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ВСТУП 

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

Академія) у своїй діяльності керується: 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, Ліцензійними умовами провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, рішеннями і розпорядженнями обласної державної адміністрації та обласної ради, 

Статутом Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», 

Положенням про Вчену раду академії та іншими актами законодавства у сфері освіти і науки.  

Освітня, наукова, методична та організаційна 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 набуття, поглиблення, розширення й оновлення професійних 

компетентностей та практичного досвіду. 

Метою діяльності Академії у 2020 році є здійснення інноваційної освітньої діяльності та науково-методичне 

забезпечення системи неперервної педагогічної освіти, спрямованої на професійний розвиток педагогічних та науково-

педагогічних кадрів закладів освіти і методичних установ. 

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

інформальної неперервної педагогічної освіти, здійснення навчальної, наукової, методичної та інноваційної роботи, 

спрямованої на забезпечення розвитку регіональної системи освіти; здійснення дослідно-експериментальної роботи з 

актуальних проблем педагогіки і освіти; участь у міжнародних наукових та освітніх проектах; науково-методичний 

супровід модернізації сучасного освітнього процесу. 

Академією визначені на 2020 рік пріоритетні завдання: 

- створення умов для професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти 

згідно з пріоритетами державної соціально-економічної, освітньої політики, орієнтованої на задоволення потреб 

особистості, суспільства й держави; 



- створення необхідних умов для неперервної освіти педагогів шляхом започаткування освітньої діяльності на 

другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях підготовки педагогічних та науково-педагогічних 

працівників; 

- підготовка керівних та педагогічних кадрів області до запровадження Концепції «Нова українська школа» та 

забезпечення науково-методичного супроводу реформування та децентралізації освітньої галузі в області; 

- забезпечення потреб та інтересів освітян області у професійному зростанні у системі післядипломної освіти; 

- здійснення науково-методичного супроводу і моніторингу професійного розвитку педагогічних, управлінських та 

методичних кадрів регіону;  

- здійснення науково-методичного супроводу розвитку інклюзивної освіти в області; 

- забезпечення соціально-психологічного супроводу освітнього процесу в закладах освіти, сприяння розвитку 

психолого-педагогічної служби системи освіти області; 

- організація науково-дослідної та експериментальної роботи з розробки та впровадження інноваційних освітніх і 

педагогічних технологій, новітніх програм навчання і виховання, навчально-методичних посібників та підручників 

тощо;  

- розвиток сучасного інформаційно-освітнього простору в регіоні; 

- удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

План роботи Академії забезпечує діяльність закладу для реалізації усіх функцій і досягнення поставлених цілей і 

завдань на основі ефективного використання наявних ресурсів, синергії та актуалізації творчого потенціалу кожного 

науково-педагогічного працівника.  

Звіт Академії про роботу за 2019 рік додається. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План роботи комунального закладу вищої освіти 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» на 2020 рік 

Назва заходу Відповідальний Термін Категорія Місце проведення 

 

1 2 3 4 5 

І. Організаційна політика 

Оперативні наради керівного складу 

академії (проректори, завідувачі кафедр 

та відділів) 

Задорожна Л.К., 

проректори, 

завідувачі кафедр, 

відділів 

щопонеділка науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР»  

Загальноакадемічні наради з 

громадських та науково-методичних 

заходів 

Задорожна Л.К., 

проректори 

за окремим 

графіком 

науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР»  

Засідання Вченої ради Задорожна Л.К. 
один раз у 

квартал 
члени Вченої ради 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Засідання науково-методичної ради Левчишена О.М. 
один раз у 

квартал 

члени науково-

методичної ради 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Засідання кафедр завідувачі кафедр 
один раз у 

квартал 

науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Аналіз виконання навчального 

навантаженнянауково-педагогічними 

працівниками академії 

Задорожна Л.К., 

Котенко О.М., 

завідувачі кафедр 

один раз у 

квартал 

науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Укладання договорів підряду та актів Шупарський В.С., протягом року  КЗВО «ОАНОООР» 



виконаних робіт  з тренерами, 

залученими до навчання педагогічних 

працівників області 

Пустовалова С.В. 

Розроблення плану роботи 

академії,кафедр, науково-методичних 

лабораторій, відділів, центрів на 2021 

рік 

Задорожна Л.К. грудень Ректор, проректори, 

завідувачі кафедр 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Затвердження структури та обсягу 

навчального навантаження науково-

педагогічних працівників на 2021 рік 

Задорожна Л.К. грудень науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР» 

Звіт ректора  академії про виконану 

роботу в 2020 році 

Задорожна Л.К. грудень науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

1. Засідання Вченої ради 

Про результати моніторингу якості 

природничо-математичної освіти за 

програмою PISAта плану дій щодо 

підвищення якості освіти  

Шапірова Н.П., 

Воронова С.В. 

лютий члени Вченої ради КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Дистанційна форма навчання: стан, 

аналіз, перспективи розвитку 

Левчишена О.М., 

Перлов І.Р., 

Котенко О.М. 

лютий члени Вченої ради КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Про перспективи розвитку 

мультилінгвальної освіти в закладах 

освіти Одещини 

зав.НМЛ мовної та 

літературної освіти 

лютий члени Вченої ради КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Звіт про роботу та перспективи 

розвитку кафедри педагогіки та освітніх 

Кузнєцова О.В. лютий члени Вченої ради КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 



інновацій 

Про схвалення методичних розробок 

педагогів, які атестуються та 

претендують на присвоєння звання 

«викладач-методист», «вчитель-

методист», «вихователь-методист», 

«педагог-організатор-методист», 

«практичний психолог-методист», 

«керівник гуртка-методист» 

Левчишена О.М., 

завідувачі кафедр 

березень члени Вченої ради КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Про хід та стан експериментальної 

діяльності з проблеми «Створення 

системи технологічного навчання для 

середньої школи» 

Папач О.І. 

 

квітень члени Вченої ради КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Про організацію вступної кампанії                                                                                 

2020 рік 

Ягоднікова В.В. квітень члени Вченої ради КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Про розвиток управлінської 

(професійної) компетентності 

керівників ЗЗСО та позашкільної освіти 

відповідно до критеріїв внутрішнього і 

зовнішнього аудиту якості освіти 

Здрагат С.Г. 

 

квітень члени Вченої ради КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Про стан запровадження супервізії як 

стратегії покращення викладання в 

початкових класах закладів загальної 

середньої освіти Одеської області 

Кузнєцова О.В. червень члени Вченої ради КЗВО «ОАНОООР»,                    

пл. Михайлівська, 17 

Про результати атестації методистів 

академії у 2019/2020 навчальному році 

Задоя В.А. червень 

 

члени Вченої ради КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Про хід реалізації Постанови Кабінету 

Міністрів України від 21.08.2019 №800 

Котенко О.М. червень члени Вченої ради КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних 

працівників закладів освіти і установ 

усіх форм власності та сфер управління 

при КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної 

ради» 

Про підсумки вступної кампанії 2020 та 

організацію навчання магістрів 

Ягоднікова В.В. серпень члени Вченої ради КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Про хід експерименту Всеукраїнського 

рівня «Навчально-методичне 

забезпечення підготовки вчителів в 

умовах реформування освітньої галузі у 

2017-2022рр.»  

Кузнєцова О.В. жовтень члени Вченої ради 
КЗВО «ОАНОООР»,                    

пл. Михайлівська, 17 

Звіт про роботу та перспективи 

розвитку кафедри психології, соціальної 

роботи та інклюзивної освіти 

Бєлоусова Р.В. жовтень члени Вченої ради 
КЗВО «ОАНОООР»,                    

пл. Михайлівська, 17 

Про стан роботи над науково-дослідною 

проблемою академії «Розвиток 

професійної компетентності педагогів в 

умовах освітніх змін» 

Ягоднікова В.В. жовтень члени Вченої ради 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Про результати досліджень якості 

забезпечення потреб і запитів 

педагогічних та науково-педагогічних 

працівників на курсах підвищення 

кваліфікації в КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної 

ради» 

Левчишена О.М., 

Котенко О.М. 

жовтень члени Вченої ради КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Про роботу академії з органами Шупарський В.С. грудень члени Вченої ради КЗВО «ОАНОООР», 



управління освітою та методичними 

службами районів, міст, ОТГ, закладами 

освіти усіх типів і форм власності за 

2020 рік з питань укладання договорів 

про співпрацю та надання освітніх 

послуг 

пл.Михайлівська, 17 

Затвердження структури та обсягу 

навчального навантаження науково-

педагогічних працівників на 2021 рік 

Задорожна Л.К. грудень члени Вченої ради КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Звіт ректора  академії про виконану 

роботу в 2020 році 

Задорожна Л.К. грудень члени Вченої ради КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

2. Засідання науково-методичної ради 

Шляхи забезпечення актуальних запитів 

керівників шкіл в системі підвищення 

кваліфікації 

Здрагат С.Г. березень члени науково-

методичної ради 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Про стан викладання інтегрованих 

курсів з історії України та всесвітньої 

історії в закладах освіти Одеської  

області 

Яроменко В.І. березень члени науково-

методичної ради 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Науково-методичні особливості 

підвищення кваліфікації вчителів, які 

викладають інформатику в початковій 

школі 

Гапонова О.Ю. березень члени науково-

методичної ради 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Про науково-методичну підтримку  

творчо працюючих вчителів Одещини  

Шапірова Н.П. травень члени науково-

методичної ради 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Про хід розроблення та імплементації 

модулів «Навчання через гру» у 

програми підвищення кваліфікації 

Кузнєцова О.В. травень 

члени науково-

методичної ради 
КЗВО «ОАНОООР»,                    

пл. Михайлівська, 17 



педагогічних працівників 

Про хід реалізації практико-

орієнтованого підходу у програмі  

підвищення кваліфікації вчителів 

здоров’я та фізичної культури 

Онищук С.О. травень члени науково-

методичної ради 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Про стан впровадження STEM – освіти 

у закладах освіти Одещини 

Гапонова О.Ю. вересень члени науково-

методичної ради 

КЗВО «ОАНОООР» 

Про використання інформаційно-

комунікаційних технологій та сучасних 

засобів навчання у викладанні 

природничих та математичних 

дисциплін 

Немерцалов В.В. вересень члени науково-

методичної ради 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Впровадження педагогічних систем в 

освітній простір області 

Мітюхина В.П. вересень члени науково-

методичної ради 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Запровадження нетворкінгу як форми 

професійного розвитку вихователів 

закладів дошкільної освіти 

Паламарчук І.В. листопад 

члени науково-

методичної ради 
КЗВО «ОАНОООР»,                    

пл. Михайлівська, 17 

Про роботу Одеської обласної школи 

громадянської партисипації дорослих та 

молоді «УСі В ДІЇ!» щодо сприяння 

розвитку дитячого громадського руху в 

Одеській області 

Гриньова М.В. листопад члени науково-

методичної ради 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Про формування багатомовності дітей і 

учнів: прогресивні европейські ідеї в 

українському контексті через призму 

уроку, позаурочної та проектної 

діяльності 

зав.НМЛ мовної та 

літературної освіти 

листопад члени науково-

методичної ради 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Про результати  та перспективи Левчишена О.М. листопад члени науково- КЗВО «ОАНОООР», 



діяльності науково-методичної ради у 

2021 р. 

методичної ради пл.Михайлівська, 17 

3. Іміджеві заходи 

Проведення заходів, пов’язаних зі 

святкуванням 80-річчя закладу освіти та 

відкриттям  центру «Вільний освітній 

простір» 

Задорожна Л.К.,  

Рада трудового 

колективу 

лютий колектив академії, 

партнери академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Виставка - проект «Позашкільні заклади  

на карті інноваційної освіти Одещини» 

Шеремет С.І. 18 вересня педагоги закладів 

позашкільної освіти 

КЗВО «ОАНОООР» 

Форум «Креативні вчителі: стратегії 

успіху» 

Кузнєцова О.В.   Форум «Креативні 

вчителі: стратегії 

успіху» 

Педагогічний марафон «Світ дошкілля» Кузнєцова О.В.   Педагогічний марафон 

«Світ дошкілля» 

ІІ. Розвиток персоналу 

1. Заходи з професійного та особистісного розвитку кадрів 

Аналіз кадрового складу науково-

педагогічних працівників академії 

Левчишена О.М., 

Задоя В.А. 

протягом року працівники академії КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Семінари, тренінги, майстер-класи, 

навчальні заняття, супервізії 

Левчишена О.М., 

завідувачі кафедр 

протягом року  науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Підготовка атестаційних матеріалів та 

проведення атестації методистів 

академії  

Левчишена О.М., 

Задоя В.А. 

березень 

працівники академії 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Семінар-тренінг «Захист прав учасників 

освітнього процесу» 

Крестовська Н.М. березень науково-

педагогічні, 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



педагогічні 

працівники академії 

Міжнародне стажування «Технології 

освіти дорослих» 

Дікова-Фаворська 

О.М., 

Здрагат С.Г. 

квітень працівники академії 

та директори шкіл 

області 

м. Мінськ, Республіка 

Білорусь, ДПУ  

ім. М. Танка 

Семінар «Особливості освітнього 

процесу підготовки магістрів» 

Ягоднікова В.В. червень, 

серпень 

викладачі 

підготовки магістрів 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розроблення перспективного плану 

підвищення кваліфікації та атестації 

методистів академії на 2020-2025 роки 

Левчишена О.М., 

завідувачі кафедр, 

Задоя В.А. 

вересень працівники академії 
КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розроблення перспективного плану 

підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу академії 

Ягоднікова В.В. 

Котенко О.А. 

вересень науково-

педагогічні, 

педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

2. Стратегічне управління персоналом 

Соціальний захист працівників академії проректори, 

Пєрлов І.Р., 

Шупарський В.С., 

Задоя В.А. 

впродовж 

року 

працівники академії КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Планування та організація культурного 

відпочинку і здорового способу життя 

співробітників академії 

Пєрлов І.Р., 

Шупарський В.С., 

Задоя В.А. 

впродовж 

року 

працівники академії КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

3. Атестаційний процес 

Підготовка портфоліо особистих 

досягнень методистів, проведення 

атестації методистів 

проректори, 

завідувачі кафедр, 

Задоя В.А. 

березень педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

ІІІ. Освітній процес 



Рецензування навчально-методичних 

матеріалів педагогів  

Левчишена О.М., 

завідувачі кафедр 

впродовж 

року 

науково-педагогічні 

та педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Індивідуальні консультації педагогів та 

працівників закладів освіти 

науково-педагогічні 

та педагогічні 

працівники академії 

впродовж 

року 

науково-педагогічні 

та педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розроблення конспектів лекцій  курсів 

підвищення кваліфікації 
викладачі академії до січня 

науково-педагогічні 

та педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Організація і проведення вступної 

кампанії 2020 року 

Ягоднікова В.В., 

приймальна комісія 

січень-

серпень 

науково-педагогічні 

та педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розроблення методичних рекомендацій 

щодо виконаннята презентації 

проектних робіт для слухачів 

початкової освіти (рівень кафедри) 

Трунова В.А. лютий 

науково-педагогічні 

та педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розроблення методичних рекомендацій 

щодо організації самостійної роботи для 

слухачів початкової освіти 

Гарачук Т.В. квітень 

науково-педагогічні 

та педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Надання пропозицій щодо  формування 

графіка курсів  підвищення  кваліфікації    

педагогічних працівників області  на 

2021 рік 

Шупарський В.С.,  

Тулба Т.І., 

Буюклі Л.А. 

листопад науково-педагогічні 

та педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розроблення робочих навчально-

тематичних планів на 2021 рік 

завідувачі кафедр листопад-

грудень 

науково-педагогічні 

та педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розроблення нових освітньо-

професійних програм підвищення 

Левчишена О.М., 

завідувачі кафедр 

 науково-педагогічні 

та педагогічні 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



кваліфікації педагогічних працівників 

різних категорій 

працівники академії 

Розроблення нових навчальних планів Левчишена О.М., 

завідувачі кафедр 

 науково-педагогічні 

та педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розроблення навчально-методичних 

комплексів навчальних модулів 

Левчишена О.М., 

завідувачі кафедр 

 науково-педагогічні 

та педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Організація освітнього процесу 

підготовки магістрів 

Ягоднікова В.В.  науково-педагогічні 

та педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

ІV. Наукова діяльність 

1. Теми науково-дослідної роботи 

Тема науково-дослідної роботи академії: «Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах освітніх змін» 

Забезпечення неперервної педагогічної 

освіти керівних кадрів та педагогічних 

працівників закладів освіти з 

урахуванням вимог державної та 

регіональної політики в галузі освіти 

Здрагат С.Г.  2018-2025 кафедра освітньої 

політики 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Психолого-педагогічні аспекти 

професійного зростання педагогів                    

в умовах модернізації освіти 

Бєлоусова Р.В. 2020-2023 науково-педагогічні 

та педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розвиток інноваційності педагога 

дошкільної та початкової освіти 
Кузнєцова О.В. 2020-2023 

науково-педагогічні 

та педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



Розвиток професійної компетентності 

педагогів – предметників в умовах   

інноваційних освітніх змін 

 

Папач О.І. протягом року кафедра методики 

викладання та змісту 

освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

2. Організація наукової роботи 

Розроблення технічного завдання та 

перспективного плану науково-

дослідної роботи кафедр 

завідувачі кафедр січень 
науково-педагогічні 

працівники кафедр 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Виставка-презентація науково-

педагогічних досягнень працівників 

академії до Дня науки 

завідувачі кафедр травень 
науково-педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пров. Нахімова, 8 

ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Педагогічна наука і освіта 

у сучасному вимірі: проблеми і 

перспективи розвитку» 

 

Ягоднікова В.В. травень 

науково-педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

3. Наукові публікації 

Стаття у колективній монографії 

«Компендіум методології дослідження 

соціокультурної адаптації: проблемні 

поля соціальної філософії» 

Орленко І.М. січень  collectivemonograph/: 

Liha-Pres 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Тези доповідей на ІІ Всеукраїнську 

науково-практичну конференцію 

«Педагогічна наука і освіта: проблеми і 

перспективи розвитку» 

Ягоднікова В.В. травень науково-педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

4. Видавнича діяльність 

Колективна монографія Ягоднікова В.В., 

Сагач Г.М. 

впродовж 

року 

 КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



Навчальний посібник «Професійна 

компетентність сучасного педагога 

(методологія, теорія, методика, 

практика)» 

Могельницька Г.А. листопад педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Методичний посібник «Основи 

психології для старшокласників» 

Бєлоусова Р.В. листопад  КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Аналіз і стан маркетингової,  

моніторингової та інвестиційної 

діяльності академії за 2020 рік 

Шупарський В.С.,     

Пустовалова С.В.,  

Тулба Т.І., 

Буюклі Л.А. 

грудень  КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Монографія. «Magister – simpertito» 

(постійне оновлення знань як одна із 

умов розвитку професійної 

компетентності учителя) 

Могельницька Г.А. грудень педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

V. Науково-методична діяльність 

1. Теми, що розробляють науково-методичні лабораторії 

Технології психолого-педагогічного 

супроводу учасників освітнього процесу 

в умовах інклюзивного навчання 

Заварова Н.В. впродовж 

року 

 

 КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Сучасні технології психолого-

педагогічного оцінювання розвитку 

дитини в інклюзивно-ресурсних центрах 

Орленко І.М. впродовж 

року 

 

 КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Формування професійної 

компетентності спеціалістів 

психологічної служби 

Парандюк Л.М. впродовж 

року 

 

 КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розвиток особистості вихователя як 

суб’єкта неперервної освіти 

Паламарчук І.В. впродовж 

року 
  

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



Розвиток інноваційності як 

компетентності вчителя початкової 

школи 

Кравець Н.Ю. 
впродовж 

року 
  

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Особливості науково-методичного 

супроводу шкільної природничо-

математичної  освіти в умовах реалізації 

концептуальних засад НУШ 

Немерцалов В.В. протягом року  

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Розвиток ІКТ - компетенцій та їх 

впровадження в освітній процес 

початкової школи 

Гапонова О.Ю. протягом року  КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Особистісно-професійна компетентність 

як інноваційний ресурс сучасного 

педагога  

Шеремет С.І. протягом року  КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Методологічні та дидактичні основи  

вивчення і викладання 

суспільствознавчих та мистецьких 

дисциплін у загальноєвропейському 

контексті 

зав.НМЛ історичної, 

громадянської та 

мистецької освіти 

протягом року  КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Реалізація нового змісту мовно-

літературної освіти в сучасному 

полікультурному освітньому просторі  

зав. НМЛ  мовної та 

літературної освіти 

протягом року  КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Шкільна бібліотека  - ресурс для 

професійного зростання педагогів 

Безусова Т.С. 

 

протягом року  КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

ауд.110 

Розвиток системи управління якості 

освіти 

Воронова С.В. протягом року  КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Система управління розвитком освітніх 

закладів в умовах автономізації 

Айрікян Г.І. протягом року  КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



Розвиток методичної служби області на 

засадах соціального партнерства 

Болдирєва Г.В. протягом року  КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

2. Семінари 

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. 

протягом року  КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Застосування діяльнісного підходу на 

уроках німецької мови (на прикладі 

підручників видавництва Хубер) 

Сенчина Н.Г. за окремим 

графіком 

 КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Інтегративно-мовне навчання для 

учасників Всеукраїнського 

експерименту «Формування 

багатомовності: європейський досвід в 

українському контексті» 

Юрченко Т.В. 09 січня  СЗОШ №10, 

вул. 10 Квітня, 22, 

м.Одеса 

Учнівські олімпіади з фізики як засіб 

формування траєкторії індивідуального 

розвитку особистості 

Ятвецька Л.І. 11 січня для вчителів фізики, 

які працюють з 

обдарованими 

учнями, та керівників 

МО вчителів фізики 

м. Одеса,  

фізичний ф-т ОНУ       

ім. І.І. Мечникова,  

вул. Пастера, 42 

Учнівські олімпіади з хімії як засіб 

формування траєкторії індивідуального 

розвитку особистості 

Немерцалов В.В. 18 січня для вчителів хімії, які 

працюють з 

обдарованими 

учнями, та керівників 

МО вчителів хімії 

м. Одеса, 

 хімічний ф-т ОНУ 

ім.І.І.Мечникова, 

вул. Дворянська, 2 

Учнівські олімпіади з біології як засіб Немерцалов В.В. 25 січня для вчителів біології, м. Одеса,  



формування траєкторії індивідуального 

розвитку особистості 

які працюють з 

обдарованими 

учнями, та керівників 

МО вчителів біології 

біологічний ф-т ОНУ 

ім.І.І.Мечникова, 

Шампанський пров., 2 

Учнівські олімпіади з географії як засіб 

формування траєкторії індивідуального 

розвитку особистості 

Тертична Ю.О. 26 січня для вчителів 

географії, які 

працюють з 

обдарованими 

учнями, та керівників 

МО вчителів 

географії 

м. Одеса, 

географічний ф-т ОНУ 

ім.І.І.Мечникова, 

Шампанський пров., 2 

Маршрут переходу дитини з програми 

раннього втручання до інклюзивної 

групи ЗДО  

Бєлоусова Р.В. 

Орленко І.М. 

 

28 січня фахівці ІРЦ, 

методисти ЗДО 

ІРЦ, м. Чорноморськ 

Можливості розвитку, навчання та 

соціалізація дітей з РАС 

Бєлоусова Р.В., 

Орленко І.М., 

Павленко К.М. 

лютий фахівці ІРЦ м. Одеса, спеціальна 

загальноосвітня школа 

-інтернат №34 I-II ст., 

вул. Львівська, 3 

Інноваційні форми та методи навчання 

під час організації освітнього процесу з 

вивчення інтегрованого курсу 

«Природничі науки» 

 

Немерцалов В.В., 

Ятвецька Л.І., 

Тертична Ю.О. 

 

11 лютого методисти з 

природничих 

дисциплін та вчителі, 

які впроваджують 

курс «Природничі 

науки» 

м. Одеса, ліцей 

«Чорноморський» 

Тайм-менеджмент вихователя закладу 

дошкільної освіти 

Паламарчук І.В., 

Колесник А.О. 

14 лютого методисти РМ(МК) з 

питань дошкільної 

освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Формування екологічної культури учнів 

під час реалізації олімпіадних проектів з 

Немерцалов В.В. 14 лютого вчителі біології та 

екології, які 

м. Одеса, 

 біологічний ф-т ОНУ  



екології працюють з 

обдарованими 

учнями 

ім.І.І.Мечникова, 

Шампанський пров., 2 

Учнівські олімпіади з астрономії як 

засіб формування  траєкторії 

індивідуального розвитку особистості 

Ятвецька Л.І. 15 лютого вчителі астрономії, 

які працюють з 

обдарованими 

учнями 

м. Одеса,  

фізичний ф-т ОНУ  

ім. І.І. Мечникова,  

вул. Пастера, 42 

Професійне зростання працівників 

психологічної служби 

Бєлоусова Р.В., 

Парандюк Л.М., 

Бальбуза О.М. 

20 лютого методисти РМК 

(ММК), ОТГ 

психологічної 

служби 

Миколаївський РМК, 

Миколаївський р-н 

Альтернативна педагогіка у контексті 

розвитку нової української школи 

Здрагат С.Г., 

Мітюхина В.П. 

25 лютого педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Креативні форми диктантів на уроках 

німецької мови 

Сенчина Н.Г. березень  КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Оновлення змісту  виховних систем 

закладу загальної середньої освіти 

Шеремет С.І. 

 

12 березня методисти РМК 

(ММК), ОТГ  з 

виховної роботи, 

керівники РМО  

(ММО) заступників 

директорів з ВР 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

4-те заняття Одеської обласної школи 

громадянської партисипації дорослих та 

молоді «УСі В ДІЇ!» - «Молодь захищає 

свої права та свободи» 

Болдирєва А.В., 

Гриньова М.В. 

19 березня 

(І група), 

 

20 березня 

(ІІ група) 

педагоги, які 

координують 

діяльність лідерів 

учнівських само 

врядувань,та лідери 

учнівських 

самоврядувань 

(за реєстрацією) 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 



Особливості розвитку, виховання та 

навчання дітей з синдромом Дауна 
 

Бєлоусова Р.В., 

Орленко І.М., 

Павленко К.М. 

20 березня фахівці ІРЦ КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Формування математичної 

компетентності молодших школярів 

Гаєвець Я.С., 

Кравець Н.Ю. 
25 березня 

керівники Р(М)МО, 

ОТГ (2 клас) 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Роль та місце асистента 

вчителя/вихователя в розвитку 

інклюзивної освіти 

Заварова Н.В., 

Солнцева О.А., 

Краснощок Т.П., 

Шевченко Н.М. 

14 квітня асистенти вчителів, 

асистенти 

вихователів 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

5-те заняття  Одеської обласної школи 

громадянської парисипації дорослих та 

молоді «УСі В ДІЇ!» - «Молодь хоче 

бути почутою» 

Болдирєва А.В., 

Гриньова М.В. 

15 квітня 

(І група), 

 

16 квітня 

(ІІ група) 

педагоги, які 

координують 

діяльність лідерів 

учнівських 

самоврядувань, та 

лідери учнівських 

самоврядувань 

(за реєстрацією) 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Системно-діяльнісний підхід – основа 

реалізації державних стандартів 

загальної середньої освіти (ІІІ, ІV сесії) 

Здрагат С.Г., 

Айрікян Г.І., 

Михайлова Л.М., 

Паненко А.І. 

23 квітня, 

26 листопада 

керівники всіх типів 

ЗЗСО та інтернатних 

закладів 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Реалізація компетентнісного підходу на 

уроках молдовської мови та 

літературного читання 

Фєтєску Л.І. 

 

травень 

 

педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

 

Система роботи психолога щодо 

супроводу адаптації дітей до школи 

Лєскова А.А., 

Парандюк Л.М. 

14 травня практичні психологи 

ЗЗСО 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

6-те заняття  Одеської обласної школи 

громадянської парисипації дорослих та 

Болдирєва А.В., 

Гриньова М.В. 

13 травня 

(І група), 

педагоги, які 

координують 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 



молоді «УСі В ДІЇ!» - «Усі в дії: наші 

історії успіху» 

 

14 травня 

(ІІ група) 

діяльність лідерів 

учнівських 

самоврядувань, та 

лідери учнівських 

самоврядувань 

(за реєстрацією) 

Сучасні форми методичної роботи з 

педагогічними кадрами дошкільної 

освіти 

Паламарчук І.В. 14 травня методисти РМ(МК) 

з питань дошкільної 

освіти 

Одеський ДНЗ № 160 

Особливості розвитку дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення. Організація 

корекційно- розвиткової роботи 

Бєлоусова Р.В., 

Павленко К.М., 

Безугла А.А, 

14 травня логопеди ІРЦ КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Всеукраїнський науково-практичний 

семінар «Професійне зростання вчителя. 

Фокус: урок, інновації, цінності» 

Онищук С.О. 

 

21-22 травня методисти КЗ «Южненська 

Авторська  

М.П. Гузика 

експериментальна 

спеціалізована 

загальноосвітня 

школа-комплекс  

І-ІІІ ст. Южненської 

міської ради Одеської 

області» 

Навчальні проекти в системі 

компетентнісно-діяльнісних уроків хімії 

Немерцалов В.В. 03 червня для керівників МО 

вчителівхімії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

«Методичні пазли» освітнього процесу 

початкової школи 

Кравець Н.Ю., 

Хоменко О.А. 

04 червня методисти з питань 

початкової освіти 

відділів освіти, ОТГ 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Навчальніпроекти всистемі Ятвецька Л.І. 09 червня для керівників МО КЗВО «ОАНОООР», 



компетентнісно-діяльнісних 

уроківфізики та астрономії 

вчителівфізики та 

астрономії 

пл. Михайлівська, 17 

Навчальні проекти в системі 

компетентнісно-діяльнісних уроків 

біології 

Немерцалов В.В. 11 червня для керівників МО 

вчителівбіології 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Навчальні проекти в системі 

компетентнісно-діяльнісних уроків 

географії 

Тертична Ю.О. 16 червня для керівників МО 

вчителівгеографії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Шкільна бібліотека як резерв для 

професійного та особистого зростання 

педагога 

Безусова Т.С., 

Мелешко В.В. 

17 червня методисти КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

ауд.110 

Вебінар«Аналіз роботи психологічної 

служби області за 2019/2020 н.р.» 

Бєлоусова Р.В., 

Парандюк Л.М., 

Бальбуза О.М., 

Кот К.С. 

25 червня методисти РМК 

(ММК), ОТГ 

психологічної 

служби 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Розвиток ключових компетентностей 

учнів на уроках іноземних мов 

Сенчина Н.Г., 

Русінова Л.Я. 

серпень педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Інтеграція ідей сталого розвитку учнів  

при вивченні української мови та 

літератури, зарубіжної літератури, мов і 

літератур національних меншин 

Свінтковська С.А. серпень педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Реалізація компетентнісного підходу на 

уроках молдовської мови та 

літературного читання  

Фєтєску Л.І.. травень педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Вебінар «Про стан, проблеми та основні 

завдання діяльності психологічної 

служби на 2020/2021 навчальний рік» 

Бєлоусова Р.В., 

Парандюк Л.М., 

Бальбуза О.М., 

20 серпня методисти РМК 

(ММК), ОТГ 

психологічної 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 



Кот К.С. служби 

Семінар-нарада «Тенденції модернізації 

методичного супроводу викладання 

математики у 2020/2021 навчальному 

році в умовах реалізації освітніх реформ 

в Україні» 

Немерцалов В.В., 

Потьомкіна В.Ю., 

Задоріна О.М., 

Мітельман І.М. 

20 серпня працівники РМК 

(ММК), ОТГ 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Коучінг як метод сприяння 

професійному зростанню вчителів 

природничих дисциплін 

Ятвецька Л.І., 

Немерцалов В.В., 

Тертична Ю.О. 

20 серпня методисти  

природничих 

дисциплін 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Семінар-нарада «Планування роботи 

методичних об’єднань учителів 

математики на 2020/2021 навчальний 

рік у контексті організації поглибленого 

та профільного вивчення математики» 

Немерцалов В.В., 

Потьомкіна В.Ю., 

Задоріна О.М., 

Мітельман І.М. 

21 серпня керівники 

методичних 

об’єднань учителів 

математики міст, 

районів та ОТГ 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Особливості здійснення освітнього 

процесу закладів дошкільної освіти у 

2020/2021 навчальному році 

Паламарчук І.В., 

Трофименко О.А. 

21 серпня методисти РМ(МК) з 

питань дошкільної 

освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Особливості здійснення освітнього 

процесу у 2020/2021 навчальному році 

Шеремет С.І., 

Онищук С.О.  

22 серпня 

 

педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Дидактичний семінар для учасників 

Всеукраїнського експерименту з 

впровадження багатомовної освіти 

Юрченко Т.В. вересень педагогічні 

працівники 

Новосільський 

навчально-виховний 

комплекс 

«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – 

ліцей» Ренійської 

районної ради 

Одеської області 

Формування компетентностей Фєтєску Л.І. вересень педагогічні КЗВО «ОАНОООР», 



особистості школяра на уроках 

молдовської мови та літератури в 

умовах Нової української школи 

 

 працівники пл. Михайлівська,17 

Веб-семінар «Інвестиційна діяльність у 

закладах інтернатного типу: проблеми 

та шляхи вирішення в умовах їх 

реформування» 

Тулба Т.І., 

Ганжий В.Ю. 

жовтень керівники 

інтернатних закладів 

усіх типів 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Вебінар«Про порядок проходження 

атестації працівників психологічної 

служби системи освіти» 

Бєлоусова Р.В., 

Парандюк Л.М., 

Бальбуза О.М. 

07 жовтня працівники 

психологічної 

служби області 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Дошкільна та початкова освіта: 

алгоритми наступності 

Паламарчук І.В., 

Мельник Т.С. 

15 жовтня методисти РМ(МК) з 

питань дошкільної 

освіти 

Одеський ДНЗ №232 

Організація сучасного освітнього 

середовища з позицій компетентнісного 

підходу до реалізації завдань шкільної 

природничої освіти 

Немерцалов В.В., 

Ятвецька Л.І., 

Тертична Ю.О. 

22 жовтня методисти 

природничих 

дисциплін 

Крижанівський НВК, 

Лиманський р-н 

Професійне зростання працівників 

психологічної служби 

Бєлоусова Р.В., 

Парандюк Л.М., 

Бальбуза О.М. 

29 жовтня методисти  

психологічної 

службиРМК 

(ММК), ОТГ 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Семінар-практикум «Методична служба 

області сьогодні: бачення ризиків, 

шансів, стратегій і тактика 

життєздатності» (ІV, V сесії) 

Здрагат С.Г., 

Болдирєва Г.В. 

листопад завідувачі 

методичних служб 

районів, ОТГ 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Індивідуалізація і диференціація 

викладання в класі з інклюзивною 

Заварова Н.В., 

Солнцева О.А., 

17 листопада вчителі класів 

з інклюзивною 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 



формою навчання Краснощок Т.П., 

Шевченко Н.М. 

 

формою навчання 

Стратегії реагування та організація 

освітнього середовища для дитини з 

нетиповою поведінкою та РДУГ 

Бєлоусова Р.В., 

Орленко І.М., 

Павленко К.М., 

Безугла А.А. 

17 листопада фахівці ІРЦ КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Спортивно-масова робота учителів 

фізичної культури у ЗЗСО 

Онищук С.О.   КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

3. Конференції 

Траєкторії зростання професійної 

спільноти НУШ 

Задорожна Л.К., 

Кузнєцова О.В., 

Кравець Н.Ю. 

31 березня педагоги-тренери 

НУШ, педагоги-

супервізори 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Науково – практична конференція 

«Нова українська школа: від ідеї до 

практики» 

Левчишена О.М., 

Здрагат С.Г., 

Айрікян С.І., 

Болдирєва  Г.В., 

Воронова С.В. 

7 квітня керівники закладів 

усіх типів 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Нове покоління вчителів для 

української школи: досвід реалізації та 

перспективи проекту 

Задорожна Л.К., 

Кузнєцова О.В. 

30 квітня студенти 4 курсу, 

викладачі, 

адміністрації 

комунальних 

закладів «Балтський 

педагогічний 

коледж», «Білгород-

Дністровський 

педагогічний 

коледж», «Одеський 

педагогічний 

КЗВО «ОАНОООР», 

пер. Нахімова, 8 



коледж» 

ХІХ Міжнародна науково – практична 

конференція «Молодь в умовах нової 

соціальної перспективи» 

Дікова-Фаворська 

О.М., 

Здрагат С.Г. 

травень  КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Сучасна бібліотека закладу освіти: 

проблеми та перспективи 

Здрагат С.Г., 

Безусова Т.С., 

Мелешко В.В. 

20 серпня методисти 

РМК, ММК, 

(ОТГ) 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 

17,ауд.110 

Науково – практична конференція до 

відзначення Дня позашкілля  

«Позашкільна освіта: вчора, сьогодні, 

завтра» 

Папач О.І., 

Шеремет С.І. 

18 вересня педагоги закладів 

позашкільної освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Шкільна природничо-

математична освіта: виклики та шляхи 

розв’язання» 

Папач О.І., 

Ягоднікова В.В. 

 

12-13 жовтня  КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

4. Не(конференції) 

Експертний  конвент «Консерватизм та 

інертність як  подушки безпеки в 

освіті?» 

Дікова-  

Фаворська О.М., 

Здрагат С.Г. 

березень директори шкіл КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Цінності мистецтва: автентика і 

сучасність 

Левчишена О.М., 

зав.НМЛ історичної, 

громадянської та 

мистецької освіти, 

Шатайло Н.В., 

Дерябіна С.В., 

РезніченкоГ.В. 

24 вересня  КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

5. Майстер-класи 

Методика використання інтерактивних Алєксєєнко О.В., за окремим учасники КЗВО «ОАНОООР», 



технологій при реалізації 

компетентнісного навчання 

природничих дисциплін 

Асманська Г.С. графіком всеукраїнського 

експерименту з 

впровадження 

інтегрованого курсу 

«Природничі науки» 

пл. Михайлівська, 17 

Активізація пізнавальних можливостей 

учнів через призму мотиваційної 

складової 

зав.НМЛ історичної, 

громадянської та 

мистецької освіти, 

Яроменко В. І. 

06 листопада педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

6. «Круглі столи» 

Дошкільна освіта: сходинка до НУШ Кузнєцова О.В., 

Паламарчук І.В. 

03 квітня педагогічні 

працівники закладів 

дошкільної освіти, 

методисти РМК 

(ММК), ОТГ 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Попередження торгівлі людьми шляхом 

формування життєвих компетентностей 

дітей: досвід та виклики 

Шеремет С.І. 15 травня педагоги, які 

впроваджують 

програму з протидії 

торгівлі людьми в 

початкових класах, 

учасники проекту 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Інноваційність педагога – ключ до 

освітніх змін 

Кузнєцова О.В., 

Кравець Н.Ю. 

09 жовтня педагогічні 

працівники закладів 

освіти, методисти 

РМК (ММК), ОТГ, 

педагоги-тренери 

НУШ 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Проблеми та перспективи впровадження 

інтегрованих курсів з природничих 

Ятвецька Л.І., 

Немерцалов В.В., 

28 жовтня вчителі природничих 

дисциплін, 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 



дисциплін при реалізації змісту 

шкільної природничої освіти 

Тертична Ю.О. які викладають 

інтегровані курси 

«Природознавство», 

та «Природничі 

науки» 

7. Творчі групи 

Курикулум в інклюзивному навчанні: 

особливості адаптації та модифікації 

Бєлоусова Р.В., 

Заварова Н.В., 

Солнцева О.А. 

протягом року педагогічні 

працівники, 

які працюють в 

умовах інклюзивного 

навчання 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Створення ефективного освітнього 

середовища для викладання 

інтегрованого курсу «Природничі 

науки» 

Ятвецька Л.І. протягом року учасники 

всеукраїнського 

експерименту з 

впровадження 

інтегрованого курсу 

«Природничі науки» 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

«Lesson Study» в практиці початкової 

школи 

Кравець Н.Ю., 

Гончарова О.К. 

впродовж 

року 

педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Методичні засоби розвитку 

когнітивного та творчого потенціалу 

учнів 

зав.НМЛ історичної, 

громадянської та 

мистецької освіти, 

Яроменко В. І. 

08 лютого, 

13 жовтня педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Політика пам´яті: уроки історії і 

сучасність 

зав.НМЛ історичної, 

громадянської та 

мистецької освіти, 

Левчишен Д. І. 

21 лютого, 

15 вересня 

педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Інтеграційні підходи внауково- Фєтєску Л.І. квітень, педагогічні КЗВО «ОАНОООР», 



методичній системі розробки 

навчальних підручників молдовської 

мови та читання на Всеукраїнській 

конференції 

серпень, 

вересень 

працівники пл.Михайлівська,17 

Впровадження інноваційних технологій 

як умова формування ключових 

компетентностей особистості 

Гапонова О.Ю., 

Нікітенко Р.І. травень 
педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Прийоми формування вольових якостей 

учнів  в освітньому процесі 

Айрікян Г.С., 

Мітюхина В.П. 

15 травня, 

29 жовтня 

педагогічні 

прцівники 

Приватний НВК 

«Ступені»,  

вул. Ільфа і Петрова, 

31-А 

8. Тренінги 

Альтернатива насиллю (І рівень) Парандюк Л.М. лютий працівники 

психологічної 

служби області 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Медіаграмотність на уроках 

суспільствознавчих дисциплін 

Левчишен Д.І. 24 березня педагогічні 

прцівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Профілактика булінгу у шкільному 

середовищі 

Парандюк Л.М. 09 квітня працівники 

психологічної 

служби області 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Чотириденний тренінг для модераторів 

партисипативних ініціатив учнівської 

молоді  «Демократія, громадянськість та 

партисипація: участь молоді у 

громадському житті на місцевому рівні» 

Болдирєва А.В., 

Гриньова М.В. 

27-30 квітня педагоги-

організатори, 

заступники 

директорів з виховної 

роботи, методисти з 

виховної роботи 

 (за реєстрацією) 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Альтернатива насиллю (ІІ рівень) Парандюк Л.М. травень працівники КЗВО «ОАНОООР», 



психологічної 

служби області 

пл.Михайлівська,17 

Технологія виявлення особливостей 

розвитку дитини, визначення її потреб 

для подальшого розроблення 

корекційно-розвивальної стратегії  

Орленко І.М. вересень фахівці ІРЦ КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Особливості навчання, виховання та 

розвитку дітей з порушеннями слуху. 

Розширення можливостей спілкування 

дитини за допомогою засобів 

альтернативної та  додаткової 

комунікації 

Павленко К.М. листопал фахівці ІРЦ КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Альтернатива насиллю (ІІІрівень) Парандюк Л.М. грудень працівники 

психологічної 

служби області 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Розвиток комунікативної сфери 

дошкільників 

Павленко К.М., 

Орленко І.М. 

грудень фахівці ІРЦ КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

9. Педагогічні майстерні 

Використання  театралізації як засоба 

підвищення мотивації учнів до вивчення 

іноземної мови 

Юрченко Т.В. 

 

за окремим 

графіком 

учителі 

іноземних мов 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Медіаграмотність та критичне мислення 

на уроках англійської мови 

Русінова Л.Я. 

 

за окремим 

графіком 

учителі 

іноземних мов 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Навчання стратегіям навчання 

говорінню 

Кирке Дрейпер 

Русінова Л.Я. 

 

за окремим 

графіком 

учителі 

іноземних мов 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

І Міжнародна  педагогічна майстерня  Здрагат С.Г., квітень працівники академії КЗВО «ОАНОООР», 



Дікова-Фаворська 

О.М. 

та директори шкіл 

області 

пл.Михайлівська,17 

Нетворкінг-клуб Кузнєцова О.В., 

Паламарчук І.В., 

Трофименко О.А. 

23 квітня, 

25 червня, 

17 вересня, 

17 грудня 

методисти РМ(МК) 

з питань дошкільної 

освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пров. Нахімова, 8 

10. Робота з обдарованою учнівською молоддю та творчо працюючими вчителями 

Науково-методичний, організаційно- 

інформаційний супровід та проведення 

інтелектуальних змагань з базових 

дисциплін серед учнів сільських шкіл 

Одеської області   

Папач О.І.,  

зав НМЛ 

за окремим 

графіком 

учні 8-11 класів 

Одеської області 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Науково-методичний, організаційно- 

інформаційний супровід та проведення 

Всеукраїнських учнівських Інтернет – 

олімпіад з базових дисциплін 

Папач О.І.,  

зав.НМЛ 

 

за окремим 

графіком 

учні 8-11 класів ЗНЗ 

України 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Проведення відбірково-тренувальних 

зборів з учнями, які посіли призові 

місця в ІІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських олімпіад з предметів,  з 

метою підготовки їх до ІV 

(Всеукраїнського) етапу олімпіади 

Папач О.І.,  

зав.НМЛ 

 

за окремим 

графіком 

учасники олімпіад КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Фестиваль молдовської мови Фєтєску Л.І. 

 спільно з 

Всеукраїнською 

національно- 

культурною 

Асоціацією 

молдованУкраїни 

за окремим 

графіком 

педагогічні 

працівники закладів 

освіти з  

національним 

складом учнів 

 



ІІІ, ІV етапи ХХІ Міжнародного 

конкурсу з української мови 

 імені Петра Яцика  

зав.НМЛ мовної та 

літературної освіти, 

Свінтковська С.А. 

 

січень, 

грудень  

учні 3-11 класів, 

учні ПТНЗ, 

військові ліцеїсти, 

курсанти, студенти 

І-ІV рівнів 

акредитації 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Координаційно-організаційні, 

інформаційні заходи щодо забезпечення 

умов проведення ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

предметів 

Папач О.І.,  

зав.НМЛ 

 

січень - 

березень 

учні 8-11 класів 

ЗНЗ України 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Науково-методичний, організаційно- 

інформаційний супровід та проведення 

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року- 2020»  

Шапірова Н.П., 

зав.кафедр 

 

січень вчителі закладів 

освіти області-

переможці 

зонального туру 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

ІІІ (обласний) етап  Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з предметів 

Папач О.І.,  

зав НМЛ 

січень-

березень 

учні 8-11 класів 

ЗНЗ Одеської області 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Форум вчителів англійської мови Береснєва Н.В. лютий педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

 

День рідної мови  Свінтковська С.А. лютий педагогічні 

працівники закладів 

освіти, учні 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

ІІІ, ІV етапи ХІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса 

Шевченка 

Свінтковська С.А. лютий, 

грудень 

учні 5-11 класів, 

учніПТНЗ, 

військові ліцеїсти, 

курсанти, студенти 

І-ІV рівнів 

акредитації 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 



Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу «Ідея Соборності України» 

Свінтковська С.А., 

Яроменко В.І. 

 

до 10 лютого  КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Обласний тур Всеукраїнського турніру 

юних істориків 

зав.НМЛ історичної, 

громадянської та 

мистецької освіти, 

Яроменко В.І. 

березень  КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Фестиваль «Мерцишор» Фєтєску Л.І.  

спільно з 

Всеукраїнською 

національно-

культурною 

Асоціацією молдован 

України 

березень педагогічні 

працівники закладів 

освіти з  

національним 

складом учнів, учні 

 

Науково-практичний семінар 

«Предметно-методичний супровід 

учнівських олімпіад з математики: 

розв’язування геометричних 

олімпіадних задач аналітичними 

методами та техніка оцінювання 

розв’язань» (продовження циклу 

семінарів, розпочатого у 2018 році) 

Мітельман І.М. 12 березня члени журі ІІ етапу 

Всеукраїнської 

учнівської олімпіади 

з математики; 

вчителі, які 

працюють у класах з 

поглибленим 

вивченням 

математики та/або 

проводять 

факультативні й 

гурткові заняття з 

математично 

обдарованими 

учнями 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 



ХХV Всеукраїнський турнір юних 

філологів української мови та 

літератури  

зав.НМЛ мовної та 

літературної освіти, 

Свінтковська С.А. 

квітень учні 4-11 класів 

ЗЗСО приватної 

форми власності 

 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Фестиваль професійної майстерності 

«Весела п’ятихвилинка» 

Береснєва Н.В. квітень педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

 

Проведення ІІ (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу 

«Інноваційний урок фізичної культури 

та урок фізичної культури з  

елементами футболу» 

Онищук С.О. квітень-

травень 

педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Науково-методичний, організаційно- 

інформаційний супровід та проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів з навчальних предметів 

(І-ІІ етапи) 

Папач О.І., 

зав.НМЛ 

серпень- 

грудень 

учні 8-11 класів 

ЗНЗ області 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Обласний тур Всеукраїнського турніру 

юних правознавців 

зав.НМЛ історичної, 

громадянської та 

мистецької освіти, 

Яроменко В.І. 

17 жовтня учні шкіл КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

V Міжнародна гра з зарубіжної 

літератури «Sunflower» для учнів 1-11-х 

класів загальноосвітніх навчальних 

закладів (координація ) 

Свінтковська С.А. листопад учні 1-11 класів 

ЗНЗ області 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Науково-методичний, організаційно- 

інформаційний супровід І туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

Шапірова Н.П., 

Хабаш В.Л., 

завідувачі кафедр 

листопад вчителі закладів 

освіти області 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 



року- 2021» 

Фестиваль пісні на іноземних мовах Юрченко Т.В. листопад педагогічні 

працівники,  учні 

закладів освіти 

 

День української писемності та мови  Свінтковська С.А. листопад педагогічні 

працівники,  учні 

закладів освіти 

КЗВО«ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Науково-практичний семінар 

«Предметно-методичний супровід 

учнівських олімпіад з математики: 

використання опуклості та інших 

властивостей функцій під час 

розв’язування олімпіадних задач»  

Мітельман І.М. 19 листопада члени журі ІІ етапу 

Всеукраїнської 

учнівської олімпіади 

з математики; 

вчителі, які 

працюють у класах з 

поглибленим 

вивченням 

математики 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

ІV Всеукраїнський учнівський 

літературно-мистецький конкурс 

«Стежками Каменяра»  

Свінтковська С.А. листопад, 

грудень 

 

педагогічні 

працівники,  учні 

закладів освіти 

КЗВО«ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

11. Вивчення передового педагогічного досвіду 

Створення навчально-методичного 

забезпечення викладання інтегрованого 

курсу «Природничі науки» для 10-11-х 

класів (Глазунова М.А., вчитель хімії 

Одеської гімназії №1 ім.А.П.Бистріної 

Одеської міської ради) 

Ятвецька Л.І. за окремим 

графіком 

 КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Створення навчально-методичного 

забезпечення викладання інтегрованого 

Ятвецька Л.І. за окремим 

графіком 

 КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 



курсу «Природничі науки» для 10-11-х 

класів (Гордієнко Л.П., вчитель хімії 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 

м.Чорноморська) 

Модель впровадження в освітній процес 

навчання  робототехніки  

(Кіт І.В., Кіт О.Г., вчителі інформатики 

Одеської спеціалізованої  школи І-ІІІ 

ступенів  «Освітні ресурси та 

технологічний тренінг» № 94 з 

поглибленим вивченням івриту та 

інформатики) 

Гапонова О.Ю. за окремим 

графіком 

 КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Сучасні підходи до організації 

діяльності учнівського самоврядування 

(Голтвян – Томачинська Я.Р., педагог-

організатор) 

Шеремет С.І. червень  

м. Одеса, ліцей № 9, 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Медіація як соціально-педагогічна 

технологія вирішення конфліктів 

(Шевчук М. П., методист)   

Шеремет С.І. червень  

ММК  

м. Чорноморська, 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

12. Школа молодого керівника / методиста / педагога 

Школа неперервного посадово-

професійного зростання 

новопризначених керівників закладів 

загальної середньої освіти 

Здрагат С.Г., 

Айрікян А.І. 

24 січня, 

9 квітня, 

12 листопада  

 

новопризначені 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

13. Експериментальна діяльність 

Експеримент Всеукраїнського рівня 

«Навчально-методичне забезпечення 

Задорожна Л.К., 

Кузнєцова О.В. 
2017-2022  

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 



підготовки вчителів в умовах 

реформування освітньої галузі  

у 2017-2022 роках» 

Експериментальний майданчик 

обласного рівня з проблеми «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 

Організаційно – методичний супровід 

Всеукраїнського експерименту з 

проблеми «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» 

Організаційно – методичний супровід 

Всеукраїнського експерименту з 

проблеми  «Громадянсько-патріотичне 

виховання суб’єктів громадянського 

суспільства України в умовах 

навчально-виховного комплексу» 

(ІІІ – формувальний етап) 

Шеремет С.І. 2015-2022 

 

Одеський НВК 

«Гімназія № 7 – 

спеціалізована школа 

І-ІІІ ступеня з 

поглибленим 

вивченням англійської 

мови» 

Регіональний науково-методичний 

експеримент «Активізація пізнавальної 

діяльності учнів в умовах гуманізації 

навчально-виховного процесу засобами 

Мітюхина В.П. 2015-2024 

 

Одеський НВК – 

Вільна школа «Астр», 

Фонтанська дорога, 25 



вальдорфської педагогіки» 

Екперимент регіонального рівня 

«Організація класно-урочної системи за 

технологією «Три по 30 хвилин» як 

засобу ефективності та якості 

навчально-виховного процесу у 

Вилківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Здрагат С.Г. 2015-2025 

 

Вилківська ЗОШ  І-ІІІ 

ст. №1 Вилківської 

ОТГ Кілійського 

району, 

м. Вилкове,  

вул. Різдвяна, 62 

Експериментальний майданчик 

регіонального рівня з проблеми 

«Впровадження у навчальний процес 

оновленої програми з математики для 

10-11 класів (рівень стандарту)» на базі 

ОЗ «Раухівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Березівської районної ради Одеської 

області» 

завідувач НМЛ 

математичних 

дисциплін, 

 

Задоріна О.М. 

2020-2025   Раухівський ЗЗСО      

І-ІІІ ступенів 

Березівської районної 

ради Одеської області  

14. Моніторинг навчально-виховного процесу в закладах освіти 

Спостереження за практичною 

діяльністю педагогів у пілотних класах 

НУШ 

Кузнєцова О.В., 

Кравець Н.Ю. 

березень, 

квітень 

вчителі початкових 

класів пілотних шкіл 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Моніторинг стану виконання договорів 

про співпрацю з питань курсової 

перепідготовки педагогічних 

працівників освітніх закладів за перше 

півріччя 2020 року 

Шупарський В.С. липень  КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Моніторинг організації освітнього 

процесу у другому, предметно-

інтегрованому циклі початкової школи 

відповідно до концепції «Нова 

українська школа» (3-й клас) 

Кузнєцова О.В., 

Кравець Н.Ю. 
листопад 

вчителі 3-х класів 

ЗЗСО Одеської 

області 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 



15. Апробація підручників 

Апробації програми та методичних 

матеріалів «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадянська позиція» серед 

учнів 1-4 класів у закладах освіти 

області 

 

Шеремет С.І. 2020 ЗОШ № № 15, 64,106  

І-ІІІ ступенів  

м. Одеси, 

Малодолинська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів 

Чорноморської 

міської ради,  

Татарбунарська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №1 ім. 

В.З.Тура, 

Першотравневий 

НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-ліцей» 

Лиманського району, 

опорний заклад 

«Миколаївська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» 

 

16. Видавнича діяльність  

 Навчальний підручник для закладів 

загальної середньої освіти з навчанням 

молдовською мовою «Українська мова» 

3,4  класи 

Свінтковська С.А. січень-травень ЗЗСО з навчанням 

молдовською мовою 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Методичний посібник «Практична 

спрямованість лінгвістичного аналізу на 

уроках української мови в сучасній 

початковій школі» 

Трунова В.А. березень 
вчителі початкових 

класів 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Методичні рекомендації«Сучасні Шеремет С.І. травень класні керівники КЗВО «ОАНОООР», 



підходи до організації діяльності 

класних керівників» 

закладів освіти пл.Михайлівська,17 

Стаття «Окремі аспекти здійснення 

виховного процесу освітніх закладів у 

2020/2021 н. р.» 

Шеремет С.І. червень педагоги закладів 

освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Стаття «Формування педагогічної 

культури батьків: виклики та шляхи 

розвитку»  

Воронова С.В. липень педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Методичні рекомендації 

«Внутрішкільний аудит(управлінський 

аспект)» 

Айрікян Г.І. 

серпень 

керівники освітніх 

закладів 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Стаття «Реформування освіти: перші 

реакції та перші оцінки» 

Здрагат С.Г серпень керівники закладів 

освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Стаття «Розвиток громадянської участі 

молоді: поставтеся до цього серйозно» 

Гриньова М.В. серпень педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Стаття «Роль методичних служб у 

перспективі реформ» 

Болдирєва Г.В. жовтень педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Порадник для вчителя початкових 

класів «Від планування до оцінювання»  

Кравець Н.Ю., 

Гарачук Т.В., 

Хоменко О.А. 

жовтень 
вчителі початкових 

класів 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Підготовка методичних рекомендацій 

«Курикулум в інклюзивному навчанні: 

особливості адаптації та модифікації» 

Бєлоусова Н.В., 

Заварова Н.В., 

Солнцева О.А., 

Орленко І.М. 

грудень педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Стаття«Вальдорфська педагогіка – 

педагогіка, яка основана на пізнанні 

людини» 

Мітюхина В.П. грудень педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 



Стаття «Напрями і шляхи формування 

нового управлінського мислення 

керівника ЗЗСО» 

Руссол В.М. грудень педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Біографічна енциклопедія 

«Організатори методичних служб 

Одещини»  

Фурсенко Л.І. грудень педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Методичний посібник«Організація 

роботи соціального педагога в закладах 

освіти» 

Бальбуза О.М. грудень соціальні педагоги КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

VІ. Заходи з реалізації державної політики в галузі освіти 

Методичний супровід регіональних 

педагогів-тренерів Нової української 

школи (Школа тренера НУШ) 

Кузнєцова О.В., 

Кравець Н.Ю. 

впродовж 

року 

педагоги-тренери 

НУШ 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Організація та методичний супровід 

підготовки вчителів Нової української 

школи (2-й цикл) 

Кузнєцова О.В., 

Кравець Н.Ю. 

впродовж 

року 

вчителі початкових 

класів, які працюють 

за новим Державним 

стандартом 

початкової загальної 

школи 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Організація та науково-педагогічний 

супровід  Державної соціальної 

програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права 

дитини»на період до 2021 року» 

 

Папач О.І., 

Шеремет С.І. 

впродовж 

року 

педагогічні,  

науково-педагогічні  

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Організація та науково-педагогічний 

супровід реалізації 

Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року 

Левчишена О.М., 

Здрагат С.Г. 

впродовж 

року 

педагогічні,  

науково-педагогічні  

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



 

Реалізація Концепції державної 

політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти Нова 

українська школа на період                     

до 2029 року 

Левчишена О.М., 

завідувачі кафедр 

впродовж 

року 

педагогічні,  

науково-педагогічні  

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Реалізація Закону України «Про 

забезпечення функціонування 

української мови як державної» та 

Закону України «Про національні 

меншини» 

Папач О.І.,  

зав.НМЛ мовної та 

літературної освіти 

впродовж 

року 

педагогічні,  

науково-педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Реалізація Постанови Кабінету 

Міністрів України від 21.08.2019  №800 

щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних 

працівників закладів освіти і установ 

усіх форм власності та сфер управління  

Левчишена О.М., 

Котенко О.М. 

впродовж 

року 

педагогічні,  

науково-педагогічні  

працівники 

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» 

Задорожна Л.К., 

Кузнєцова О.В., 

Кравець Н.Ю. 

впродовж 

року 

вчителі пілотних 

класів 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Участь у сертифікації вчителів 

початкових класів (вивчення практики) 

Кузнєцова О.В., 

Кравець Н.Ю. 

впродовж 

року 

вчителі початкових 

класів, які проходять 

сертифікацію 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

VІІ. Міжнародна діяльність та міжнародні проекти 



Проект «Навчання через гру» 

(Міністерство освіти і науки України, 

The 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 

Участь у заходах Міжнародної 

асоціації вчителів англійської мови 

TESOL 

Юрченко Т.В. протягом року науково-педагогічні 

працівники академії, 

педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Участь у заходах Міжнародної 

асоціації викладачів англійської мови 

як іноземної в Україні (IATEFL в 

Україні). 

Русінова Л.Я., 

Береснєва Н.В. 

протягом року науково-педагогічні 

працівники академії, 

педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Співпраця з відділом англійської мови 

при департаменті освіти посольства 

США 

Русінова Л.Я., 

Береснєва Н.В. 

протягом року науково-педагогічні 

працівники академії, 

педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Співпраця з Британською Радою в 

Україні  

Русінова Л.Я., 

Береснєва Н.В.  

протягом року науково-педагогічні 

працівники академії, 

педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Співпраця з інститутом Гете в Україні Сенчина Н.Г. протягом року науково-педагогічні 

працівники академії, 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 



педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

Грантові програми, проекти. 

Партнерські зв’язки з міжнародними 

організаціями в Україні та за кордоном 

Береснєва Н. В. протягом року науково-педагогічні 

працівники академії, 

педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Міжнародний проект «Ми можемо 

більше! За розвиток громадянської 

участі молоді в Східній Європі» 

Гриньова М.В. протягом року педагоги-

організатори, 

заступники 

директорів з виховної 

роботи, лідери 

учнівських 

самоврядувань 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Довготривалий тренінговий курс 

Молодіжного департаменту Ради 

Європи та Міністерства молоді та 

спорту України для тренерів з освіти з 

прав людини з молодими людьми в 

Україні «Компас» 

Гриньова М.В. протягом року педагоги-

організатори, 

заступники 

директорів з виховної 

роботи, методисти з 

виховної роботи 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Проект «Зміни факультетів та 

університетів у 21 столітті» 

Ягоднікова В.В. протягом року науково-педагогічні 

працівники академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Проект «Багатомовна освіта в Україні. 

Навчання вихователів і вчителів» (за 

підтримки ОБСЄ) 

Кузнєцова О.В. протягом року педагоги закладів 

освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Проект «Опорні школи. Фокуси – 

мережева взаємодія та якість освіти». 

КультурКонтакт, Австрія 

Левчишена О.М.,  

Здрагат С.Г. 

протягом року учасники проекту КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 



Проект «Інклюзивна освіта в Одеській 

області» КультурКонтакт, Австрія 

Бєлоусова Р.В. протягом року педагогічні 

працівники, які 

працюють в умовах  

інклюзивної освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Проект «Ла Страда – Україна» Заварова Н.В. протягом року педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Проект «На шляху до інклюзії»  

Україна - Чехія 

Бєлоусова Н.В. протягом року педагогічні 

працівники, які 

працюють в умовах  

інклюзивної освіти 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Співпраця з французьким альянсом в 

Україні 

Юрченко Т.В.  науково-педагогічні 

працівники академії, 

педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

 

VІІІ. Регіональне лідерство та соціальне партнерство 

Ресурсні зустрічі для фахівців, які 

залучені до впровадження НУШ 

Кузнєцова О.В., 

Бєлоусова Р.В. 

впродовж 

року 

педагоги-тренери, 

супервізори, вчителі 

початкових класів, 

адміністрація ЗЗСО 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Формування регіональної команди 

супервізорів для вчителів початкової 

школи, координація їхньої роботи, 

супервізія 

Кузнєцова О.В., 

Кравець Н.Ю. 

впродовж 

року 

педагоги-супервізори 

для вчителів 

початкових класів 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Обласна   програма розвитку освіти 

Одещини на 2019 -2021рр. 

Задорожна Л.К., 

Левчишена О.М., 

Метліцька А.М. 

впродовж 

року 

науково-педагогічні, 

педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 



Обласна цільова  комплексна програма 

національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2016-2020рр. 

Левчишена О.М., 

Папач О.І., 

Шеремет С.І. 

впродовж 

року 

науково-педагогічні, 

педагогічні 

працівники  

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Одеська обласна школа громадянської 

партисипації дорослих та молоді  

«УСі В ДІЇ!» 

Гриньова М.В. 
впродовж 

року 

педагоги, які 

координують 

діяльність лідерів 

учнівських 

самоврядувань, та 

лідери учнівських 

самоврядувань  

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська, 17 

Тренінги з підготовки вчителів для 

Нової української школи 

науково-педагогічні 

працівники-тренери 

протягом року педагогічні 

працівники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Освітній регіональний проект обласного 

рівня «Учитель +» 

Папач О.І., 

Ятвецька Л.І., 

Мітельман І.М., 

Немерцалов В.В., 

Тертична Ю.О. 

2018-2023 вчителі, які 

викладають предмети 

природничо-

математичного циклу 

без відповідного 

фаху 

кафедра природничо-

математичної освіти 

та інфоромаційних 

технологій  

КЗВО «ОАНОООР» 

Наставницькі зустрічі для 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. 

10 січня, 

19 червня, 

28 серпня, 

28 жовтня 

вчителі пілотних 

шкіл 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Розробка та презентація карти проекту 

«Сходинки ДО-НУШ» 

Кузнєцова О.В., 

Паламарчук І.В. 
07 лютого 

керівники, вихователі 

закладів дошкільної 

освіти  

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 



Сесії з професійного розвитку 

супервізорів 

Кузнєцова О.В., 

Кравець Н.Ю. 

10 квітня, 

25 листопада 

педагоги-супервізори 

для вчителів 

початкових класів 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

ІХ. Публічність 

Інформаційно-рекламна діяльність: 

розробка іміджевих рекламних 

матеріалів (банери, буклети, відео-фото) 

для участі в заходах регіонального, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів 

Ягоднікова В.В., 

Левчишена О.М., 

завідувачі кафедр 

протягом року  КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Діяльність офіційного веб-порталу 

академії, спрямованого на створення 

віртуального інформаційно-

консультативного освітнього 

середовища, дистанційної освіти та 

професійного спілкування педагогів 

Одещини 

Ягоднікова В.В., 

Левчишена О.М., 

Пєрлов І.Р. 

протягом року  КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Оприлюднення публічної інформації на 

офіційному веб-сайті 

Пєрлов І.Р. протягом року  КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

Створення і розміщення електронного 

портфоліо викладачів академії 

Ягоднікова В.В., 

Левчишена О.М., 

Пєрлов І.Р. 

протягом року  КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

X. Розвиток інфраструктури та економіко-фінансова діяльність 

Покращення матеріально-технічного 

оснащення аудиторій 

Задорожна Л. К., 

Метліцька А.М. 

впродовж 

року 

співробітники 

академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Благоустрій прилеглих до академії 

територій 

Ліщинська К.С. впродовж 

року 

співробітники 

академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська,17 

XІ. Безпека життєдіяльності 



Удосконалення заходів інформаційної 

безпеки - комплексної системи захисту 

інформації, бази даних, забезпечення 

якісного доступу до середовища 

порталу 

Пєрлов І.Р. впродовж 

року 

працівники академії КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Забезпечення утримання шляхів 

евакуації відповідно до Правил 

пожежної безпеки 

методист з питань 

безпеки 

життєдіяльності 

впродовж 

року 

співробітники  

академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Тиждень безпеки життєдіяльності. 

Проведення практичних занять з 

відпрацюванням евакуації, 

використовування первинних засобів 

особистого захисту в разі різних 

небезпечних ситуацій 

методист з питань 

безпеки 

життєдіяльності 

квітень, 

жовтень 

співробітники 

академії 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Підготовка закладу до нового 

навчального року, оформлення 

відповідної документаціі - акта 

готовності закладу, дозволів на заняття 

у приміщеннях, актіввипробувань 

Задорожна Л.К., 

керівники 

структурних 

підрозділів академії 

до 25.08.2020  КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

Проведення інструктажів та практичних 

занять з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності з новопризначеними 

працівниками 

методист з питань 

безпеки 

життєдіяльності 

І декада 

жовтня 

новопризначені 

співробітники 

КЗВО «ОАНОООР», 

пл. Михайлівська,17 

 

 

 

 

 



 

ОЗНАЙОМЛЕНІ: 
 

Левчишена О.М. 

Ягоднікова В.В. 

 

Папач О.І. 

Здрагат С.Г. 

Бєлоусова Р.В. 

Кузнєцова О.В. 

 

Шупарський В.С. 

Задоя В.А. 

Котенко О.М. 

Шапірова Н.П. 

Безусова Т.С. 

 


