
 

Додаток  до листа КЗВО «ОАНОООР» 

від 16.08.2019  № 546 

ПЛАН 

заходів комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
 

на вересень 2019 року  
Проведення обласних семінарів 

 

п/п 

Категорія 

педагогічних 

працівників 

Відповідальний Тема Місце проведення 
Дата 

проведення 

1. 
Керівники 

інтернатних 

закладів  

Айрікян Г.С., 

Паненко А.І. 

Постійно діючий 

семінар «Сучасний урок – 

визначальний ресурс реалізації 

державних стандартів освіти» 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
26.09.2019 

2. Педагогічні 

працівники, які 

працюють в умовах 

інклюзивної освіти 

Заварова Н.В., 

Солнцева О.А., 

Шевченко Н.М., 

Краснощок Т.М. 

Особливості організації інклюзивного 

освітнього середовища: принципи 

універсального дизайну та розумного 

пристосування, ресурсна кімната, 

медіатека 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

17.09.2019 

3. Керівники освітніх  

закладів,які 

розробляють модель 

освітнього закладу 

«Школа сприяння 

здоров'ю» 

 

Чешенко О.І. Вебінар. Сучасні підходи до розбудови 

моделі навчального закладу «Школа 

сприяння здоров'ю» в умовах сучасних 

освітніх змін 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 
18.09.2019  

4. Члени журі 

олімпіад ІІ етапу 

Мітельман І.М. Предметно-методичний супровід 

діяльності членів журі 
 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

26.09.2019 

5. Вихователі ЗДО 
Скрипник В.В., 

Нечитайло І.І. 

Воркшоп. Інноваційні технології  

розвитку пізнавальних 

компетентностей дошкільників 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
27.09.2019   



6. 

Директори 

закладів 

позашкільної 

освіти 

Шеремет С.І., 

Проданова О.В. 

Семінар-нарада. Окремі аспекти 

діяльності закладів позашкільної світи 

у 2019/2020 навчальному році 

м.Одеса, 

вул.Тіниста,4а, 

Обласний 

гуманітарний центр 

позашкільної освіти 

та виховання 

25.09.2019 , 

7. 

Новопризначені 

працівники 

психологічної служби 

Бєлоусова Р.В., 

Парандюк Л.М., 

Солнцева О.А., 

Краснощок Т.М.  

Лєскова А.А. 

Зміст та форми роботи працівників 

психологічної служби 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

23.09.2019 

-27.09.2019 
 

8. 

Вчителі 

болгарської мови  та 

літератури 

 

 

 

 

Бузіян Н.С. 

Виховання творчої особистості на 

уроках болгарської мови і літератури 

Болградська гімназія 

ім. Раковського 

Болградського 

району Одеської 

області, Болград, 

пл. 28 Червня,1 

30.09.2019   

Болградська гімназія 

ім. Раковського 

Болградського району 

Одеської області, 

Одеська обл., 

Болградський р-н, м. 

Болград, 

пл. 28 Червня,1 

9. 

Школа молодого 

методиста 

РМК/ММК,  ОТГ по 

бібфондам  

Безусова Т.С. 
«Інноваційний пошук – основа 

розвитку  бібліотек» 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
30.09.2019 

10. 
Вчителі німецької 

мови 
Сенчина Н.Г. 

Методико-дидактичний семінар з 

інтегративно мовного навчання для 

вчителів німецької мови «Kinderuni» 

 

м.Ізмаїл,  

вул. Авраамівська, 

102, спеціалізована 

загальноосвітня 

школа № 16 І-ІІІ ст.. з 

поглибленим 

вивченням 

німецької мови  
 

27.09.3019  

 

 



Тренінги 

п/п 

Категорія 

педагогічних 

працівників 

Відповідальний Тема Місце проведення 
Дата 

проведення 

1. 

Вчителі 

суспільствознавчих  

та природничо - 

- математичних 

дисциплін 

Холостенко Л.В.  

Методичні аспекти реалізації змістової 

лінії «Підприємливість та фінансова 

грамотність» в контексті Концепції 

НУШ 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 
 

17.09.2019 

2. 

Тренери-педагоги, 

які проводять 

супервізію 

Кравець Н.Ю.,  

Кузнєцова О.В., 
 

Сесія з професійного розвитку 

супервізорів 

 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл..Михайлівська,17 26.09.2019 

3. Працівники ІРЦ Орленко І.М. 

Співпраця фахівців ІРЦ та програми 

раннього втручання під час переходу 

дитини в програму інклюзивної 

дошкільної освіти спільно з ГО 

«Здорове суспільство» 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
30.09.2019 

 

«Круглі столи» 

№п/п 

Категорія 

педагогічних 

працівників                          

Відповідальний 
Тема Місце проведення 

Дата 

проведення 

1. 

Керівники 

закладів освіти, 

педагоги 

Левчишена О.М. 

Мітюхіна В.П. 

Педагогічні читання до 100-річчя 

вальдорфської педагогіки 

«Вальдорфська педагогіка в контексті 

освітніх реформ в Україні» 

КЗВО «ОАНОООР», 
пл.Михайлівська,17 

27.09.2019 

 

 

 

 

 

 



Засідання творчих груп 
 

№п/п 

Категорія 

педагогічних 

працівників                          

Відповідальний 
Тема Місце проведення 

Дата 

проведення 

1. 

Вчителі 

української мови 

та літератури 

Свінтковська 

С.А., 

Плетньова Л.А., 

Верготі Л.Т. 

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) 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 
30.09.2019 

 
 Засідання методичної 

ради  
КЗВО «ОАНОООР» 

 

Левчишена О.М. 

Про посилення практичної 

спрямованості курсів підвищення 

кваліфікації керівників освітніх 

закладів 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

 

Вересень 

 Міжкафедральний 
науково-методичний 

семінар 

Ягоднікова В.В.  «Професійний портрет креативного 

учителя-новатора: історичний аспект і 

педагогічний пантеон Одещини» 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

Вересень 

 

 

 

Ректор академії                                                                                  Л. К. Задорожна  


