
Засідання Вченої ради у 2020 році 

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 

інновацій 

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

пл.Михайлівська, 17 

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 

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» 

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

пл. Михайлівська,17 

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 
Кузнєцова О.В. жовтень члени Вченої ради 

КЗВО «ОАНОООР»,                    

пл. Михайлівська, 17 



забезпечення підготовки вчителів в 

умовах реформування освітньої галузі у 

2017-2022рр.»  

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 

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 

Шупарський В.С. грудень члени Вченої ради КЗВО «ОАНОООР», 

пл.Михайлівська, 17 

Затвердження структури та обсягу 

навчального навантаження науково-

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

пл. Михайлівська, 17 



педагогічних працівників на 2021 рік 

Звіт ректора  академії про виконану 

роботу в 2020 році 

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

пл. Михайлівська, 17 

 


