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ЗВІТ РЕКТОРА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ  І НАУКИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академiя неперервної освiти Одеської обласної ради» 

про діяльність  КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» за 2020 рік 



Головна мета діяльності Академії у 2020 році  

здійснення 
інноваційної 

освітньої діяльності 

науково-методичне 
забезпечення 

системи 
неперервної 

педагогічної освіти 



Пріоритетні завдання на 2020 рік 

створення умов для професійного розвитку педагогічних та науково-

педагогічних працівників закладів освіти 

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 



Пріоритетні завдання на 2020 рік 

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 



Нові виклики 

більше 16 тис. 
вчителів області 

пройшли 
навчання на КПК 

початок роботи 
магістратури та 

аспірантури 

пандемія 
коронавірусу 

Covid-19 та 
перехід на 
роботу  в 

онлайн форматі 

відкриття та 
забезпечення 

діяльності 
освітнього ХАБу 

відкриття нової 
кафедри 

педагогіки та 
освітнього 

менеджменту 



Кадровий потенціал 

5 кафедр 

11 науково-
методичних 
лабораторій 

12 відділів 

4 центри 

 науково-педагогічних працівників 
 

 академік Міжнародної академії 
богословських наук, дійсний член 
Міжнародної педагогічної академії 

 докторів наук (  за сумісництвом),                    

мають вчене звання  професорів 

 кандидатів  наук (  за сумісництвом), 

 мають вчене звання доцента 



Відзначення державними та відомчими 

нагородами працівників Академії 

Нагрудний знак МОН України «Василь Сухомлинський» -  працівник  

Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» - працівник  

Подяка МОН України –  працівника 

Грамота Університету менеджменту НАПН України –  працівників 

Грамота ІМЗО –  працівників 

Почесна грамота ОДА  –  працівників 

Почесна грамота обласної ради -  працівників 

Почесна грамота ДОН ОДА –  працівників 

Подяка КЗВО «ОАНООР» -  працівника 

Грамота КЗВО «ОАНООР»  -  працівників. 



Вченої ради 

Академії 

засідань 

Науково-методичної 

ради Академії 

засідань 



Підвищення кваліфікації у 2020 році 

підвищення 

кваліфікації пройшли 

педагогічних і 

науково-педагогічних 

працівників 

24 групи, 
80 год 

183 групи, 
30 год 

294 групи, 
15 год 

99 груп, 6 
год 

21 група, 
90 год 

3 групи, 60 
год за 

формою 
стажуванн

я 

15 год - 
корпорати
вні курси 

 педагогів  (24 групи, 80 год) 

 педагогів  (183 групи, 30 год) 

 педагогів  (294 групи, 15 год) 

 педагогів  (99 груп, 6 год) 

 педагогів  (21 група, 90 год дистанційне навчання) 

 педагогів (60 год за формою стажування) 

 педагогів (15 год – корпоративні курси). 



Успішні практики 



Корпоративні курси 

«Дизайн-мислення як інструмент створення 
інновацій» 

«Технологія змішаного навчання як інструмент 
для створення навчального контенту» 

«Освітні інструменти критичного мислення» 

«Змішане навчання» 

«Освітні ресурси для реалізації наскрізних 
змістових ліній при формуванні метапредметних 
компетентностей» 

«Арт-технології в освітньому процесі закладу 
дошкільної освіти» 

«Інтернет як освітній ресурс»  

Навчання пройшли 
педагогічні працівники:   

• Одеської області 

• Донецької  області                          
(11 педагогів),  

• Дніпровської області               
(31 педагог) 

• м. Умань (26 педагогів) 



Реалізація Концепції Нової української школи 

навчання пройшли 

вчителів               

англійської мови 

навчання пройшли 

вчителя                      

початкових класів 



Підготовка експертів для проведення 

інституційного аудиту ЗЗСО 

організовано  

сесії онлайн-навчання 

навчання пройшли 

директорів та заступників 

директорів ЗЗСО 

Спільно з фахівцями управління 

Державної служби якості освіти                 

в Одеській області  



Підготовка фахівців                                                                       

послуги раннього втручання 

проведено 

етапи курсів підвищення 

кваліфікації  

навчання пройшли 

слухачів даної 

категорії 



Здійснення освітньої діяльності                                    

у сфері вищої освіти 

до магістратури                

були зараховані 

осіб на денну і 

заочну форму 

навчання 

до аспірантури                 

були зараховані 

здобувачів 

вищої освіти 

ступеня доктора 

філософії  

до аспірантури                

були зараховані 

здобувача              

поза аспірантури 



Розбудова системи  

внутрішньої системи якості вищої освіти 

На громадських засадах створено  

Центр внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти 



Вебсайт академії 

https://ooiuv.odessaedu.net 



Науково-методична діяльність 

Всеукраїнський форум  

«Креативні вчителі: стратегії успіху»  

(19 червня 2020р.).  

учасниками форуму 

були більше  

вчителів    

початкових класів 

 

з  

областей 



Науково-методична діяльність 

Обласна науково-практична                 

конференція  

«Позашкільна освіта: вчора, сьогодні, 

завтра» 

(18 вересня 2020р.) 

учасниками 

конференції були 

педагогів 



Науково-методична діяльність 

Всеукраїнський педагогічний марафон 

«Світ дошкілля 

(23-25 вересня 2020 р.).  

більше  

учасників 

 

з  

областей 



Науково-методична діяльність 

Літня школа для вчителів 1-х класів 

«НУШ 2020/2021 – маршрути змін»  

(серпень 2020 р.) 

понад  

вчителів          

початкових класів 

  



Науково-методична діяльність 

Круглі столи: 

• «Інноваційність педагога – ключ до освітніх 

змін»  

• «Співпраця команди супроводу, команди 

раннього втручання та партнерства з 

батьками» 

Семінари, практикуми: 

• «Індивідуалізація і диференціація викладання в 

класі з інклюзивною формою навчання» 

•  «Маршрут переходу дитини з програми раннього 

втручання до інклюзивної групи ЗДО» 

•  «Профілактика емоційного вигорання серед 

педагогічних працівників» 

• «Системно-діяльнісний підхід – основа реалізації 

державних стандартів загальної середньої 

освіти»  



Науково-методична діяльність 

Школа неперервного професійного 

зростання керівників закладів загальної 

середньої освіти (2019-2020рр.) 



Науково-методична діяльність 

Творчі групи:  

YouTube канал «Дошкілля Одещини» 

розробка програми  щодо системи роботи онлайн-дитячого садка  

посилання на відеоуроки творчих вчителів області (більше 300 уроків) 

 

Методичні рекомендації  

для вчителів-предметників середньої та старшої  щодо викладання 

окремих тем в онлайн-форматі  (більше 50) 

щодо ущільнення календарно-тематичних планів з базових                   

дисциплін (15) 

з організації дистанційного навчання (16) 



Науково-методична діяльність 

Нетворкінг-клуби для працівників дошкільної                 

освіти: 

«Будуємо якісну дошкільну освіту» 

(25 червня 2020 р.) 

«Академічна доброчесність» 

(17 вересня 2020 р.) 

«Вміння вчитися впродовж життя як                  

компетентність вихователя ЗДО»  

(17 грудня 2020 р.).2020 р.).  



Науково-методична діяльність 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року» - 2020                      

за чотирма номінаціями:  

• «Хімія» 

• «Зарубіжна література» 

• «Образотворче мистецтво» 

• «Історія» 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2021»                      

у номінаціях: 

• «Українська мова та література» 

• «Математика» 

• «Трудове навчання» 

• «Керівник закладу освіти» 

• «Початкова школа».  



Науково-методична діяльність 

Прорецензовано матеріали педагогів області: 

 

• «вчитель - методист» (117) 

• «вихователь-методист» (3) 

• «керівник гуртка-методист» (7) 

• про методичну діяльність                               

методистів (11) 



Освітянський ХАБ 



Освітянський ХАБ 

центр дистанційної освіти (проєкти «Internet-school» та 

«Учитель+») 

інноваційна лабораторія початкової освіти (проєкт «DO-НУШ») 

 лабораторія STEM-освіти 

інклюзивно-ресурсний центр (суспільний проєкт 

«Сприймаємо і спільно діємо») 

центр психологічної підтримки і електронна бібліотека 

сучасні тренінгові зали 



Єдиний в Україні                                                

тренінговий центр інклюзивної освіти 

Простір для: 
 

спілкування  батьків, дітей, молоді, педагогів 
 

надання підтримки сімей  

 

Платформа для: 
 

навчання (курси, тренінги) 



Єдиний в Україні                                                

тренінговий центр інклюзивної освіти 



Робота з обдарованою молоддю 

у 2020 р.                          

було проведено  

учнівські олімпіади  



Робота з обдарованою молоддю 

на один календарний рік призначено 

стипендії Президента України  

переможцям Х Міжнародного                   

мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді                                     

імені Тараса Шевченка» 

ученицям області 

 

 

на призначення стипендії                           

Кабінету Міністрів України                            

подано кандидатуру 

 

учениці 



Робота з обдарованою молоддю 

І етап 

учнівських робіт 

Інтелектуальні змагання для учнів сільських шкіл: 

ІІ етап 

учнівські роботи 



Робота з обдарованою молоддю 

Проведено конкурси: 

• Х Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка ( 30 учнів) 

• ХХ  Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика  

• Всеукраїнський конкурс учнівської творчості у номінаціях: 

«Література»,  «Історія України і державотворення» (18 учнів) 

• Х Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник-учень-2020» для учнів                  

1-11 класів (21 658 учнів) 

• Всеукраїнський конкурс  для учнів початкової школи «Колосок» 

• Всеукраїнський конкурсу відео-робіт, присвяченого 30-річчю 

українського парламентаризму 

• Всеукраїнський конкурс настільних ігор з громадянської освіти 



Наукова та інноваційна діяльність 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: 

проблеми і перспективи розвитку» 

(14 травня 2020 р.) 

понад  

науковців і практиків 

з різних регіонів 

України та 

зарубіжних країн 



Наукова та інноваційна діяльність 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Шкільна природничо-математична освіта: 

виклики та шляхи розвитку» 

(25 листопада 2020 р.).  

більше  

учасників 



Наукова та інноваційна діяльність 

І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

«Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців                   

в умовах сьогодення»  

(28-29 травня 2020 р.) 

більше  

педагогів 



Наукова та інноваційна діяльність 

ІІ Всеукраїнська очно-дистанційна літня школа 

«Морський Workshop з професійними хмарами та STEM» 

(11-16 серпня 2020р.) 

Комплексні рішення для 

дистанційного навчання: 

технічна складова 

програмна складова  

процедура розгортання  



Наукова та інноваційна діяльність 

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) 

«Неперервна освіта: актуальні дискусії»  

(15-16 жовтня 2020р., м. Ужгород) 

питання методики, дидактики 

освітні практики у системі 

неперервної освіти 

психологічний супровід 

неперервної освіти 

неформальна освіта педагогів: 

досвід ЄС 

  



Наукова та інноваційна діяльність 

Сковородинська світлиця 



Наукова та інноваційна діяльність 

Наукове рецензування:  

• На автореферат дисертації «Інтегративний підхід як засіб формування лінгвістичних здібностей 

учнів 3-класів» Чеховської О.Л., Херсонський державний університет  

• Про впровадження результатів дисертаційної роботи Засєкіної Т. М. на тему «Дидактичні засади 

реалізації інтегративного підходу в шкільній природничій освіті», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання 

Експертний висновок: 
• на навчальну програму  з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму                      

«Науково-дослідницька» (з елементами дистанційного навчання за напрямом роботи секції) 

Одеського обласного гуманітарного центра позашкільної освіти і виховання  

Рецензія: 
• на освітньо-професійну програму «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» для підготовки 

здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю № 014 «Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини)» галузі знань № 01 Освіта/Педагогіка. 

 



Підсумки атестації педагогічних                                   

та науково-педагогічних працівників академії 

У 2020р. науково-педагогічні працівники академії підвищували 

власний професійний рівень шляхом: 

участі у:  

• міжнародних науково-практичних                                                                       

конференціях 

• Всеукраїнських інтернет-конференціях 

• вебінарах 

• практикумах 

• освітніх толоках 

• всеукраїнських онлайн-педрадах 

• онлайн-зустрічах 

• тренінгах 

  

навчання 

• на курсах підвищення 

кваліфікації при Університеті 

менеджменту освіти 

• в межах міжнародних 

проєктів, регіональних                

(не) конференцій,  

стажування  

• на кафедрі педагогіки та 

освітнього менеджменту 

нашої академії 



Державні та регіональні програми та проєкти 

Державні програми:  

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період                              

до 2029 року 

Національна стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді                                

на 2016-2020 роки 

Національна стратегія сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016-2020 роки 

Національна стратегія у сфері прав людини на період до 2020 року 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» 

Державна цільова програма протидії торгівлі людьми на період                       

до 2020 року. 



Державні та регіональні програми та проєкти 

Регіональні програми:  

Обласна програма «Розвиток освіти Одещини на 2019- 2021 роки» 

Обласна цільова соціальна програма «Молодь Одещини» на 2018-

2020 роки 

Обласна цільова комплексна програма національно - патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки. 



Міжнародна діяльність 

Напрями міжнародної діяльності академії: 

Укладання міжнародних угод про освітню, наукову співпрацю із 

закордонними закладами вищої освіти, міжнародними громадськими 

організаціями. 

Впровадження міжнародних проєктів в освітній простір регіону. 



Міжнародна діяльність 

австрійсько-український проєкт 

«Компетентності лідерства та менеджменту 

для розвитку якості в опорних школах» 



Міжнародна діяльність 

австрійсько-український проєкт 

«Інклюзивна освіта в Одеській області» 

(2019-2021 рр.) 

більше  

учасників  

проведено 

семінари 



Міжнародна діяльність 

чесько-український проєкт 

«На шляху до інклюзії» 

більше  

учасників  

проведено 

заходів 



Міжнародна діяльність 

чесько-український проєкт 

«Зміни факультетів і університетів                                        

у 21 столітті» 



Міжнародна діяльність 

швейцарсько-український проєкт DECIDE 

«Децентралізація для розвитку                    

демократичної освіти» 



Міжнародна діяльність 

міжнародний проєкт  

«Формування багатомовності учнів: 

прогресивні європейські ідеї в                       

українському контексті» 

(2016-2020 рр.) 

Болградський район 

Овідіопольський район  

Ренійський район 

Саратський район 



Статті у наукометричних виданнях – 1  

Статті у фахових та інших виданнях  - 21 

Підручники – 1  

Посібник – 1 

Навчально-методичні посібники - 1                            

(1 гриф МОН) 

Тези – 112 

Методичні рекомендації – 12 

Видавнича діяльність 

Впродовж 2020 року науково-педагогічними працівниками 

академії підготовлено до друку  та видано: 



Маркетингова, фінансова діяльність                                   

та матеріально-технічне забезпечення 

на 2020 рік 

затверджено 

кошторис у сумі 

  

(по загальному фонду)  

заробітна плата – грн.  

нарахування на заробітну плату – грн.  

предмети, матеріали та обладнання – грн. 

послуги – грн.  

видатки на відрядження –  грн.  

оплата комунальних послуг – грн.  



Маркетингова, фінансова діяльність                                   

та матеріально-технічне забезпечення 

у 2020 році                        

надійшли кошти                      

у сумі                             

  

(по спеціальному фонду)  

заробітна плата з нарахуваннями – грн.   

предмети, матеріали та обладнання – грн. 

послуги – грн.  

оплата комунальних послуг – грн.  

податки та збори – грн. 



Перспективи роботи Академії на 2021 рік 

Основні вектори  діяльності академії в 2021 році:  

здійснення формальної, неформальної та сприяння 

організації інформальної неперервної педагогічної освіти,  

освітня, наукова, методична та інноваційна роботи з 

актуальних проблем педагогіки і освіти;  

науково-методичний супровід модернізації сучасного 

освітнього процесу в закладах освіти області 

участь у міжнародних наукових та освітніх проектах 




