
Перелік питань Відповідальний Термін Категорія Місце проведення

1 2 3 4 5

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

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

Тематика засідань Вченої ради на 2019 рік 



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 центру

квітень
члени Вченої 

ради

КЗВО "ОАНОООР",                    

пл. Михайлівська, 17

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.,  

Айрікян А.С.,

Руссол В.М.

червень
члени Вченої 

ради

КЗВО "ОАНОООР",                    

пл. Михайлівська, 17



Про моніторингове 

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

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



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

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

Голова Вченої ради Л.К.Задорожна


