліфікації 

 

 
проректори, 

завідувачі кафедр, 

Полтавська Т.М. 

 

 

 
лютий 

 
науково- 

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

академії 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Розроблення положення 

про здійснювання 

контролю знань слухачів 

курсів підвищення 

кваліфікації 

 

 
проректори, 

завідувачі кафедр, 

Полтавська Т.М. 

 

 

 
лютий 

 
науково- 

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

академії 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Розроблення положення 

про організацію 

практичної підготовки 

слухачів курсів 

підвищення кваліфікації 

 

 
проректори, 

завідувачі кафедр, 

Полтавська Т.М. 

 

 

 
лютий 

 
науково- 

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

академії 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розроблення положення 

про випускну роботу 

слухача курсів 

підвищеня кваліфікації 

 
проректори, 

завідувачі кафедр, 

Полтавська Т.М. 

 

 
лютий 

науково- 

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

академії 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розроблення графіка 

курсів підвищення 

кваліфікації 

педагогічних працівників 

на 2020 рік 

 

проректори, 

Полтавська Т.М., 

Шупарський В.С. 

 

 

листопад 

 

 
заклади освіти 

Одеської області 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Підготовка робочих 

навчально-тематичних 

планів на 2020 рік 

 
проректори, 

завідувачі кафедр, 

Полтавська Т.М. 

 

 
грудень 

науково- 

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

академії 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Рецензування навчально- 

методичних матеріалів 

педагогів та працівників 

закладів освіти 

 

 

завідувачі кафедр 

 

 

впродовж року 

 

 
працівники 

закладів освіти 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

Індивідуальні 

консультації педагогів та 

працівників закладів 

освіти 

 

 
завідувачі кафедр 

 

 
впродовж року 

 

працівники 

закладів освіти 

 

КЗВО «ОАНОООР» 

пл. Михайлівська,17 

 

Складання графіків 

відкритих навчальних 

занять та організація 

взаємовідвідування 

занять викладачів 

 

проректори, 

завідувачі кафедр, 

Полтавська Т.М. 

 

впродовж року 

 

науково- 

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

академії 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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ІV. Наукова діяльність 

1. Теми науково-дослідної роботи 

Тема науково-дослідної роботи академії: "Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах освітніх 

змін." 

Розвиток професійної 

компетентності керівних 

кадрів: готовність та 

спроможність до освітніх 

змін 

 

 

Левчишена О.М. 

 

 

2019-2023 

  

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Психолого-педагогічні 

аспекти професійного 

зростання педагогів в 

умовах модернізації 

освіти 

 

 
Бєлоусова Р.В. 

 

 
2019-2023 

  
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Професійна зрілість 

педагога як чинник 

реалізації інноваційних 

освітніх змін 

 

Ягоднікова В.В. 

 

2019-2023 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Розвиток професійної 

компетентності вчителів 

природничо- 

математичних дисциплін 

та інформатики 

 

 

Папач О.І. 

 

 

2019-2023 

  

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Розвиток інноваційності 

педагога дошкільної та 

початкової освіти 

 
Кузнєцова О.В. 

 
2019-2023 

  

КЗВО «ОАНОООР», 

пров. Нахімова, 8 

2. Організація наукової роботи 

До Дня науки. 

Виставка-презентація 

науково-педагогічних 

досягнень працівників 

академії 

 

проректори, 

завідувачі кафедр 

 

 
16.05.2019 

 
науково- 

педагогічні 

працівники 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пров. Нахімова, 8 

 

До Дня науки. 

Конференція 

«Педагогічна наука у 

сучасному вимірі: 

проблеми і перспективи 

розвитку» 

 

 

 

проректори, 

завідувачі кафедр 

 

 

 

 
16.05.2019 

 

 

 
науково- 

педагогічні 

працівники 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пров. Нахімова, 8 
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Розроблення технічного 

завдання та 

перспективного плану 

науково-дослідної 

роботи академії 

 

проректори, 

завідувачі кафедр 

 

 
впродовж року 

 
науково- 

педагогічні 

працівники 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Сприяння у розробленні 

тем дисертаційних робіт 

спрівробітників академії 

 

проректори, 

завідувачі кафедр 

 

 
впродовж року 

 

молоді науковці 

академії 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

3. Наукові публікації 

 
Публікація монографій, 

наукових статей, тез 

доповідей 

Ягоднікова В.В., 

Левчишена О.М. 

Папач О.І., 

Бєлоусова Р.В., 

Кузнєцова О.В. 

 

 
впродовж року 

  
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

Рецензування наукових 

робіт 

Ягоднікова В.В., 

Левчишена О.М. 

Папач О.І., 

Бєлоусова Р.В., 

Кузнєцова О.В. 

 

 
впродовж 

  
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

4. Видавнича діяльність 

Відновлення реєстрації 

науково-методичного 

журналу "Наша школа" 

 
проректори, 

Янчук Н.Д. 

 

грудень 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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V. Науково-методична діяльність 

1. Теми, що розробляють науково-методичні лабораторії 

Система управління 

розвитком освітніх 

закладів в умовах 

автономізації 

 

Айрікян Г.С. 

 

впродовж року 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Технології психолого- 

педагогічного супроводу 

дитини в умовах 

інклюзивного навчання 

 

 
Заварова Н.В. 

 

 
впродовж року 

  
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Особистісно-професійна 

компетентність як 

інноваційний ресурс 

сучасного педагога 

 

 
Нікітенко Р.І. 

 

 
впродовж року 

  
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розвиток базових 

компетентностей 

педагогів у системі 

неперервної освіти 

 

Котенко О.М. 

 

впродовж року 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Впровадження Рамки 

безперервного 

професійного розвитку 

вчителів іноземних мов 

як інструменту для 

вимірювання рівня 

фахової підготовки 

вчителя та проектування 

його професійного 

розвитку 

 

 

 

 

 
 

Юрченко Т.В. 

 

 

 

 

 
 

впродовж року 

  

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Реалізація нового змісту 

мовно-літературної 

освіти в сучасному 

полікультурному 

освітньому просторі на 

засадах Державного 

стандарту базової і 

повної загальної 

середньої освіти та 

концепції «Нова 

українська школа»» 

 

 

 

 

 

 
Свінтковська С.А. 

 

 

 

 

 

 
впродовж року 

  

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Особливості науково- 

методичного супроводу 

шкільної природничої 

освіти в умовах 

реалізації 

концептуальних засад 

НУШ 

 

 

 
Ятвецька Л.І. 

 

 

 
впродовж року 

  

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Формування та розвиток 

математичних 

компетенцій учасників 

освітнього процесу 

 

 
Грінчук В.В. 

 

 
впродовж року 

  

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

Розвиток ІКТ- 

компетенцій та їх 

впровадження в освітній 

процес початкової школи 

 

 
Гапонова О.Ю. 

 

 
впродовж року 

  
 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розвиток особистості 

вихователя як суб’єкту 

неперервної освіти 

 
Паламарчук І.В. 

 
впродовж року 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Інноваційна 

компетентність як основа 

траєкторії професійного 

зростання педагога 

 

 
Шеремет С.І. 

 

 
впродовж року 

  

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Розвиток інноваційності 

як компетентності 

вчителя початкової 

школи 

 

 
Кравець Н.Ю. 

 

 
впродовж року 

  

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

2. Семінари 

Семінар-практикум. 

Особливості роботи з 

обдарованими учнями на 

базі предметного 

середовища з фізики 

 

 
Ятвецька Л.І. 

 

 
12.01.2019 

вчителі фізики, 

які працюють з 

обдарованими 

учнями 

 
ОНУ ім.І.І.Мечникова, 

м.Одеса, 

вул. Пастера, 42 

 

Семінар-практикум. 

Особливості роботи з 

обдарованими учнями на 

базі предметного 

середовища з хімії 

 
 

Кононенко Л.М. 

 
 

19.01.2019 

 

вчителі хімії, які 

працюють з 

обдарованими 

учнями 

 
 

ОНУ ім.І.І.Мечникова, 

м.Одеса, 

вул. Пастера,42 

Семінар-практикум. 

Особливості роботи з 

обдарованими учнями на 

базі предметного 

середовища з біології 

 

 
Кононенко Л.М. 

 

 
26.01.2019 

вчителі біології, 

які працюють з 

обдарованими 

учнями 

 
ОНУ ім.І.І.Мечникова, 

м.Одеса, 

вул. Пастера,42 

Семінар-практикум. 

Особливості роботи з 

обдарованими учнями на 

базі предметного 

середовища з географії 

 

 

Тертична І.П. 

 

 

27.01.2019 

 
вчителі географії, 

які працюють з 

обдарованими 

учнями 

 

ОНУ ім.І.І.Мечникова, 

м.Одеса, Шампанський 

пров., 2 
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Семінар-нарада. 

Розбудова безпечного 

освітнього середовища 

як основи Нової 

української школи 

 

 
Левчишена О. М, 

Шеремет С.І. 

 

 

30.01.2019 

 

методисти РМК 

(ММК), ОТГ з 

виховної роботи 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Семінар-практикум. 

Організаційні уміння та 

навички 

керівника освітнього 

закладу (тайм- 

менеджмент) 

 

Айрікян Г.С., 

Михайлова Л.М 

 

 

31.01.2019 

 
заступники 

директорів з 

навчально- 

виховної роботи 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Семінар-тренінг. 

Алгоритм переходу 

дитини з програми 

раннього втручання в 

інклюзивне освітнє 

середовище дошкільних 

навчальних закладів 

 

 

 
Орленко І.М., 

Петрова І.М. 

 

 

 

31.01.2019 

 

 

 
працівники 

ООРЦПІО 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

 

Ділова гра «Німецькі 

меншини» 

 

 
Сенчина Н.Г., 

Маринюк В.В. 

 

 

 
31.01.2019 

 

 

вчителі німецької 

мови 

Одеська гімназія №1 

імені А.П.Бистріної 

Одеської міської ради 

Одеської області, вул. 

Олександрівський 

проспект,11 
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Науково-методичний 

супровід апробації Рамки 

безперервного 

професійного розвитку 

вчителів іноземних мов 

(консультації, 

відвідування шкіл) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Юрченко Т.В., 

Русінова Л.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 
31.01.2019, 30.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

вчителі іноземних 

мов 

 

Одеська спеціалізована 

ЗОШ №69 І-ІІІ ступенів 

з поглибленим 

вивченням англійської 

мови, 

Фонтанський НВК, 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів- 

гімназія» Лиманської 

районної ради Одеської 

області, 

комунальний заклад 

«Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» 

Татарбунарської 

районної ради Одеської 

області 

 

 

 
Особливості 

використання 

підручників ХУБЕР на 

уроках німецької мови 

 

 

 

 
Сенчина Н.Г., 

Маринюк, В.В. 

 

 

 

 

01.02.2019, 28.06.2019 

 

 

 

 
вчителі німецької 

мови 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Семінар-тренінг. 

Розширення мережі М18 

в Одеському регіоні. 

Підготовка до 

всеукраїнської 

імітаційної гри "Вибори 

М18" 

 

 

Болдарєва Г.В., 

Гриньова М.В. 

 

 

 
01.02.2019 

 
пелагоги- 

організатори, 

заступники 

директорів з 

виховної роботи 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

Семінар-практикум. 

Розвиток 

компетентності вчителів 

інформатики щодо 

розв'язування 

олімпіадних задач 

 

Гапонова О.Ю., 

Чебаненко Н.О. 

 

 
02.02.2019 

 
вчителі 

інформатки, які 

працюють з 

обдарованими 

учнями 

 

 
ОНУ ім.І.І.Мечнікова, м. 

Одеса, Шампанський 

провулок,3 

Семінар-практикум. 

Освітня програма школи 

як соціально- 

педагогічний проект 

 
Айрікян Г.С., 

Михайлова Л.М 

 

 
06.02.2019 

заступники 

директорів з 

навчально- 

виховної роботи 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Професійна 

компетентність 

бібліотекаря - запорука 

ефективного 

функціонування 

шкільної бібліотеки 

 

 

Безусова Т.С. 

 

 

06.02.2019 

бібліотекарі 

ЗЗСО, методисти 

РМК (ММК) 

з бібліотечних 

фондів 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Інноваційні технології 

навчання як засіб 

формування ключових 

компетентностей учня 

 

Нікітенко Р.І., 

Онищук С.О., 

Полещук Л.В., 

Бухтій О.В 

 
06.02.2019 

 

учителі здоров’я 

та фізичної 

культури, 

курсу «Основи 

здоров’я», 

трудового 

навчання, 

технологій та 

креслення, 

предмета «Захист 

Вітчизни», 

керівники гуртків 

 
 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Семінар-практикум. 

Розвиток компетентності 

вчителів інформатики 

щодо розв'язування 

олімпіадних задач з 

інформаційних 

технологій 

 

 

 
Гапонова О.Ю., 

Чебаненко Н.О. 

 

 

 

09.02.2019 

 

вчителі 

інформатки, які 

працюють з 

обдарованими 

учнями 

 

 

ОНАХТ, 

м. Одеса, вул. 

Дворянська, 1/3 

 

 
Компетентнісний 

потенціал учнівських 

змагань з економіки 

 

 

 
Холостенко Л.В. 

 

 

 
10.02.2019 

керівники команд 

та вчителі 

економіки, що 

працюють з 

обдарованими 

дітьми 

 

 
ОНУ ім.І.І.Мечникова, 

Французький бульвар, 

24/26 
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Особливості роботи з 

обдарованими учнями на 

базі предметного 

середовища з екології 

 

 
Кононенко Л.М. 

 

 
15.02.2019 

вчителі біолоії та 

екології, які 

працюють з 

обдарованими 

учнями 

 
КЗ "Рішельєвський 

ліцей", м. Одеса, вул. 

Єлисаветинська, 5 

Особливості роботи з 

обдарованими учнями на 

базі предметного 

середовища з астрономії 

 

 
Ятвецька Л.І. 

 

 
16.02.2019 

вчителі 

астрономії, які 

працюють з 

обдарованими 

учнями 

 
ОНУ ім.І.І.Мечникова, 

м.Одеса, 

вул. Пастера,42 

Обласний семінар. 

Профілактика булінгу 

серед дітей фахівцями 

психологічної служби у 

системі освіти 

 

Парандюк Л.М., 

Кот К.С. 

 

 
21.02.2019 

методисти з 

психологічної 

служби РМК 

(ММК), ОТГ 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

 
Обласний семінар. 

Особливості статевого 

виховання у дітей 

підліткового віку 

 

 
Заварова Н.В., 

Солнцева О.А., 

Шевченко Н.М., 

Краснощок Т.М. 

 

 

 

22.02.2019 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги, 

логопеди, 

методисти з ПС, 

РМК (ММК) 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Впровадження змістової 

лінії "Екологічна безпека 

та сталий розвиток" на 

уроках математики 

Грінчук В.В., 

Задоріна О.М., 

Потьомкіна В.Ю. 

Ткач О.В. 

 

 
26.02.2019 

 

вчителі 

математики 

 
ОЗОШ № 48, 

м.Одеса, вул. 

Суворовська 11-та, 2 
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Семінар-практикум. 

Інновації у виховнму 

процесі: теорія, 

методика, практика 

 
Шеремет С.І., 

Ягоднікова В.В. 

 

27.02.2019 

керівники РМО 

(ММО), ОТГ, 

класні керівники 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Семінар з інтегративно- 

мовного навчання для 

вчителів англійської 

мови (CLIL) 

 

Юрченко Т.В., 

Русінова Л.Я. 

 

 
28.02.2019 

 

вчителі 

англійської мови 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

Семінар-практикум. 

Раннє виявлення 

порушень розвитку 

дитини. Навички роботи 

з діагностичними 

методиками та 

скрінінгами розвитку 

дитини KID- RCD, 

"Червоні прапорці", ASQ 

та ASQ-SE спільно з ГО 

«Здорове суспільство» 

 

 

 
Орленко І.М. 

Петрова О.В. 

 

 

 
 

28.02.2019 

 

 

 
 

працівники ІРЦ 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Організація 

інклюзивного 

середовища в Ізраілі. 

Досвід навчання в 

МАШАВ 

 

 
Петрова О.В. 

 

 
28.02.2019 

 

 
працівники ІРЦ 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Поведінкова терапія 

нетипової поведінки у 

дітей з ООП 

 
Орленко І.М., 

Белоусова Р.В. 

 

28.02.2019 

працівники ІРЦ, 

педагогі 

інклюзивних 

класів 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Дидактичний семінар з 

інтегративно-мовного 

навчання для вчителів 

німецької мови «СLIL- 

UNTERRICHT» 

 

 
Сенчина Н.Г., 

Маринюк В.В. 

 

 

28.02.2019 

 

 
вчителі німецької 

мови 

Одеська гімназія №4 

Одеської міської ради 

Одеської області, 

м.Одеса, Малиновський 

район, вул. Болгарська, 

88 

Семінар інтегративно- 

мовного навчання для 

вчителів німецької мови 

 
Сенчина Н.Г., 

Маринюк В.В. 

 

01.03.2019 31.10.2019 

 
вчителі німецької 

мови 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Семінар-практикум. 

Робота з документами 

 

Безусова Т.С. 

 

01.03.2019 

методисти РМК 

(ММК) 

з бібліотечних 

фондів 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Семінар-тренінг. 

Інтерактивні технології в 

управлінні закладоми 

позашкільної освіти 

 

Шеремет С.І., 

Волкова Л.Й. 

 

 
05.03.2019 

 
керівники 

позашкільних 

закладів освіти 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Обласний семінар. 

Формування 

математичної 

компетентності 

молодших школярів 

 

Гаєвець Я.С., 

Кравець Н.Ю. 

 

 
14.03.2019 

 
керівники 

Р(М)МО, ОТГ (2 

клас) 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

Семінар-практикум. 

Інноваційна педагогічна 

діяльність закладу в 

умовах розбудови Нової 

української школи 

 

 

 

Шеремет С.І. 

 

 

 

20.03.2019 

керівники РМО 

(ММО), ОТГ 

класних 

керівників, 

заступниуи 

директорів з 

позашкільнох 

роботи 

 

 

 
Гімназія № 8, м. Одеса, 

вул. І. Рабіна, 

Постійно діючий 

семінар. Предметно- 

методичний супровід 

діяльності членів журі 

 

Мітельман І.М. 

 
21.03.2019, 26.09.2019, 

06.11.2019 

 
члени журі 

олімпіад ІІ етапу 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Засідання обласної 

школи громадської 

партисипації 

 

Болдарєва Г.В., 

Гриньова М.В. 

 

26.03.2019, 30.04.2019, 

14.05.2019 

педагоги- 

організатори, 

лідери органів 

учнівського 

самоврядування 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Методична служба 

області сьогодні: бачення 

ризиків, шансів, 

стратегій і тактика 

життєздатності 

1 сесія, 

2 сесія, 

3 сесія 

 

 

 

Левчишена О.М., 

Болдарєва Г.В. 

 

 

 

26.03.2019, 11.06.2019, 

14.11.2019 

 

 

 

завідувачі 

РМК/ММК, ОТГ 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Семінар-практикум. 

Вплив розвитку 

мовленнєвих 

компетенцій на розвиток 

когнітивної сфери 

дитини з особливими 

освітніми потребами 

 

 

 

Рибакова К.М. 

 

 

 

28.03.2019 

 

 

 

працівники ІРЦ 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Формування 

громадянської культури 

в Новій українській 

школі: традиційні та 

інноваційні практики 

 

 

Котенко О.М. 

 

 

28.03.2019 

 
вчителі історії, 

правознавства та 

громадянської 

освіти 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Семінар-практикум. 

Інтерактивні соціальні 

історії як засіб успішної 

адаптації дитини в 

інклюзивному 

освітньому середовищі 

 

 

 
Орленко І.М., 

Парандюк Л.М. 

 

 

 

29.03.2019 

 
працівники ІРЦ, 

практичні 

психологи, 

методисти 

психологічної 

служби 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Семінар-тренінг. 

Співпраця фахівців ІРЦ 

та програми раннього 

втручання під час 

переходу дитини в 

програму інклюзивної 

дошкільної освіти 

спільно з ГО "Здорове 

суспільство 

 

 

 

 
Орленко І.М., 

Петрова І.В 

 

 

 

29.03.2019, 

30.09.2019 

 

 

 

 

працівники ІРЦ 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Наочність на уроках 

зарубіжної літератури як 

засіб підвищення 

предметної 

компетентності учнів 

 

 

 

 

Свінтковська С.А. 

Плетньова Л.А. 

 

 

 

 

 
березнь 

 
учителі 

зарубіжної 

літератури і 

російської мови, 

спікер: головний 

редактор науково- 

методичного 

журналу ВГ 

"Основа" 

 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Особливості навчально- 

методичного 

забезпечення 

компетентнісного 

спрямування 

інтегрованого курсу 

"Природничі науки" 

 

 

Ятвецька Л.І., 

Кононенко Л.М., 

Тертична І.П. 

 

 

 

11.04.2019 

 

 
методисти 

РМК/ММК з 

природничих 

дисциплін 

 

 

 
ММК, 

м. Чорноморськ 

Навчальний семінар. 

Сучасні підходи до 

організації методичної 

роботи у початковій 

школі 

 

Хоменко О.А., 

Чумаченко А.М. 

 

11.04.2019 

10.10.2019 

методисти з 

питань початкової 

освіти відділів 

освіти ОТГ 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Соціально-педагогічна 

модель діяльності 

опорного закладу у 

рамках концепції Нової 

української школи: 

1 сесія, 

2 сесія, 

3 сессія 

 

 

 

Левчишена О.М., 

Болдарєва Г.В. 

 

 

 

 
12.04.2019, 18,06.2019, 

29.10.2019 

 

 

 
керівники 

опорних закладів 

освіти 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Вебінар. Роль психолога 

у формуванні 

психологічно безпечного 

освітнього середовища в 

умовах розбудови Нової 

української школи 

 

 

 
Парандюк Л.М., 

Лєскова А.А. 

 

 

 

18.04.2019 

 

практичні 

психологи, 

методисти з 

психологічної 

служби 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Реалізація наскрізної 

лінії програм з 

математики 

"Підприємливість та 

фінансова грамотність" 

на уроках математики 

 

 

Грінчук В.В., 

Задоріна О.М. 

 

 

 
19.04.2019 

 

 
вчителі 

математики 

області 

 

 
ЗОШ № 6, м. 

Чорноморськ, вул. 

Спортивна, 3а 
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Обласний семінар. 

Духовно-моральне 

виховання дітей 

дошкільного віку на 

засадах християнської 

етики 

 

 
Скрипник В.В., 

Саннікова Т.В. 

 

 

24.04.2019 

 
методисти з 

питань 

дошкільної освіти 

Р(М)МК, ОТГ 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Школа методистів з 

психологіної служби 

«Професіне зростання 

працівників 

психологічної служби» 

 

Бєлоусова Р.В. , 

Парандюк Л.М. , 

Заварова Н.В. 

 

 
25.04.2019 

28.11.2019 

 
методисти 

психологічної 

служби РМК 

(ММК), ОТГ 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
 

Дидактичний семінар 

для учасників 

Всеукраїнського 

експерименту з 

впровадження 

багатомовної освіти 

 

 

 

 
Юрченко Т.В. 

 

 

 

 
30.04.2019 

 

 

 
 

вчителі іноземних 

мов 

Виноградівський 

дошкільний навчальний 

заклад «Ясла- 

садок» «Джерельце» 

Виноградівської 

сільської ради 

Болградського району 

Одеської області, 

Болградський р-н, 

с. Виноградівка 

вул. Лиманна,13 
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Робота з травмою та 

питання психічного 

здоров’я в практиці 

фахівців 

загальноосвітніх закладів 

спільно з ГО "Здорове 

суспільство" 

 

 

 
Петрова О.В. 

 

 

 
30.04.2019 

працівники ІРЦ, 

вчителі, які 

працюють в 

умовах 

інклюзивного 

навчання 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Інструктивна нарада для 

вчителів, які перевіряють 

відкриту частину 

завдання ЗНО з 

англійської мови 

 

 
Юрченко Т.В. 

 

 
30.04.2019 

 

вчителі 

англійської мови 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Використання форм і 

методів особистісно 

зорієнтованого навчання 

при вивченні болгарської 

мови та літератури 

 

 

Бузіян Н.С 

 

 

30.04.2019 

 

вчителі 

болгарської мови 

та літератури 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Вивчення молдовської 

мови та літературного 

читання в умовах 

оновлення змісту освіти 

в початковій школі 

(НУШ) 

 

 

 
Фєтєску Л.І. 

 

 

 
30.04.2019 

 

 
вчителі 

молдовської мови 

та літератури 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Вебінар. Неперервна 

освіта як шлях до 

професійного зростання 

вихователя 

 

Паламарчук І.В., 

Харченко В.В. 

 

 
15.05.2019 

методисти з 

питань 

дошкільної освіти 

Р(М)МК, ОТГ 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

Літнє оздоровлення 

дошкільників 

 

Паламарчук І.В., 

Харченко В.В. 

 

 
15.05.2019 

методисти з 

питань 

дошкільної освіти 

Р(М)МК, ОТГ 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Обласний семінар. 

Психологічний супровід 

розбудови Нової 

української школи 

 
Парандюк Л.М., 

Лєскова А.А., 

Бєлоусова Р.В. 

 

 
16.05.2019 

методисти з 

психологічної 

служби РМК 

(ММК), ОТГ 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

 

 

Вебінар. Ознаки якості 

психолога як особистості 

та спеціаліста в 

професійній діяльності 

 

 

 

 

Парандюк Л.М., 

Гусєва А.В. 

 

 

 

 

 
23.05.2019 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги, 

логопеди, 

методисти з 

псизологічної 

служби, 

консультанти 

рай(міськ) ПМПК 

 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Семінар-нарада . Про 

розробку та формування 

робочих навчальних 

планів ЗЗСО та 

інтернатних закладів на 

2019/2020 

 

 
Айрікян А.С., 

Паненко А.І. 

 

 

28.05.2019 

 

 
керівники 

освітніх закладів 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Семінар-практикум. 

Освітня програма 

позашкільного закладу 

як соціально- 

педагогічний проект 

 

Айрікян Г.С, 

Мітюхіна В.П. 

 

 
30.05.2019 

 
керівники 

позашкільних 

закладів 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Семінар-нарада. Шляхи 

інтеграції освітнього 

змісту 

 

Кравець Н.Ю., 

Шапірова Н.П. 

 

 
31.05.2019 

методисти з 

питань початкової 

освіти Р(М)МК, 

ОТГ 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Нові підходи до 

оцінювання навчальних 

досягнень учнів з 

іноземних мов 

 

Русінова Л.Я. 

 

31.05.2019 

 
вчителі іноземних 

мов 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Дидактичний семінар 

для учасників 

Всеукраїнського 

експерименту з 

впровадження 

багатомовної освіти 

 

 

 

Юрченко Т.В. 

 

 

 

31.05.2019 

 

 

 
вчителі іноземних 

мов 

Великодолинський 

дошкільний навчальний 

заклад «Теремок», 

Одеська обл., 

Овідіопольський р-н, 

смт Великодолинське, 

вул. Кооперативна, 36 

Семінар-тренінг. 

Комунікативні 

компетентності 

методиста закладу 

позашкільної освіти 

 

Шеремет, С.І., 

Волкова Л.Й. 

 

 
04.06.2019 

методисти 

закладів 

позашкільної 

освіти 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Компетентнісний підхід 

при викладанні фізики у 

старшій школі (11 клас) в 

контексті положень 

НУШ 

 

 

Кононенко Л.М. 

 

 

11.06.2019 

 

 
мерівники МО 

вчителів біології 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Траєкторія особистісно- 

професійного розвитку 

педагога нової формації 

 

 

 

 

 

 
Нікітенко Р.І., 

Онищук С.О., 

Полещук Л.В 

 

 

 

 

 

 

 
12.06.2019 

 
вчителі здоров’я 

та фізичної 

культури, 

курсу «Основи 

здоров’я», 

трудового 

навчання, 

технологій та 

креслення, 

предмета 

«Захисники 

Вітчизни», 

керівники гуртків 

 

 

 

 

 

 
 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Компетентнісний підхід 

при викладанні фізики в 

старшій школі (11 клас) в 

контексті положень 

НУШ 

 

 

Ятвецька Л.І. 

 

 

13.06.2019 

 

 
керівники МО 

вчителів фізики 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Компетентнісний підхід 

при викладанні хімії у 

старшій школі (11 клас) в 

контексті положень 

НУШ 

 

 
Кононенко Л.М. 

 

 
17.06.2019 

 

керівників МО 

вчителів хімії 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Семінар-нарада. Про 

розробку та корегування 

освітніх програм 

навчальних закладів 

 

 
Айрікян А.С. 

 

 
18.06.2019 

 

керівники 

освітніх закладів 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Постійно діючий 

семінар. Сучасний урок – 

визначальний ресурс 

реалізації державних 

стандартів освіти 

 

 
Айрікян Г.С., 

Паненко А.І. 

 

 
25.06.2019, 26.09.2019, 

14.11.2019 

 

керівники 

інтернатних 

закладів 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Вебінар. Аналіз роботи 

психологічної служби 

області за 2018/2019 н.р. 

Бєлоусова Р.В. 

Парандюк Л.М., 

Кот К.С. 

 

27.06.2019 

методисти 

психологічної 

служби РМК 

(ММК), ОТГ 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Веб-семінар 

.Інвестиційна діяльність 

в освітніх закладах: 

проблеми та шляхи 

вирішення в умовах їх 

реформування 

 

Шупарський В.С., 

Пустовалова С.В., 

Тулба Т.І., 

Буюклі Л.А. 

 

 

 
28.06.2019 

 
керівники органів 

управління 

освітою та 

методичних 

служб 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Семінар-нарада. 

Методичне забезпечення 

викладання математики у 

2019/20 навчальному 

році відповідно 

Концепції НУШ 

 

 

 
Грінчук В.В., 

Потьомкіна В.Ю. 

 

 

 

15.08.2019 

 

 

методисти з 

математики 

РМК(ММК), ОТГ 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Семінар-нарада. 

Особливості вивчення 

математики у 2019/20 

навчальному році за 

наслідками реалізації 

наскрізних ліній 

компетентностей 

 

 

Грінчук В.В., 

Потьомкіна В.Ю. 

 

 

 
16.08.2019 

 

 
керівники МО 

вчителів 

математики 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Компетентнісний підхід 

у викладанні географії в 

основній та старшій 

школі 

 

Тертична І.П. 

 

20.08.2019 

 
керівників МО 

вчителів географії 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Семінар-нарада. 

Особливості організації 

освітнього процесу в 

початковій школі 

 
Кравець Н.Ю., 

Хоменко О.А., 

Чумаченко А.М. 

 

 
20.08.2019 

методисти з 

питань початкової 

освіти Р(М)МК, 

ОТГ 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



54  

 
Особливості науково- 

методичного супроводу 

викладання природних 

дисциплін у 2019/2020 

навчальному році 

 

Ятвецька Л.І., 

Кононенко Л.М., 

Тертична І.П. 

 

 

21.08.2019 

 
методисти з 

природничих 

дисциплін 

РМК(ММК), ОТГ 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Вебінар. Про стан, 

проблеми та основні 

завдання діяльності 

психологічної служби на 

2019/2020 навчальний 

рік 

 

Бєлоусова Р.В. 

Парандюк Л.М., 

Кот К.С. 

 

 

21.08.2019 

 
методисти з 

психологічної 

служби РМК 

(ММК), ОТГ 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Організаційно- 

методичне та змістове 

забезпечення викладання 

шкільних 

суспільствознавчих 

курсів у 2019/2020 

навчальний рік 

 

 

 
Котенко О.М. 

 

 

 
21.08.2019 

 

учителі історії, 

правознавства та 

громадянської 

освіти 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Методичне забезпечення 

компетентнісного 

викладання інформатики 

у 2019/20 навчальному 

році 

 

 
Гапонова О.Ю., 

Чебаненко Н.О. 

 

 

22.08.2019 

 
методисти 

РМК/ММК та 

керівники МО з 

інформатики 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



55  

 

 

 
 

Вебінар. Особливості 

здійснення освітнього 

процесу у 2019/2020 

навчальному році 

 

 

 
 

Нікітенко Р.І., 

Онищук С.О., 

Полещук Л.В., 

Бухтій О.В 

 

 

 

 

 
22.08.2019 

 

вчителі здоров’я 

та фізичної 

культури, 

курсу «Основи 

здоров’я», 

трудового 

навчання, 

технологій та 

креслення, 

предмета «Захист 

Вітчизни», 

керівники гуртків 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР» 

пл. Михайлівська,17 

 

 

 
Простір освітніх 

мистецьких можливостей 

 

 

 
Шатайло Н.В., 

Дерябіна С.В. 

 

 

 

22.08.2019 

вчителі 

образотворчого 

мистецтва, 

музичного 

мистецтва, 

інтегрованого 

курсу 

«Мистецтво» 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Напрямки роботи 

шкільної бібліотеки в 

умовах Нової української 

школи 

 

Безусова Т.С. 

 

27.08.2019 

методисти РМК 

(ММК) 

з бібліотечних 

фондів 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



56  

 
 

Виховання компетентної 

особистості на уроках 

української мови та 

літератури, зарубіжної 

літератури, російської, 

болгарської, молдовської 

мов та літератур - 

завдання учителів- 

словесників у 

переорієнтації сучасної 

освіти зі знаннєвої 

парадигми на діяльнісну 

 

 

 

 

 
Свінтковська С.А. 

Плетньова Л.А., 

Фєтєску Л.І., 

Карайван Н.І., 

Бузіян Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 
30.08.2019 

 

 

 
 

учителі 

української, 

російської, 

болгарської, 

молдовської мови 

та літератури, 

зарубіжної 

літератури. 

 

 

 

 

 

 
 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Серпнева конференція. 

Розвиток ключових 

компетентностей учнів 

на уроках іноземних мов 

 

Юрченко Т.В., 

Сенчина Н.Г., 

Русінова Л.Я. 

 

 

30.08.2019 

 

 
вчителі іноземних 

мов 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



57  

 

 
Обласний семінар. 

Особливості організації 

інклюзивного освітнього 

середовища: принципи 

універсального дизайну 

та розумного 

пристосування, ресурсна 

кімната, медіатека 

 

 

 

 
Заварова Н.В., 

Солнцева О.А., 

Шевченко Н.М., 

Краснощок Т.М. 

 

 

 

 

 
 

17.09.2019 

 

 

 
педагогічні 

працівники, які 

працюють в 

умовах 

інклюзивної 

освіти 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

Вебінар. Сучасні підходи 

до розбудови моделі 

навчального закладу 

"Школа сприяння 

здоров'ю" в умовах 

сучасних освітніх змін 

 

 

 

 
Чешенко О.І. 

 

 

 

 
18.09.2019 

 
керівники 

освітніх закладів, 

які розробляють 

модель освітнього 

закладу "Школа 

сприяння 

здоров'ю" 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Науково-методичний 

супровід виховної 

діяльності освітніх 

закладів області у 

2019/2020 навчальному 

році 

 

Левчишена О. М, 

Шеремет С.І., 

Чешенко О.І. 

 

 

22.09.2019 

 

методисти 

РМК/ММК, ОТГ з 

виховної роботи 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



58  

Обласний семінар. Зміст 

та форми роботи 

працівників 

психологічної служби 

(семінар-стажування для 

новопризначених 

працівників 

психологічної служби) 

 

 
Парандюк Л.М., 

Бєлоусова Р.В., 

Солнцева О.А., 

Краснощок Т.М., 

Лєскова А.А. 

 

 

 

 
23.09.2019 -27.09.2019 

 

 

новопризначені 

працівники 

психологічної 

служби 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Семінар-нарада. Окремі 

аспекти діяльності 

закладів позашкільної 

освіти у 2019/2020 

навчальному році 

 

 
Шеремет С.І., 

Проданова О.В. 

 

 

25.09.2019 

 
директори 

закладів 

позашкільної 

освіти 

 
Обласний гуманітарний 

центр центр 

позашкільної освіти та 

виховання, 

Воркшоп. Інноваційні 

технології розвитку 

пізнавальних 

компетентностей 

дошкільників 

 

Скрипник В.В. 

Нечитайло І.І. 

 

 
27.09.2019 

 

 
вихователі ЗДО 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



59  

 

 

Методико-дидактичний 

семінар з інтегративно- 

мовного навчання для 

вчителів німецької воми 

«Kinderuni» 

 

 

 

 

Сенчина Н.Г. 

 

 

 

 

30.09.3019 

 

 

 

 
вчителі німецької 

мови 

 
спеціалізована 

загальноосвітня школа 

№ 16 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

німецької мови міста 

Ізмаїл Одеської області, 

м.Ізмаїл, вул. 

Авраамівська, 102 

 

 

 
Вебінар. Про порядок 

проходження атестації 

працівників 

психологічної служби 

системи освіти 

 

 

 

 

Парандюк Л.М., 

Витупоренко С.В. 

 

 

 

 

 
03.10.2019 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги, 

логопеди, 

методисти з 

психологічної 

служби, 

консультанти 

рай(міськ) ПМПК 

 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Семінар-практикум. 

Системно-діяльнісний 

підхід - основа реалізації 

державних стандартів 

середньої загальної 

освіти 

 

 

Айрікян Г.С. 

 

 

03.10.2019, 05.12.2019 

 

керівники 

приватних 

закладів 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



60  

 

 
 

Світоглядні орієнтири 

патріотичного виховання 

дітей та учнівської 

молоді у закладах освіти 

 

 

 
Нікітенко Р.І., 

Онищук С.О., 

Полещук Л.В 

 

 

 

 
16.10.2019 

вчителі здоров’я 

та фізичної 

культури, 

курсу «Основи 

здоров’я», 

трудового 

навчання, 

технологій та 

креслення, 

предмета «Захист 

Вітчизни», 

керівники гуртків 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Школа відповідального 

батьківства. 

Передшкільне 

дитинство: виклики та 

завдання для батьків 

 

Паламарчук І.В., 

Харченко В.В., 

Врадій А.Г. 

 

 

16.10.2019 

 
методисти з 

питань 

дошкільної освіти 

Р(М)МК, ОТГ 

 
Одеський ДНЗ №45, 

м. Одеса, пров. 

Краснослобідський, 

15-є 



61  

 

Особливості 

застосування тетралогії 

технологій навчання у 

мистецтвознавчих 

дисциплінах 

 

 

 
Шатайло Н.В., 

Дерябіна С.В. 

 

 

 

17.10.2019 

вчителі 

образотворчого 

мистецтва, 

музичного 

мистецтва, 

інтегрованого 

курсу 

«Мистецтво» 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Освітні ресурси розвитку 

ключових 

компетентностей та 

реалізації наскрізних 

змістових ліній у 

природничій шкільній 

освіті 

 

 
Ятвецька Л.І., 

Кононенко Л.М., 

Тертична І.П. 

 

 

 
17.10.2019 

 

методисти з 

природничих 

дисциплін 

РМК(ММК), ОТГ 

 

 
Маяківська ОТГ, 

Маяківська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Семінар-практикум. 

Системно-діяльнісний 

підхід – методологічна 

основа реалізації 

державних стандартів 

середньої загальної 

освіти 

 

 

Айрікян Г.С., 

Михайлова Л.М. 

 

 

 
22.10.2019, 29.10.2019 

 

 
директори 

закладів загальної 

середньої освіти 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



62  

Формування 

здоров’язбережувальної 

компетентності учнів під 

час розв’язування 

сюжетних задач (на 

основі аналізу роботи 

водопровідної станції 

«Дністер» 

 

 

 

Грінчук В.В. 

Потьомкіна В.Ю. 

 

 

 

 
23.10.2019 

 

 
для вчителів 

математики, які 

працюють за 

програмою рівня 

«Стандарт» 

 

 
Усатівський НВК 

«Школа-гімназія» 

ім. П.Д. Вернидуба, 

Одеська область, 

Біляївський район 

Компетентнісний підхід 

у навчанні молдовської 

мови та літератури з 

використанням сучасних 

технологій 

 

 

Фєтєску Л.І. 

 

 

24.10.2019 

 

вчителі 

молдовської мови 

та літератури 

 

 
Ренійський район, РМК, 

вул. Гагаріна 19 

Науково-практичний 

семінар. 

Напрями та шляхи 

формування 

індивідуальної траєкторії 

підвищення рівня 

професійної 

компетентності педагога 

засобами методичної 

роботи 

 

 

 

 
Айрікян Г.С., 

Михайлова Л.М 

 

 

 

 

30.10.2019 

 

 

 
заступники 

директорів з 

навчально- 

виховної роботи 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



63  

Ключові питання 

біопсихосоціальної 

моделі МКФ. 

Використання профілю 

CAP. SoftTulip спільно з 

ГО "Здорове 

суспільство" 

 

 

Орленко І.М., 

Петрова О.А. 

 

 

 
31.10.2019 

 

 

 
працівники ІРЦ 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Урок української мови та 

літератури в умовах 

особистісно 

зорієнтованого і 

компетентнісного 

навчання 

 

 
Свінтковська С.А., 

Плетньова Л.А. 

 

 

31.10.2019 

 

вчителі 

української мови 

та літератури 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Впровадження принципу 

діалогу культур на 

уроках мови та 

літератури 

 

Карайван Н.І. 

 

31.10.2019 

 
вчителі російської 

мови і літератури 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Актуальні питання 

інтеграції дітей із 

психофізичними 

порушеннями в закладах 

загальної та дошкільної 

освіти 

 
Заварова Н.В., 

Солнцева О.А., 

Шевченко Н.М., 

Краснощок Т.М. 

 

 

05.11.19 

педагогічні 

працівники, які 

працюють в 

умовах 

інклюзивної 

освіти 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



64  

Семінар-практикум. 

Інноваційні підходи до 

виховання лідерів, як 

основа траєкторії 

професійного зростання 

педагога-організатора 

 

 

Ягоднікова В.В. 

Шеремет С.І. 

 

 

 
06.11.2019 

 

керівники РМО 

(ММО), ОТГ 

педагогів - 

організаторів 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Обласний семінар. 

Особливості розвитку та 

підтримки дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

 

Парандюк Л.М., 

Заварова Н.В., 

Солнцева О.А. , 

Краснощок Т.М. 

 

 

 
07.11.2019 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги, 

методисти з 

психологічної 

служби 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Вчитель історії та новітні 

технології: 

трансформація 

можливостей 

 

Котенко О.М. 

 

08.11.2019 

 

вчителі історії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Організація навчання, 

курсова перепідготовка 

працівників закладів і 

установ освіти 

 

 
Шупарський В.С. 

Полтавська Т.М. 

 

 

29.11.2019 

керівники органів 

управління 

освітою та 

методичних 

служб 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



65  

Обласний 

семінар.Інноваційні 

підходи до організації 

освітнього процесу в 

закладах дошкільної 

освіти 

 

 
Паламарчук І.В., 

Харченко В.В. 

 

 

11.12.2019 

 
методисти з 

питань 

дошкільної освіти 

Р(М)МК, ОТГ 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Семінар-тренінг. 

Алгоритм переходу 

дитини з програми 

"Раннього втручання в 

інклюзивне освітнє 

середовище дошкільних 

навчальних закладів" 

(спільно з ГО "Здорове 

суспільство") 

 

 

 

 

Орленко І.М., 

Петрова О.А. 

 

 

 

впродовж року згідно з 

розкладом курсів 

підвищення кваліфікації 

вихователів ЗДО 

 

 

 

 

 
вихователі ЗДО 

 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

Методичні рекомендації, 

щодо планування та 

проведення комплексної 

психолого-педагогічної 

оцінки розвитку дитини 

 

 

Орленко І.М., 

Петрова О.А., 

Рибакова К.М. 

 

 

 

впродовж року 

 

 

 

працівники ІРЦ 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



66  

 
Обласний семінар- 

тренінг. Арт-терапія як 

метод стабілізації 

психоемоційного стану 

учасників інклюзивного 

процесу у системі освіти 

(спільно з ГО «Еволюція 

покоління») 

 

 

 

 
Орленко І.М., 

Парандюк Л.М. 

 

 

 

 

впродовж року 

 

 
працівники ІРЦ, 

практичні 

психологи, 

методисти 

психологічної 

служби 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

3. Конференції 

Всеукраїнська науково- 

практична кронференція. 

Підготовка та 

професійний розвиток 

вчителя математики 

відповідно до 

концептуальних засад 

НУШ 

 

Папач О.І., 

Грінчук В.В., 

Задоріна О.М., 

Мітельман І.М., 

Потьомкіна В.Ю., 

Свєтной О.П. 

 

 

 

 
квітень 

 

 

 
науковці, 

викладачі 

математики 

 

 

ПНПУ 

ім. К.Д.Ушинського, 

вул.Старопортофран- 

ківська, 26 

 
Актуальні проблеми 

профілактики та корекції 

девіантної поведінки 

дітей та молоді 

 

Парандюк Л.М , 

Бєлоусова Р.В., 

Заварова Н.В. 

 

 

12.06.2019 

соціальні 

педагоги, 

методисти з 

психологічної 

служби РМК 

(ММК), ОТГ 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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4. Не(конференції) 

 

 

Мистецько-освітній 

менеджмент: проблеми 

та шляхи розв'язання 

 

 

 
Шатайло Н.В., 

Дерябіна С.В 

 

 

 

12.06.2019 

вчителі 

образотворчого 

мистецтва, 

музичного 

мистецтва, 

інтегрованого 

курсу 

«Мистецтво» 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

5. Майстер-класи 

Використання хмарних 

технологій та мобільних 

додатків в освітньому 

процесі 

 
Гапонова О.Ю., 

Чебаненко Н.О. 

 

25.01.2019 25.10.2019 

вчителя 

інформатики за 

попередньою 

регістрацією 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Використання 

технологій 

Веб 2.0 на уроках історії 

 

Котенко О.М. 

 
31.01.2019 

 

вчителі історії 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Співпраця команди 

супроводу, команди 

раннього втручання та 

партнерство з батьками 

(спільно з ГО "Сонячні 

діти", "Особлива 

дитина", "Здорове 

суспільство") 

 

 

 

Орленко І.М., 

Петрова О.А. 

 

 

 

 
22.02.2019 

 

 

працівники ІРЦ, 

вихователі 

закладів 

дошкільної освіти 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Інноваційний підхід до 

організації художньої 

праці у закладах 

дошкільної освіти 

 

Паламарчук І.В., 

Харченко В.В. 

 

 
20.03.2019 

методисти з 

питань 

дошкільної освіти 

Р(М)МК, ОТГ 

 
Одеський ДНЗ №266 

м.Одеса, вул.Давида 

Ойстраха, 6-а 

 
Формування 

математичної 

компетентності учнів 

засобами географічної 

освіти 

 

 

 
Роскос Н.В. 

 

 

 
22.03.2019 

під час 

проходження 

курсів 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів географії 

 

 
ГГФ ОНУ 

ім. І.І. Мечникова, пров. 

Шампанский, 2 

Навчальний Web-квест 

як засіб використання 

інтернет-ресурсів при 

викладанні шкільних 

курсів географії та 

економіки 

 

 

 
Алєксєєнко О.В. 

 

 

 
27.03.2019, 04.06. 2019 

під час 

проходження 

курсів 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів географії 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Моделювання уроку 

трудового навчання з 

використанням сучасних 

технологій 

 

Нікітенко Р.І., 

Бухтій О.В. 

 

 
11.04.2019 

вчителі трудового 

навчання, 

технологій та 

креслення 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

LEGO-технології в 

роботі з дітьми- 

дошкільниками 

Кузнєцова О.В., 

Харченко В.В. 

 
11.04.2019 

вихователі- 

методисти ЗДО 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Використання 

когнітивних методик при 

викладанні російської 

мови та літератури 

(Коршко О.П., учитель 

російської мови та 

літератури, канд.філ.наук 

Одеської гімназії №1 

імені А.П.Бистріної 

Одеської міської ради 

Одеської області) 

 

 

 

 

 

 
Карайван Н.І. 

 

 

 

 

 

 
31.05.2019 

 

 

 

 

 
вчителі російської 

мови та 

літератури 

 

 

 
Одеська гімназія №1 

ім. А.П.Бистріної 

Одеської міської ради 

Одеської області, 

м.Одеса, 

вул. Олександровський 

проспект, 11 

Використання Інтернет- 

сервісів в освітньому 

просторі 

 
Гапонова О.Ю., 

Чебаненко Н.О. 

 

14.06.2019 

для вчителів 

інформатики за 

попередньою 

регістрацією 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Формування 

інформаційно- 

комунікаційних 

компетентностей 

учасників освітнього 

процесу в географічній 

освіті 

 

 

 
Левченко І.І. 

 

 

 
18.06.2019 

під час 

проходження 

курсів 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів географії 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Методичний 

конструктор (Конкурси 

професійної 

майстерності) 

 

 

 

Айрікян Г.С., 

Михайлова Л.М., 

Паненко А.І. 

 

 

 

 

19.06.2019 

заступники 

директорів з 

навчально- 

виховної роботи, 

керівники 

інтернатних 

закладів та 

приватних 

закладів 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Форум креативних 

вчителів «Сучасні 

педагогічні практики»: 

- майстер-клас 

«Критичне мислення в 

початковій школі»; 

- майстер-клас з 

кооперативного 

навчання; 

- майстер-клас з 

самоменеджменту 

вчителя; 

- майстер-клас з кейс- 

технологій; 

- майстер-клас з 

використання LEGO- 

технологій у початковій 

школі 

 

 

 

 

 
Кузнєцова О.В., 

Саннікова Т.В., 

Кравець Н.Ю., 

Чумаченко А.М., 

Харченко В.В., 

Гончарова О.К., 

Скоблікова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
вчителі 

початкових класів 

 

 

 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», пл. 

Михайлівська,17 

 

 
Виховання творчої 

особистості на уроках 

болгарської мови і 

літератури 

 

 

 

Бузіян Н.С. 

 

 

 

30.09.2019 

 

 

 
вчителі 

болгарської мови 

Болградська гімназія 

ім. Раковського 

Болградського району 

Одеської області, 

Одеська обл., 

Болградський р-н, м. 

Болград, 

пл. 28 Червня,1 
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Моя пісня – моя Україна 

Саннікова Т.В., 

Болгар В.В. 

 
25.10.2019 

 
вихователі ЗДО 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Робота з нормативно- 

правовими документами 

як елемент правової 

освіти учнів 

 

 
Котенко О.М. 

 

 
06.11.2019 

 

вчителі 

правознавства 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Моторно-рольова гра як 

метод фізичного 

розвитку молодших 

школярів 

 

 
Абуков О.Ф., 

Хоменко О.А. 

 

 

09.11.2019 

керівники 

районних 

(міських) 

методичних 

об'єднань, ОТГ (1 

клас) 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Методичні аспекти 

викладання фінансової 

грамотності у початковій 

школі 

 

 
Холостенко Л.В. 

 

 
13.11.2019 

 

вчителі 

початкових класів 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

 
Ефективна тренінгова 

робота 

 

Парандюк Л.М., 

Бєлоусова Р.В., 

Солнцева О.А. 

 

 

14.11.2019-15.11.19 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги освітніх 

закладів області 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Методичні аспекти 

викладання фінансової 

грамотності в основній 

школі 

 

 
Холостенко Л.В. 

 

 
20.11.2019 

вчителі 

суспільних та 

природничих 

наук 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Психологічні механізми 

підготовки педагогічного 

працівника до роботи в 

умовах інклюзивного 

навчання 

 

Заварова Н.В., 

Солнцева О.А., 

Шевченко Н.М., 

Краснощок Т.М. 

 

 

 
26.11.1919 

педагогічні 

працівники, які 

працюють в 

умовах 

інклюзивної 

освіти 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Психолого-педагогічні 

особливості інноваційної 

виховної діяльності в 

умовах Нової української 

школи 

 

 
Шеремет С.І., 

Ягоднікова В.В. 

Чешенко О.І. 

 

 

 
05.12.2019 

заступники 

директорів 

з виховної 

роботи, класні 

керівники 

закладів освіти 

ОТГ 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Розвиток громадянських 

компетентностей учнів 

на уроках української 

літератури в процесі 

проектної діяльності 

(Чабан О.В., учитель 

української мови та 

літератури вищої 

категорії, учитель- 

методист Дачненської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Біляївського району) 

 

 

 

 

 
 

Свінтковська С.А., 

Плетньова Л.А. 

 

 

 

 

 

 
 

впродовж року 

 

 

 

 
 

вчителі 

української мови 

та літератури, 

зарубіжної 

літератури 

 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Удосконалення 

літературно-художніх 

компетентностей учнів 

на уроках української 

літератури (Шинкаренко 

Т.А., учитель української 

мови та літератури 

вищої категорії, учитель- 

методист ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 4 

м.Чорноморська) 

 

 

 

 

Свінтковська С.А., 

Плетньова Л.А. 

 

 

 

 

 
 

впродовж року 

 

 

 

вчителі 

української мови 

та літератури, 

зарубіжної 

літератури 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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6. Круглі столи 

 
Організація роботи щодо 

реалізації науково- 

методичної проблеми. 

"Технології психолого- 

педагогічного супроводу 

дитини в умовах 

інклюзивного навчання" 

 

 

Заварова Н.В., 

Солнцева О.А., 

Шевченко Н.М., 

Краснощок Т.М. 

 

 

 

 
впродовж року 

 

педагогічні 

працівники, які 

працюють в 

умовах 

інклюзивної 

освіти 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Проект «Формування 

політики раннього 

втручання в 

інклюзивному 

освітньому середовищі 

дошкільних закладів 

Одеського регіону» 

(разом з ГО «Здорове 

суспільство»). 

 

 

 

 
Орленко І.М., 

Петрова О.В. 

 

 

 

 

29.01.2019-25.03.2019 

 

 

 

 
фахівці ІРЦ, 

вихователі ЗДО 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Досвід роботи проекту 

«TWINNING» 

Міністерства соціальної 

політики України 

(спільно з ГО «Здорове 

суспільство»). 

 

 

Орленко І.М., 

Петрова О.А. 

 

 

 
04.02.2019-08.02.2019 

 
методисти 

ООРЦПІО 

фахівці, 

методисти 

кафедри 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Проектування уроку на 

основі компетентнісно 

орієнтованого підходу до 

навчання 

 

Грінчук В.В., 

Задоріна О.М., 

Мітельман І.М. 

 

 

15.02.2019 

вчителі 

математики та 

вчителі 

математики- 

слухачі курсів ПК 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Участь батьків в 

організації інклюзивного 

навчання 

Заварова Н.В., 

Орленко І.М., 

Солнцева О.А. 

 

22.03.2019 

батькі дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Діяльнісний підхід у 

формуванні безпечної 

поведінки здобувачів 

освіти (з досвіду 

впровадження програми 

«Особиста гідність. 

Безпека життя. 

Громадянська позиція» 

та виконання 

законодавства з протидії 

торгівлі людьми) 

 

 

 

 

 
Левчишена О.М., 

Шеремет С.І. 

 

 

 

 

 
 

17.05.2019 

 

 
заступники 

директорів з 

виховної роботи, 

класні керівники, 

педагоги- 

організатори, 

які проваджують 

дану програму 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Формування мовленнєвої 

і читацької культури на 

уроках російської мови 

 

 
Карайван Н.І. 

 

 
31.05.2019 

 

вчителі російської 

мови і літератури 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,16 
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Розбудова виховного 

здоров’язбережувального 

навколишнього 

середовища безпечного 

для життя і здоров’я 

дітей на засадах 

педагогіки партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Чешенко О.І. 

Полещук Л.В. 

Парандюк Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

05.06.2019 

 

керівники 

навчальних 

закладів, 

працівники 

освітньо- 

інформаційних 

центрів з 

розвитку 

Національної та 

обласної мережі 

Шкіл сприяння 

здоров’ю, 

керівники 

опорних закладів 

освіти, які 

розробляють 

модель 

навчального 

закладу «Школа 

сприяння 

здоров’ю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Педагогічні читання до 

100-річчя Вальдорфської 

педагогіки 

"Вальдорфська 

педагогіка в контексті 

освітніх реформ в 

Україні" 

 

 

 
Левчишена О.М., 

Мітюхіна В.П. 

 

 

 

27.09.2019 

 

 

керівники 

закладів освіти, 

педагоги 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Активізація творчої 

діяльності учнів на 

шляху до становлення 

соціально компетентної 

особистості 

 

 

Фєтєску Л.І. 

 

 

29.11.2019 

 

вчителі 

молдовської мови 

та літератури 

 

Кілійський район, 

Приозернянська ЗОШ, 

вул. Шкільна, 14 

7. Творчі групи 

Формування ключових 

компетенцій учнів 

засобами вальдорфської 

педагогіки у закладах 

загальної середньої 

освіти 

 

 

Айрікян Г.С., 

Мітюхіна В.П. 

 

 

 
лютий, квітень, жовтень 

 

 

керівники, 

педагоги 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Впровадження 

інноваційних технологій 

як умова формування 

ключових 

компетентностей 

особистості 

 

 

 

 

 

 
Нікітенко Р.І., 

Полещук Л.В., 

Онищук С.О. 

 

 

 

 

 

 

 
28.02.2019 , 29.11.2019 

 
 

вчителі здоров’я 

та фізичної 

культури, 

курсу «Основи 

здоров’я», 

трудового 

навчання, 

технологій та 

креслення, 

предмета «Захист 

Вітчизни», 

керівники гуртків 

 

 

 

 

 

 
 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Розроблення 

дидактичних матеріалів 

на підтримку викладання 

трудового навчання (за 

оновленими програма) 

 

 

НікітенкоР.І., 

Бухтій О.В 

 

 

 
28.02.2019, 29.11.2019 

 

вчителі трудового 

навчання, 

технологій та 

креслення 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Інтеграційні підходи в 

науково-методичній 

системі розробки 

навчально-методичних 

посібників для вчителів з 

методики викладання 

болгарської мови та 

літератури у 10 класі 

 

 

 

 

Бузіян Н.С. 

 

 

 

 

01.03.2019, 29.11.2019 

 

 

 

вчителі 

болгарської мови 

та літератури 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Інтеграційні підходи в 

науково-методичній 

системі розробки 

навчально-методичних 

посібників з молдовської 

мови та літератури для 

11 класу відповідно до 

нової програми 

 

 

 

 

Фєтєску Л.І. 

 

 

 

 

22.03.2019, 29.11.2019 

 

 

 

вчителі 

молдовської мови 

та літератури 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розвиток громадянських 

компетенцій в учнів 

закладів загальної 

середньої освіти 

 

 
Котенко О.М. 

 

22.03.2019 - 

21.06.2019 

вчителі історії, 

правознавства та 

громадянської 

освіти 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Уроки з 

підприємницьким тлом 

як засіб формування в 

учнів компетенції 

ініціативності та 

підприємливості 

 

 

 
Холостенко Л.В. 

 

 
28.03.2019, 

11.06.2019 

 

вчителі 

суспільних та 

природничих 

наук 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Інтеграційні підходи в 

науково-методичній 

системі розробки 

навчально-методичних 

посібників для вчителів з 

методики викладання 

болгарської мови та 

літератури в 10 класі 

 

 

 

 

Бузіян Н.С. 

 

 

 

 

29.03.2019, 29.11.2019 

 

 

 

вчителі 

болгарської мови 

та літератури 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Інтеграційні підходи в 

науково-методичній 

системі розробки 

навчально-методичних 

посібників з молдовської 

мови для 1, 2 класів згідо 

з Концепцією «Нова 

українська школа» 

 

 

 

 

Фєтєску Л.І. 

 

 

 

 

17.04.19, 09.10.19 

 

 

вчителі 

початкових класів 

шкіл з 

молдовською 

мовою навчання 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Інтеграційні підходи в 

науково-методичній 

системі розробки 

навчальних підручників 

української мови на 

Всеукраїнський 

конкурсний відбір; 

навчально-методичних 

посібників для вчителів- 

словесників української 

мови та літератури для 

11 класу (розробки 

уроків) 

 

 

 

 

 

 
 

Свінтковська С.А., 

Плетньова Л.А., 

Верготі Л.Т 

 

 

 

 

 

 

 
30.04.2019, 30.08.2019, 

30.09.2019 

 

 

 

 

 

 
 

вчителі 

української мови 

та літератури 

 

 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

 

Проектування змішаного 

навчання в мистецько- 

освітньому просторі 

 

 

 
Шатайло Н.В., 

Дерябіна С.В. 

 

 

12.06.2019, 

17.10.2019, 

14.11.2019 

вчителі 

образотворчого 

мистецтва, 

музичного 

мистецтва, 

інтегрованого 

курсу 

«Мистецтво» 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Викладання інтегрованих 

курсів «Історія: Україна і 

світ» та «Громадянська 

освіта»: ефективність, 

продуктивність, 

результативність 

 

 

 

Котенко О.М. 

 

 

 

18.10.2019 - 17.05.2019 

 

 

вчителі історії, 

громадянської 

освіти 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Впровадження тестових 

технологій у класах 

фізико-математичного та 

математичного профілів 

 

 
Грінчук В.В., 

Потьомкіна В.Ю. 

 

 

впродовж року 

керівники 

методичних 

об'еднань 

вчителів 

математики 

 

ЗОШ №3 міста Ізмаїл 

Одеської області, вул. 

Пушкіна, 123 

 

Національно-патріотичне 

виховання учнів в 

умовах сучасного 

освітнього простору 

(складові – громадянсько- 

патріотичне, військово- 

патріотичне, духовно- 

моральне виховання) 

 

 

Цвіркун О.Ф. 

Саннікова Т.В. 

Чешенко О.І. 

Нікітенко Р.І. 

Котенко О.М. 

Свінтковська С.А. 

 

 

 
в режимі 

online 

березень, 

травень, 

вересень 

 
Фокус-група 1 

директори, 

заступники 

директорів з 

навчально – 

виховної, 

виховної роботи, 

класні керівники, 

вчителі 

 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Школа – простір 

здоров’я. Розбудова 

виховного 

здоров’язбережувального 

середовища безпечного 

для життя і здоров’я 

дітей 

 

 

 
Чешенко О.І. 

Парандюк Л.М. 

Полещук Л.В. 

Онищук С.О. 

 

 

в режимі 

online 

березень, 

травень, 

вересень 

Фокус-група 2 

директори, 

заступники 

директорів з 

навчально – 

виховної, 

виховної роботи, 

класні керівники, 

вчителі 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

 

 

Превентивне виховання 

учнів в умовах сучасного 

освітнього простору 

 

 

Янчук Н.Д. 

Чешенко О.І. 

Шеремет С.І. 

Котенко О.М. 

Парандюк Л.М. 

 

 

в режимі 

online 

березень, 

травень, 

вересень 

Фокус-група 3 

директори, 

заступники 

директорів з 

навчально – 

виховної, 

виховної роботи, 

класні керівники, 

вчителі 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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8. Тренінги 

 

Альтернатива насиллю. 

І рівень 

ІІ рівень 

ІІІ рівень 

 

 

 
Парандюк Л.М. 

 

 

 
січень, травень, грудень 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги, 

методисти з 

психологічної 

служби 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Особливості розробки 

індивідуальної програми 

розвитку дитини з 

особливими освітніми 

потребами в закладі 

дошкільної освіти 

 

Заварова Н.В., 

Солнцева О.А., 

Шевченко Н.М., 

Краснощок Т.М. 

 

 

 
11.03.2019 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги, 

методисти з 

психологічної 

служби 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Методичні аспекти 

реалізації змістової лінії 

«Підприємливість та 

фінансова грамотність» в 

контексті Концепції 

НУШ 

 

 

 
Холостенко Л.В. 

 

 

 
26.03.2019 -18.04.2019 

 

 

вчителі 

початкових класів 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

Медіаграмотність: 

практичні навички 

 

 
Левчишен Д.І 

 

 
16.04.2019 

вчителі історії, 

правознавства та 

громадянської 

освіти 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Особливості взаємодії 

асистента педагога та 

команди ІРЦ 

 

Петрова О.В. 

 

18.04.2019 

фахівці ІРЦ, 

педагоги 

інклюзивних 

класів 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Створення умов для 

спілкування дітей 

молодшого дошкільного 

віку в інклюзивному 

освітньому середовищі 

 

 

 
Рибакова К.М. 

 

 

 
31.05.2019 

 

 

фахівці ІРЦ, 

вихователі ЗДО 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Ділова гра Cash flow як 

засіб формування 

компетентностей 

підприємливості й 

фінансової грамотності 

 

 

Холостенко Л.В. 

 

 

12.06.2019 

вчителі 

суспільних та 

природничо- 

математичних 

наук 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Методичні аспекти 

реалізації змістової лінії 

«Підприємливість та 

фінансова грамотність» в 

контексті Концепції 

НУШ 

 

 

 
Холостенко Л.В. 

 

 

17.09.2019, 

22.10.2019 

 
вчителі 

суспільних та 

природничо- 

математичних 

наук 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Толерантність як фактор 

успішності в практиці 

впровадження інклюзії в 

освітнє середовище 

 

 

Петрова О.А. 

 

 

23.09.2019 

педагогічні 

працівники, які 

працюють в 

умовах 

інклюзивної 

освіти 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

 
Пошук особистих та 

професійних ресурсів у 

кризових ситуаціях 

 

 

Парандюк Л.М., 

Кот К.С. 

 

 

 
19.12.2019 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги, 

методисти з 

психологічної 

служби 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Семінар-тренінг. 

Філософія інклюзії. 

Сутність інклюзивного 

навчання 

 

 

Орленко І.М 

 

 

впродовж року 

педагогічні 

працівники, які 

працюють в 

умовах 

інклюзивної 

освіти 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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9. Педагогічні майстерні 

 
Використання 

театралізації як засіб 

підвищення мотивації 

учнів до вивчення 

іноземної мови. 

Шелакіна Г.В., учитель 

французької мови вищої 

категорії, учитель- 

методист Одеської 

спеціалізованої школи 

№10 І-ІІІ ступенів імені 

льотчиків-космонавтів 

Г.Т.Добровольського та 

Г.С.Шоніна Одеської 

міської ради Одеської 

області 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Юрченко Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

впродовж року 

 

 

 

 

 

 

 

 
вчителі іноземних 

мов 

 

 

 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Організаційно- 

педагогічні умови 

ефективного 

функционування Школи 

культури здовор'я 

"Гармонія. Культура. 

Творчість" Білгород- 

Дністровської ЗОШ І-ІІІ 

ступінь № 3 - 

навчального закладу 

Національній мережі 

шкіл сприяння здоров'я в 

умовах освітніх змін 

(Директор Лимаренко 

П.Т.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Чешенко О.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.03.2019 

керівники 

навчальних 

закладів 

Національній 

мережі шкіл 

спряння здоров'ю, 

освітньо- 

інормаціоних 

центрів з 

розвитку з 

Національної та 

обласної мережі 

шкіл сприяння 

здоров'ю, 

керівники 

опорних закладів 

освіти, які 

розробляють 

модель 

навчального 

закладу "Школа 

сприяння 

здоров'ю" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Інноваційний досвід 

виховної діяльності 

творчих класних 

керівників. Презентація 

збірки "Інноваційні 

моделі системи виховної 

діяльності класу" (досвід 

творчих класних 

керівників-новаторів 

Одещини) 

 

 

 

 

 
 

Чешенко О.І. 

 

 

 

 

 
 

16.04.2019 

 

 
керівники 

РМК/ММО, ОТГ 

заступники 

директорів з 

виховної роботи, 

класні керівники, 

члени обласного 

клубу "Творчість" 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Інноваційний досвід 

виховної діяльності 

педагогів-організаторів 

закладів освіти міста 

(області) 

 

 
Шеремет С.І. 

 

 
19.04.2019 

керівники РМО 

(ММО), ОТГ 

педагогів- 

організаторів 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Моделювання траєкторії 

професійного розвитку 

вчителя 

Нікітенко Р.І., 

Онищук С.О., 

Полещук Л.В., 

Бухтій О.В 

 

 
17.06.2019-26.06.2019 

вчителі трудового 

навчання, 

технологій та 

креслення 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Інноваційний досвід 

виховної діяльності 

заступників директорів з 

виховної роботи 

закладів освіти м. 

Чорноморська 

 

 

Шеремет С.І., 

Адаменко Л.Г. 

 

 

 
10.10.2019 

 
керівники РМО 

(ММО), ОТГ 

заступників 

директорів з 

виховної роботи 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Медіаграмотність та 

критичне мислення на 

уроках англійської мови. 

Уразова О.А., учитель 

англійської мови вищої 

категорії, учитель- 

методист Одеського 

навчально-виховного 

комплексу «Гімназія №2 

– спеціалізована школа І 

ступеня з поглибленим 

вивченням англійської 

мови» Одеської міської 

ради 

 

 

 

 

 

 

 
 

Русінова Л.Я. 

 

 

 

 

 

 

 
 

впродовж року 

 

 

 

 

 

 

 
вчителі іноземних 

мов 

 

 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



92  

Громадянська 

відповідальність як 

складова сучасного 

уроку української та 

зарубіжної літератур 

(Чабан О.В., учитель 

української мови та 

літератури вищої 

категорії, учитель- 

методист Дачненської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Біляївського району) 

 

 

 

 

 
Свінтковська С.А., 

Плетньова Л.А 

 

 

 

 

 
 

впродовж року 

 

 

 

вчителі 

української мови 

та літератури, 

зарубіжної 

літератури 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Навчання стратегій 

виконання тестових 

завдань з 

аудіювання.Сосновська 

М.В., учитель 

англійської мови вищої 

категорії Одеської 

гімназії №5 Одеської 

міської ради Одеської 

області 

 

 

 

 

Русінова Л.Я. 

 

 

 

 

впродовж року 

 

 

 

 
вчителі іноземних 

мов 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Інтегративно-мовне 

навчання. Маринюк В.В, 

учитель англійської мови 

вищої категорії, учитель- 

методист Одеської 

гімназії №1 ім.А.П. 

Бистріної Одеської 

міської ради 

 

 
Юрченко Т.В., 

Русінова Л.Я., 

Сенчина Н.Г. 

 

 

 

 
впродовж року 

 

 

 

вчителі іноземних 

мов 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
 

Використання ІКТ на 

уроках іноземної мови. 

Селятіна М.І., учитель 

англійської мови вищої 

категорії, учитель- 

методист Одеської 

спеціалізованої школи 

№10 І-ІІІ ступенів імені 

льотчиків-космонавтів 

Г.Т.Добровольського та 

Г.С.Шоніна Одеської 

міської ради Одеської 

області 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сенчина Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

впродовж року 

 

 

 

 

 

 

 
 

ителі іноземних м 

 

 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Суб’єктність учня-читача 

на уроках української 

літераутри в 11 класі на 

прикладі новели 

М.Хвильового "Я 

(Романтика)" про добро і 

зло в житті та в душі. 

Проблема внутрішнього 

роздвоєння людини між 

гуманізмом і обов`язком. 

(Шинкаренко Т.А., 

учитель української мови 

та літератури вищої 

категорії, учитель- 

методист ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4 

м.Чорноморська 

Одеської області). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Свінтковська С.А., 

Плетньова Л.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
впродовж року 

 

 

 

 

 

 

 
 

вчителі 

української мови 

та літератури, 

зарубіжної 

літератури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Роль батьків у вихованні 

підлітків за повістю Ніни 

Бічуї "Шпага Славка 

Беркути"). Євсюкова 

О.В., учитель української 

мови та літератури вищої 

категорії, старший 

учитель Граденицької 

загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів 

Біляївського району 

Одеської області 

 

 

 

 

 

 
Свінтковська С.А., 

Плетньова Л.А 

 

 

 

 

 

 
 

впродовж року 

 

 

 

 
 

вчителі 

української мови 

та літератури, 

зарубіжної 

літератури 

 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Ментальні карти як 

сучасний спосіб обробки 

інформації на прикладі 

уроку з української мови 

в 7 класі "Узагальнення і 

систематизація знань за 

темою "Числівник". 

Федоровська О.В., 

учитель вищої категорії, 

учитель-методист 

Молодіжненської 

загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів 

Овідіопольського району 

Одеської області. 

 

 

 

 

 

 
Свінтковська С.А., 

Плетньова Л.А 

 

 

 

 

 

 
 

впродовж року 

 

 

 

 
 

вчителі 

української мови 

та літератури, 

зарубіжної 

літератури 

 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Використання 

інноваційних технологій 

на уроках української та 

зарубіжної літератур - 

запорука формування 

естетичного відчуття 

художнього слова 

(Стонога А.В, учитель 

української мови та 

літератури вищої 

категорії, учитель- 

методист Одеської 

загальноосвітньої школи 

№1 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Свінтковська С.А., 

Плетньова Л.А 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

впродовж року 

 

 

 

 

 

 
 

вчителі 

української мови 

та літератури, 

зарубіжної 

літератури 

 

 

 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

10. Робота з обдарованою учнівською молоддю та творчо працюючими вчителями 

 

 

Фестиваль «Мерцишор» 

Фєтєску Л.І. спільно з 

Всеукраїнською 

національно- 

культурною 

Асоціацією молдован 

України 

 

 

29.03.2019 

 

 
вчителі 

молдовської мови 

Приозернянська ЗОШ І- 

ІІІ ст. Кілійської 

районної ради Одеської 

області 

с. Приозерне, 

вул. Шкільна, 35 
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Підготовка до участі у IV 

етапі конкурсу «Учитель 

року» (вчителі з 

предметів «Основи 

здоров’я», «Захист 

Вітчизни») 

 

Нікітенко Р.І., 

Полещук Л.В. 

 

 

30.04.2019 

 
вчителі курсу 

«Основи 

здоров’я», 

фізичної культури 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

 

 

Підготовка до участі у IV 

етапі конкурсу «Учитель 

року» (вчителі 

французької мови) 

 

 

 

 

 
Юрченко Т.В. 

 

 

 

 

 
30.04.2019 

 

 

 

 

вчителі 

французької мови 

 
Одеська спеціалізована 

школа №10 І-ІІІ ступенів 

імені льотчиків- 

космонавтів 

Г.Т.Добровольського та 

Г.С.Шоніна Одеської 

міської ради Одеської 

області  м. Одеса, 

вул. 10 Квітня, 22 

 

 
Фестиваль професійної 

майстерності «Весела 

п’ятихвилинка» 

 

 

Юрченко Т.В., 

Русінова Л.Я. 

 

 

 
30.04.2019 

 

 

вчителі 

англійської мови 

Приватний заклад 

"Одеська приватна 

загальноосвітня школа І - 

ІІІ ст. - ліцей 

"Чорноморський", 

м.Одеса, вул. 

Варненська, 3а 
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Всеукраїнський конкурс 

фахової майстерності для 

вчителів-україністів 

«Соняшник-учитель – 

2019» 

 

Свінтковська С.А., 

Плетньова Л.А 

 

 

31.10.2019 

 

вчителі 

української мови 

та літератури 

 

Заклади загальної 

середньої освіти м. 

Одеси та області 

 

 
Фестиваль молдовської 

мови 

Фєтєску Л.І. спільно з 

Всеукраїнською 

національно- 

культурною 

Асоціацією молдован 

України 

 

 

29.11.2019 

 

 
вчителі 

молдовської мови 

Приозернянська ЗОШ І- 

ІІІ ст Кілійської 

районної ради Одеської 

області, с Приозерне, 

вул. Шкільна, 35 

Науково-методичний, 

організаційно- 

інформаційний супровід 

та проведення обласного 

етапу Всеукраїнського 

конкурсу "Ідея 

соборності України” 

 

 

 

Котенко О.М. 

 

 

 

січень- лютий 

 

 

 

учні шкіл 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Координаційно- 

організаційні, 

інформаційні заходи 

щодо формування 

команд Одеської області 

для участі у ІV етапі 

Всеукраїнських 

учнівськіх олімпіад з 

навчальних предметів 

 

 

 

завідувачі кафедр, 

Шапірова Н.П. 

 

 

 

 
січень - березень 

 

 

 

 
учні 8-11 класів 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Проведення ІV етапу 

ХІХ Міжнародного 

конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика 

 

Свінтковська С.А., 

Плетньова Л.А. 

 

 
лютий 

 

 
учні 3-11 класів 

 
СЗОШ №117 І-ІІІ 

ступенів, м.Одеса, 

вул.Рішельєвська, 18 

 
Сприяння проведенню Х 

Всеукраїнської 

українознавчої гри 

"Соняшник-учень-2019" 

для учнів 1-11 класів 

Одеської області 

 

 

 
Свінтковська С.А., 

Плетньова Л.А. 

 

 

 

березень 

 

 

 

учні 1-11 класів 

 

 

Заклади загальної 

середньої освіти 

м. Одеси та області 
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Науково-методичний, 

організаційно- 

інформаційний супровід 

та проведення ІІІ туру 

Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року- 

2019» 

 

 

 
завідувачі кафедр, 

Шапірова Н.П., 

 

 

 

квітень 

 

 

 

вчителі шкіл 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Науково-методичний, 

організаційно- 

інформаційний супровід 

та проведення 

інтелектуальних змагань 

з базових дисциплін 

серед учнів сільських 

шкіл Одеської області 

 

 

 

Папач О.І., 

Шапірова Н.П., 

Бондаренко Л.О. 

 

 

 

 

травень- червень 

 

 

 

 
учні сільських 

шкіл 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Забезпечення участі 

обдарованих дітей у 

всеукраїнському 

конкурсі «Колосок» 

 

Кравець Н.Ю. 

 

червень 

 

кчні 1-4 класів 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Науково-методичний, 

організаційно- 

інформаційний супровід 

та проведення 

Всеукраїнських 

учнівських Інтернет – 

олімпіад з базових 

дисциплін 

 

 

 

завідувачі кафедр, 

Шапірова Н.П. 

 

 

 
червень - вересень 

заочний етап 

І-ІІ тури 

 

 

 

учні 9-11 класів 

областей України 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Науково-методичний, 

організаційно- 

інформаційний супровід 

та проведення 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і 

турнірів з навчальних 

предметів (І-ІV етапи) 

 

 

 

завідувачі кафедр, 

Шапірова Н.П. 

 

 

 

 
серпень - вересень 

 

 

 

 
учні 8-11 класів 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

 
Організація та 

проведення фестивалю 

англійської мови (драма, 

пісня, ессе) 

 

 

 

Юрченко Т.В. 

 

 

 

листопад 

 

 

 

учні 5-11 класів 

Приватний заклад 

"Одеська приватна 

загальноосвітня школа 

І - ІІІ ст. - ліцей 

"Чорноморський", 

м.Одеса, 

вул. Варненська, 3а 
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Сприяння проведенню ІІІ 

Всеукраїнської гри 

«Sunflover» - 2019 для 

учнів 1-11 класів 

Одеської області 

 

 
Свінтковська С.А., 

Плетньова Л.А 

 

 

листопад 

 

 

учні 1-11 класів 

 

заклади загальної 

середньої освіти м. 

Одеси та області 

Проведення ІІІ 

(обласного) етапу ХХ 

Міжнародного конкурсу 

з української мови імені 

Петра Яцика 

 

Свінтковська С.А. 

Могильницька Г.А., 

Плетньова Л.А 

 

 

грудень 

 

 

учні 3-11 класів 

 

ЗЗСО № 1 І-ІІІ ст. 

м.Одеса, пл. 

Михайлівська,10 

Проведення ІІІ етапу 

(обласного) Х 

Міжнародного 

мовно-літературного 

конкурсу учнівської та 

студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 

 

 

Свінтковська С.А., 

Могильницька Г.А., 

Плетньова Л.А 

 

 

 

грудень 

 

 

 

учні 5-11 класів 

 

 

ЗЗСО № 1 І-ІІІ ст., 

м.Одеса, пл. 

Михайлівська,10 
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11. Вивчення передового педагогічного досвіду 

Інформаційні технології 

у викладанні 

математики: відбір 

змісту та методика їх 

використання. 

Догару А.Г. вчитель 

математики ЗОШ №3 м. 

Ізмаїла 

 

 

 

 
Грінчук В.В. 

 

 

 

 
впродовж року 

  

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Ноосферне навчання як 

технологія всебічного 

розвитку особистості та 

формування ключових 

компетенцій. (м. Одеса, 

ЗОШ № 14) 

 

 

 
Кононенко Л.М. 

 

 

 
впродовж року 

  

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17. 

Краєзнавчий принцип у 

шкільному курсі 

географії як основний 

аспект у формуванні 

ключових 

компетентностей учнів 

(вчитель географії 

Тузлівського НВК 

Карпенко І.В.) 

 

 

 

 

Тертична І.П. 

 

 

 

 

впродовж року 

  

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Застосування 

інноваційних методів 

навчання з метою 

підвищення мотивації 

учнів до вивчення 

предметів природничого 

циклу. (вчитель географії 

ЗОШ № 44 І-ІІІ ст., м. 

Одеси Костюк В.Н.) 

 

 

 

 

 
Тертична І.П. 

 

 

 

 

 
впродовж року 

  

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Використання хмарних 

ресурсів у процесі 

реалізації проектного 

навчання на уроках 

фізики (вчительТанасюк 

Т.Л.) 

 

 

 
Ятвецька Л.І. 

 

 

 
впродовж року 

  

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

12. Школа молодого керівника / методиста / педагога 

 

 
Школа неперервного 

професійного зростання 

 

 

Золоторевська Ж.Г. 

 

 

лютий, квітень, жовтень 

 
новопризначені 

директори 

закладів загальної 

середньої освіти 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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ОБЛАСНА ЛІТНЯ 

ШКОЛА 

Науково-методичні 

аспекти розбудови 

інноваційної моделі 

системи виховної 

діяльності навчального 

закладу, класу в умовах 

Нової української школи 

 

 

 

 

 
 

Чешенко О.І. 

 

 

 

 

 
 

12-14.06.2019 

 
Члени обласного 

клубу 

«Творчість», 

заступники 

директорів з 

виховної роботи, 

класні керівники, 

педагогічні 

працівники 

«фокус-груп» 

 

 

 

 

смт. Затока, 

Затоківська ЗОШ № 9, 

вул. Заріпова, 2 

Заняття школи молодого 

методиста на тему: 

"Інноваційний пошук – 

основа розвитку 

бібліотек” 

 

 
Безусова Т.С. 

 

 
30.09.2019 

методисти РМК 

(ММК) 

з бібліотечних 

фондів 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Заняття школи молодого 

методиста на тему 

"Формування системи 

бібліотечно- 

бібліографічних знань 

школярів" 

 

 

Безусова Т.С. 

 

 

15.10.2019 

 
методисти РМК 

(ММК) 

з бібліотечних 

фондів 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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13. Експериментальна діяльність 

 
Експеримент 

Всеукраїнського рівня 

"Навчально-методичне 

забезпечення підготовки 

вчителів в умовах 

реформування освітньої 

галузі у 2017-2020 роках" 

 

 

 

Задорожна Л.К., 

Кузнєцова О.В. 

 

 

 

 
2017-2020 

  

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Експеримент 

Всеукраїнського рівня 

"Формування 

багатомовності дітей та 

учнів: прогресивні 

європейські ідеї в 

українському контексті" 

 

 

Задорожна Л.К., 

Ягоднікова В.В., 

Юрченко Т.В. 

 

 

 

2017-2022 

  

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Експеримент 

Всеукраїнського рівня 

«Система виховання 

особистості гімназиста в 

полікультурному 

середовищі» (ІІІ – 

формувальний етап) 

 

 

 

 
Шеремет С.І. 

 

 

 

 
2015-2022 

 
Спеціалізована 

загальноосвітня школа- 

інтернат «Болградська 

гімназія імені 

Г.С.Раковського, 

Одеська область,, 

м. Болград, вул. 

28 Червня, 1 
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Експеримент 

Всеукраїнського рівня 

"Громадянсько- 

патріотичне виховання 

суб’єктів громадянського 

суспільства України в 

умовах навчально- 

виховного комплексу" 

(ІІІ – формувальний 

етап) 

 

 

 

 

 
Шеремет С.І. 

 

 

 

 

 
2015-2023 

  

 

 
Одеський НВК «Гімназія 

№ 7 – спеціалізована 

школа І ступеня з 

поглибленим вивченням 

англійської мови 

 
Регіональний науково- 

методичний експеримент 

«Активізація 

пізнавальної діяльності 

учнів в умовах 

гуманізації начально- 

виховного процесу 

засобами вальдорфської 

педагогіки» 

 

 

 

 

 
Мітюхіна В.П 

 

 

 

 

 
2015-2024 

  

 

 

Одеський НВК – «Вільна 

школа «Астр», 

м.Одеса, вул. 

Фонтанська дорога, 25 
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Експеримент 

регіонального рівня 

"Організація класно- 

урочної системи за 

технологією "Три по 30 

хвилин" як засобу 

ефективності та якості 

навчально-виховного 

процесу в Вилківській 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 1" 

 

 

 

 

 
Здрагат С.Г 

 

 

 

 

 
2015-2025 

  

 
Вилківська 

загальноосвітня школа І- 

ІІІ ступенів № 1 

Вилківської ОТГ 

Кілійського району, 

м.Вилкове, 

вул. Різдвяна, 62 

Методика підготовки 

учнів 10-11 класів до 

ЗНО під час проведення 

уроків за програмою 

(3+1) рівня стандартів 

(керівник творчої групи - 

Ульянова Н.М.–вчитель 

математики Раухівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів) 

 

 

 

 
Грінчук В.В., 

Задоріна О.М. 

 

 

 

 
 

2019/2021 

  

 

Раухівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Березівського 

району Одеської області, 

смт Раухівка, вул. 

Євгена Кравця, 3-а 

 

 

 
Створення системи 

технологічного навчання 

для середньої школи 

 

 

 

 
Гапонова О.Ю. 

 

 

 

 
2012-2022 

  
Одеська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів 

"Освітні ресурси та 

технологічний тренінг" 

№94 з поглибленим 

вивченням івриту та 

інформатики 
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14. Моніторинг навчально-виховного процесу в закладах освіти 

Сформованість 

математичних 

компетенцій учнів 10 

класів 

 
Грінчук В.В., 

Потьомкіна В.Ю. 

 
І етап - грудень 2018, ІІ 

етап - травень 2019 

  
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Впровадження 

інтегрованого курсу 

"Природничі науки" у 

освітніх закладах 

Одеської області. 

 

Ятвецька Л.І., 

Кононенко Л.М. 

 

1 етап -березень, ІІ 

етап -жовтень, листопад 

  

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Придбання та 

використання 

обладнання загального 

призначення для учнів 

перших класів, 

відповідно до вимог, 

чинних в Україні 

стандартів оснащення 

освітніх закладів 

 

 

 
Шупарський В.С. 

Пустовалова С.В. 

Тулба Т.І. , 

Буюклі Л.А. 

 

 

 

 

березень, вересень 

  

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Впровадження концепції 

"Нова українська школа" 

в 1 класах ЗЗСО 

Одеської області. 

Узагальнення 

регіонального досвіду 

 

 
Кузнєцова О.В., 

Кравець Н.Ю. 

 

 

березень травень 

 

вчителі перших 

класів, батьки 

першокласників 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Оснащення освітнього 

процесу перших класів 

закладів загальної 

середньої освіти 

мультимедійними 

засобами навчання, IT- 

технологіями та 

додатковим обладнанням 

відповідно до вимог 

Концепції "Нова 

українська школа". 

 

 

 

 
 

Шупарський В.С. 

Пустовалова С.В. 

Тулба Т.І., 

Буюклі Л.А. 

 

 

 

 

 

 
квітень, жовтень 

  

 

 

 

 
 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Якість підготовки 

педагогів пілотних груп 

до впровадження ігрових 

та діяльнісних методів 

навчання 

 
Кузнєцова О.В., 

Бєлоусова Р.В., 

Шуляк О.М. 

 

 
травень 

вчителі пілотних 

шкіл 

Всеукраїнського 

рівня 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Стан інклюзивної освіти 

у закладах освіти 

Одеської області 

Заварова Н.В., 

Орленко І.М., 

Солнцева О.А., 

Шевченко Н.М., 

Краснощок Т.М. 

 

 
серпень 

  

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Участь закладів освіти 

області у 

Всеукраїнському 

моніторинговому 

дослідженні щодо 

реалізації законодавчих 

документів з протидії 

торгівлі людьми 

 

 

 

 
Шеремет С.І. 

 

 

 

 
вересень 

  

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Підготовка аналітичних 

матеріалів та довідок 

щодо стану навчально- 

виховного процесу в 

закладах освіти Одеської 

області 

 

 
завідувачі науково- 

методичними 

лабораторіями 

 

 

 
впродовж року 

державні та 

регіональні 

органи 

управління 

освітою, 

керівництво 

закладів освіти 

 

 

7КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,18 

Ефективність 

використання 

навчальних центрів в 

освітньому середовищі 

початкової школи у 

закладах загальної 

середньої освіти в 

умовах Нової української 

школи 

 

 

 

 
Шупарський В.С. 

Пустовалова С.В. 

 

 

 

 

щокварталу 

  

 

 

КЗВО «ОАНОООР» 

пл. Михайлівська,17 
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15. Апробація підручників 

Конкурсні проекти 

підручників з української 

мови та літератури, 

молдовської мови та 

літератури (2 класи) 

 

 
Свінтковська С.А., 

Фєтєску Л.І. 

 

 

впродовж року 

 

 

учні 2 класів 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

16. Видавнича діяльність 

 
Порадник для батьків 

«Особливі особливості 

особливої особистості» 

Заварова Н.В., 

Солнцева О.А., 

Шевченко Н.М., 

Краснощок Т.М. 

 

 
травень 

 
батьки дітей з 

особливими 

потребами 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Посібник «Практики 

Нової української школи 

: психологічний аналіз» 

Кузнєцова О.В., 

Бєлоусова Р.В., 

Кравець Н.Ю., 

Шапірова Н.П., 

Лєскова А.А. 

 

 
вересень 

 
вчителі, 

практичні 

психологи 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Практичні матеріали 

«Освітній процес Нової 

української школи: 

планування, організація, 

моніторинг, супервізія» 

 

 
Кравець Н.Ю., 

Хоменко О.А., 

Чумаченко А.М. 

 

 

 
жовтень 

 

 

вчителі 

початкових класів 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Практичні матеріали для 

тренерів Нової 

української школи 

«Навчаємо навчаючись» 

 

 
Кравець Н.Ю. 

 

 
жовтень 

 

 
педагоги-тренери 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Методичний посібник 

«Психодіагностичний 

інструментарій 

практичного психолога 

закладу дошкільної 

освіти» 

 

 

Парандюк Л.М. 

 

 

грудень 

 
практичні 

психологи 

закладів 

дошкільної освіти 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Методичний посібник 

«Сучасний бібліотечний 

урок» (електронний 

варіант) 

Іваненко Н.Ф., 

Безусова Т.С., 

Мелешко В.В., 

Орлова І.Ф. 

 

впродовж року 

працівники 

шкільних 

бібілотек 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Методичні рекомендації 

для працівників закладів 

освіти 

 

 
Завідувачі кафедр 

 

 
впродовж року 

працівники 

закладів освіти, 

ІРЦ, методисти 

РМК (ММК), ОТГ 

 
КЗВО «ОАНОООР» 

пл. Михайлівська,17 

Молдавська мова та 

література (план- 

конспект уроків для 11 

класу) 

 

Фєтєску Л.І. 

 

впродовж року 

вчителі 

молдовської мови 

та літератури 

КЗВО «ОАНОООР» 

пл. Михайлівська,17 
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Методичні рекомендації 

«Психолого- 

педагогічний супровід 

дитини з особливими 

освітніми потребами в 

роботі педагогічних 

працівників» 

 

 
Заварова Н.В., 

Солнцева О.А., 

Шевченко Н.М., 

Краснощок Т.П 

 

 

 

впродовж року 

 
педагогічні 

працівники, що 

працюють в 

умовах 

інклюзивної 

освіти 

 

 

КЗВО «ОАНОООР» 

пл. Михайлівська,17 

VІ. Заходи з реалізації державної політики в галузі освіти 

Підготовка та 

методичний супровід 

регіональних педагогів- 

тренерів Нової 

української школи 

 

 
Кузнєцова О.В., 

Кравець Н.Ю. 

 

 

лютий-березень 

 

 
педагоги-тренери 

НУШ 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Впровадження 

Всеукраїнського 

експерименту 

«Розроблення і 

впровадження навчально- 

методичного 

забезпечення початкової 

школи в умовах 

реалізації нового 

Державного стандарту 

початкової загальної 

середньої освіти» 

 

 

 

 

 
Кузнєцова О.В,, 

Кравець Н.Ю. 

 

 

 

 

 
 

впродовж року 

 

 

 

 

 
вчителі пілотних 

класів 

 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Підготовка та 

методичний супровід 

вчителів Нової 

української школи, 

заступників директорів 

початкової школи 

закладів загальної 

середньої освіти 

 

 

 
Кузнєцова О.В., 

Ягоднікова В.В., 

Левчишева О.М. 

 

 

 

 
впродовж року 

заступники 

директорів, 

вчителі 

початкових 

класів, мистецтва, 

фізичної 

культури, 

іноземної мови 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Підготовка працівників 

інклюзивно-ресурсних 

центрів області 

 
Белоусова Р.В., 

Заварова Н.В. 

 

впродовж року 

працівники 

інклюзивно- 

ресурсних центрів 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Підготовка педагогів- 

супервізорів 

Кузнєцова О.В,, 

Кравець Н.Ю. 
впродовж року 

педагоги-тренери 

НУШ 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

VІІ. Міжнародна діяльність та міжнародні проекти 

Проект «Сприяння 

освіті» (LEGO 

FOUNDATION, Данія) 

 
Кузнєцова О.В., 

Бєлоусова Р.В. 

 

впродовж року 

вихователі 

закладів 

дошкільної 

освіти, вчителі 

початкових 

класів, 

заступники 

директорів 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Проект «Багатомовна 

освіта в Україні. 

Навчання вихователів і 

вчителів» (за підтримки 

ОБСЄ) 

 

 
Кузнєцова О.В. 

 

 
впродовж року 

 

педагоги закладів 

освіти 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Проект Матіфік (Україна 

– Австралія) 

Кузнєцова О.В., 

Папач О.І. 

 
впродовж року 

учні початкової 

школи, учні 5-6 

класів 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Міжнародний 

швейцарсько- 

український проект 

«Розвиток громадянської 

компетенції в Україні – 

DOCCU» 

 

 

 
Левчишена О.М. 

 

 

 
впродовж року 

 

академія, ЗЗСО, 

ПТНЗ, 

педагогічні 

училища 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Проект "Опорні школи. 

Фокуси - мережева 

взаємодія та якість 

освіти" КультурКонтакт, 

Австрія 

 

 

Левчишена О.М. 

 

 

впродовж року 

 

 

учасники проекту 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Проект "Навчання з 

мультиплікації 

інклюзивної освіти" 

КультурКонтакт, Австрія 

 

 

Бєлоусова Р.В. 

 

 

впродовж року 

педагогічні 

працівники, що 

працюють в 

умовах 

інклюзивної 

освіти 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Проект «Ла Страда- 

Україна» 

 

 
Заварова Н.В. 

 

 
впродовж року 

педагогічні 

працівники 

закладів освіти, 

вчителі та учні 

шкіл 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Участь у заходах 

міжнародної асоціації 

вчителів англійської 

мови TESOL 

 

Юрченко Т.В. 

 

впродовж року 

 
вчителі 

англійської мови 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

VІІІ. Регіональне лідерство та соціальне партнерство 

Науково-методичний 

супровід регіонального 

проекту "BE SMART" 

 

Задорожна Л.К. 

 

впродовж року 

 
вчителі та учні 

шкіл 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Ініціювання та 

організаційно-методична 

підтримка регіонального 

проекту "Нове покоління 

вчителів" 

 

 

Задорожна Л.К. 

 

 

впродовж року 

 

 
педагогічні 

училища 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Науково-методичний 

супровід регіонального 

проекта 

"Учитель +" 

Гапонова О.Ю., 

Грінчук В.В., 

Кононенко Л.М., 

Папач О.І., 

Тертична І.П., 

Ятвецька Л.І. 

 

 

впродовж року 

 

 
вчителі та учні 

шкіл 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Консультування 

організаторів 

інтервізійних груп 

вчителів, які працюють в 

умовах НУШ, та 

педагогічних 

працівників, які 

працюють в умовах 

інклюзивного навчання 

 

 

 

 
Кузнєцова О.В., 

Кравець Н.Ю. 

 

 

 

 

впродовж року 

 

 

 

 
вчителі 

початкових класів 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Наставницькі зустрічі та 

координація роботи 

вчителів – учасників 

всеукраїнського та 

регіонального 

експерименту 

«Розроблення і 

впровадження навчально- 

методичного 

забезпечення початкової 

школи в умовах 

реалізації нового 

Державного стандарту 

початкової загальної 

середньої освіти» 

 

 

 

 

 

 
 

Кузнєцова О.В., 

Кравець Н.Ю., 

Бєлоусова Р.В., 

Лєскова А.А. 

 

 

 

 

 

 
09.01.2019 

27.03.2019 

19.06.2019 

28.08.2019 

30.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

вчителі пілотних 

шкіл 

 

 

 

 

 

 

 
 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



119  

Тренінги в рамках 

регіональної програми 

переходу дитини з 

програми Раннього 

втручання в інклюзивне 

освітнє середовище 

дошкільних навчальних 

закладів 

 

 

 
Орленко І.М., 

Петрова О.В., 

Рибакова К.М,, 

 

 

 

18.01.2019, 26.02.2019, 

28.03.2019 

 

 

 
фахівці ІРЦ, 

вихователі ЗДО, 

методисти РВО 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. 

Михайлівська,17, 

виїзд за запитом 

 
Сесії з професійного 

розвитку супервізорів 

 
Кузнєцова О.В., 

Кравець Н.Ю. 

14.02.2019 

16.04.2019 

26.09.2019 

тренери-педагоги, 

які проводять 

супервізію 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Впровадження 

інтегрованого курсу 

"Природничі науки" у 

освітніх закладах 

Одеської області 

 

Кононенко Л.М., 

Ятвецька Л.І. 

1 етап - березень 2 

етап - жовтень-листопад 

 
вчителі курсу 

"Природничі 

науки" 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
ОРЦЯІО, експертна 

діяльність 

Задоріна О.М., 

Кононенко Л.М., 

Ятвецька Л.І., 

Ятвецький В.М. 

 

02.05.2019-28.06.2019 

співробітники 

академії та 

вчителі закладів 

освіти 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17. 

Організація проведення 

Всеукраїнського 

місячника шкільних 

бібліотек у навчальних 

закладах обрасті 

 

 
Безусова Т.С., 

Мелешко В.В. 

 

 

31.10.2019 

 

 

бібліотекарі 

 

 

заклади області 



120  

Обласний етап 

Всеукраїнського 

конкурсу "Ідея 

соборності України" 

Свінтковська С.А. 

Могильницька Г.А., 

Плетньова Л.А 

 

грудень - лютий 

 

учнів 5 - 11 класів 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

 

ОНУ ім.І.І.Мечникова, 

робота з обдарованими 

учнями 

 

Грінчук В.В., 

Кононенко Л.М., 

Тертична І.П., 

Ятвецька Л.І., 

Ятвецький В.М. 

 

 

 

впродовж року 

 
співробітники 

академії, наукові 

працівники ОНУ 

ім. І.І. Мечнікова 

та вчителі 

закладів освіти 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

ОНАХТ, проведення 

практики для вчителів 

інформатики на 

громадських засадах 

 

Гапонова О.Ю. 

 

впродовж року 

 
вчителі 

інформатики 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

 

Інститут педагогіки АПН 

України, впровадження 

інтегрованого курсу 

"Природничі науки" 

 

 

 

 
Ятвецька Л.І. 

 

 

 

 
впродовж року 

вчителі 

природничих 

дисциплін, які 

працюють за 

програмами 

інтегрованого 

курсу 

"Природничі 

науки" 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Співпраця з Державною 

педагогічною 

бібліотекою 

ім. В.Сухомлинського 

 

 
Іваненко Н.Ф. 

 

 
впродовж року 

 
методисти 

бібліотечних 

фондів 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Співпраця з 

видавництвами України, 

які спеціалізуються на 

виданні науково- 

методичної літератури. 

 

 
Безусова Т.С., 

Мелешко В.В., 

Іваненко Н.Ф. 

 

 

 
впродовж року 

 

 
методисти 

бібліотечних 

фондів 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

Співпраця з: Одеською 

науковою бібліотекою 

ім. М. Горького, 

Обласною універсальною 

науковою бібліотекою 

ім. М.Грушевсь-кого, 

Центральною міською 

бібліотекою ім. І.Франка, 

Централізованою 

бібліотекою для дітей ім. 

А. Гайдара, Одеською 

обласною бібліотекою 

для юнацтва ім. В.В. 

Маяковського 

 

 

 

 
Безусова Т.С., 

Мелешко В.В., 

Іваненко Н.Ф. 

 

 

 

 

 
впродовж року 

 

 
 

методисти 

бібліотечних 

фондів, 

бібліотекарі ЗЗСО 

 

 

 
 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Корпоративне навчання 

команди психолого- 

педагогічного супроводу 

дитини з особливими 

освітніми потребами у 

закладі освіти. 

Створення інклюзивного 

освітнього середовища 

 

 

 

Заварова Н.В., 

Солнцева О.А., 

Шевченко Н.М., 

Краснощок Т.М. 

 

 

 

 

 
впродовж року 

 

 

педагогічні 

працівники, що 

працюють в 

умовах 

інклюзивної 

освіти 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР» 

пл. Михайлівська,17 

Консультування 

педагогічних працівників 

щодо організації 

освітнього процесу в 

закладах освіти з 

інклюзивною формою 

навчання 

 

Заварова Н.В., 

Солнцева О.А., 

Шевченко Н.М., 

Краснощок Т.М. 

 

 

 
впродовж року 

педагогічні 

працівники, що 

працюють в 

умовах 

інклюзивної 

освіти 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Організація веб- 

консультування і 

надання практичної 

допомоги органам 

управління освітою, 

методичним службам, 

освітнім закладам усіх 

типів з питань 

інвестицій, маркетингу 

та моніторингу 

 

 

 
Шупарський В.С., 

Пустовалова С.В., 

Тулба Т.І., 

Буюклі Л.А. 

 

 

 

 

впродовж року 

 

 

 

керівники 

закладів освіти, 

РМК (ММК) 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР» 

пл. Михайлівська,17 
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ІХ. Публічність 

 
Розвиток офіційного веб- 

порталу Академії, 

спрямований на 

створення віртуального 

інформаційно- 

консультативного 

освітнього середовища, 

дистанційної освіти та 

професійного 

спілкування педагогів 

Одещини 

 

 

 

 

 
 

проректори, 

Пєрлов І.Р. 

 

 

 

 

 

 
впродовж року 

 

 

 

 

 

 
користувачі сайту 

 

 

 

 

 
 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Оприлюднення публічної 

інформації на 

офіційному веб-сайті - 

Статут академії, 

структура, звіти, накази, 

правова база, тощо 

 

 

проректори, 

Пєрлов І.Р. 

 

 

 
впродовж року 

 

 

 
користувачі сайту 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Створення і розміщення 

електронного портфоліо 

викладачів академії 

 

проректори, 

завідувачі кафедр 

 

 
впродовж року 

 

 
користувачі сайту 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Розробка іміджевих 

рекламних матеріалів 

(банери, буклети, відео- 

фото, тощо) для участі в 

заходах регіонального, 

всеукраїнського та 

міжнародного рівнів 

 

 

 
проректори, 

завідувачі кафедр 

 

 

 

впродовж року 

  

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розробка інформаційної 

політики та плану 

комунікацій з 

громадськістю 

Одеського регіону щодо 

впровадження освітньої 

реформи в Одеській 

області 

 

 

 

проректори, 

Ліненко О.В. 

 

 

 

 
впродовж року 

  

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



125  

Створення пулу 

лояльних ЗМІ, активна 

участь у радіо- 

телепередачах, 

публікація інтерв’ю та 

статей на всеукраїнських 

електронних освітніх 

порталах та регіональних 

ЗМІ з метою 

популяризації діяльності 

академії 

 

 

 

 

 
проректори, 

Ліненко О.В. 

 

 

 

 

 
 

впродовж року 

  

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Флешмоб в рамках 

проекту «Школа 

соціальної інклюзії» 

ОБО «Сонячні діти», 

студенти ПНПУ ім. К.Д. 

Ушинського, фахівці 

ООРЦПІО 

 

 

 
Орленко І.М. 

 

 

 
27.03.2019 

батьки дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами, 

методисти 

ООРЦПІО 

 

 

м. Одесса 

Думська площа, 1 

Тренінги "Соціальна 

інклюзія в дії" за участю 

представників ГО 

«Особливі діти», ОБО 

«Сонячні діти», «Білий 

ангел», «Здорове 

суспільсво» 

 

 
Орленко І.М., 

Петрова О.А., 

Рибакова К.М. 

 

 

26.04.2019, 23.10.2019 

педагогічні 

працівники, що 

працюють в 

умовах 

інклюзивної 

освіти 

 
відділення ранього 

втручання, м. Одеса, вул. 

Канатная,27, КЗВО 

«ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Участь у ІІ 

Міжнародному фестивалі 

людей з інвалідністю 

«Рандеву у мами» 

 

Орленко І.М. 

 

 
листопад 

 

методисти 

ООРЦПІО 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Організація святкового 

інклюзивного концерту 

«Йде до діток Миколай» 

у рамках проекту 

«Школа соціальної 

інклюзії» 

 

 

Бєлоусова Р.В., 

Орленко І.М., 

Рибакова К.М. 

 

 

 

18.12.2019 

 

 

 

фахівці кафедри 

 

 

реабілітаційний центр 

"Будущее", вул. 

Пушкінська, 51/62 

X. Розвиток інфраструктури та економіко-фінансова діяльність 

Створення Відкритого 

освітнього простору: 

- Центру "Нова 

українська школа"; 

- 2 тренінгові зали; 

- інклюзивно-ресурсий 

центр; - центр 

комунікацій; 

- електронна бібліотека 

 

 

 

 
Задорожна Л.К, 

проректори 

 

 

 

 

впродовж року 

 

 

 

 

педагоги області 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пров. Нахімова, 8 

Оснащення будівлі 

підйомниками для осіб з 

особливими потребами 

 

Топор О.А. 

 

впродовж року 

особи з 

особливими 

потребами 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пров. Нахімова, 8 
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Ремонт гуртожитку, 

створення комфортних 

умов для проживання 

слухачів 

 

Довгий В.В. 

 

впродовж року 

 
слухачі та гості 

академії 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Поточний ремонт 

внутрішніх мереж 

водопостачання, 

електричних мереж 

 

Довгий В.В. 

 

впродовж року 

 
співробітники та 

слухачі академії 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Покращення матеріально- 

технічного оснащення 

аудиторій 

 
Задорожна Л. К 

Метлицька А.М. 

 

впродовж року 

 
співробітники та 

слухачі академії 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Благоустрій прилеглих 

до академії територій 

 
Довгий В.В. 

 
впродовж року 

співробітники та 

слухачі академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пер. Нахімова, 8 пл. 

Михайлівська,17 

Укладання угод з 

тренерами, залученими 

до процесу підвищення 

кваліфікації у рамках 

Нової української школи 

у 2019/2020 навчальному 

році. Оформлення та 

облік актів виконаних 

робіт 

 

 

 

 
Шупарський В.С., 

Пустовалова С.В. 

 

 

 

 

впродовж року 

 

 

 

 

тренери НУШ 

 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Розроблення та 

запровадження системи 

моніторингу та надання 

освітніх послуг 

педагогічним 

працівникам області 

 
Шупарський В.С., 

Пустовалова С.В., 

Тулба Т.І., 

Буюклі Л.А. 

 

 

березень 

  

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розроблення економічної 

моделі надання плавтних 

послуг педагогічним 

працівника 

 

Метлицька А.М., 

завідувачі кафедр 

 

 
впродовж року 

  
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Залучення інвестицій в 

освітню діяльність 

академії 

Метлицька А.М., 

Шупарський В.С. 

 
впродовж року 

 КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

Моніторинг стану 

виконання сторонами 

зобовя`зань договорів 

про співпрацю з питань 

курсової перепідготовки 

педагогічних працівників 

освітніх закладів у І 

півріччі 2019 року 

 

 

 

 

 
Шупарський В.С. 

 

 

 

 

 
впродовж року 

 

 

 

 
керівники 

закладів освіти 

області 

 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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XІ. Безпека життєдіяльності 

Тиждень безпеки 

життєдіяльності. 

Проведення практичних 

занятть з 

відпрацюванням 

евакуації, 

використовування 

первинних засобів 

особистого захисту в разі 

різних небезпечних 

ситуацій 

 

 

 

 

 
Кіпєр В.І. 

 

 

 

 

 
квітень, жовтень 

 

 

 

 

співробітники 

академії 

 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Підготовка закладу до 

нового навчального року, 

оформлення відповідної 

документаціі - акту 

готовності закладу, 

дозволів на заняття у 

приміщеннях, актів- 

випробувань 

 

 

 
Задорожна Л.К. 

Кіпєр В.І., 

керівники структурних 

підрозділів академії 

 

 

 

 

до 25.08.2019 

  

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Удосконалення проектів 

систем пожежної 

сигналізації, оповіщень 

на випадок екстрених 

ситуацій тощо 

 

Кіпєр В.І., 

керівники структурних 

підрозділів академії 

 

 

впродовж року 

 

 
працівники та 

слухачі академії 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Удосконалення заходів 

інформаційної безпеки - 

комплексної системи 

захисту інформації, бази 

даних, забезпечення 

якісного доступу до е- 

середовища порталу 

 

 

 

 
Пєрлов І.Р. 

 

 

 

 
впродовж року 

 

 

 

працівники 

академії 

 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Створення кабінету 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, 

систематизація 

законодавчої, 

нормативно-технічної 

документації з охорони 

праці, безпеки 

життєдіяльності, 

пожежної та 

електробезпеки, а також 

науково-методичні 

матеріали 

 

 

 

 

 

 
Кіпєр В.І. 

 

 

 

 

 

 
впродовж року 

 

 

 

 

 
 

співробітники, 

слухачі академії 

 

 

 

 

 
 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Підготовка комунікацій 

та приміщень закладу до 

опалювального сезону 

 

Топор О.А. 

 

І декада жовтня 

 
співробітники, 

слухачі академії 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
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Проведення 

инструктажів та 

практичних занять з 

питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності 

з ново призначенніми 

працівниками 

 

 

 

Кіпєр В.І. 

 

 

 

І декада жовтня 

 

 

 
новопризначені 

співробітники 

 

 

 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 
Забезпеченяя утримання 

шляхів евакуації у 

відповідності до Правил 

пожежної безпеки 

 

 

Кіпєр В.І. 

 

 

впродовж року 
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травень 

співробітники та 

слухачі академії 
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