
План засідань вченої ради на 2021рік 

Про кадровий ресурс 

КЗВО «ОАНО» та зміст 

навчальних програм у 

забезпеченні потреб і 

запитів педагогічних та 

науково-педагогічних 

працівників області 

Левчишена О.М. 

Котенко О.М. 

січень члени Вченої 

ради 

Положення про 

посадові обов’язки 

науково-

педагогічних 

працівників, 

Типові освітні 

програми 

організації та 

проведення 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

закладами 

післядипломної 

педагогічної освіти 

КЗВО «ОАНО» 

пл. Михайлівська,17 
 

Про результати зимової 

сесії у магістрів 

Полещук Л.В. 

Костенко Р.В. 

січень члени Вченої 

ради 

Положення про 

організацію 

освітнього процесу 

в магістратурі, 

Положення про 

організацію і 

проведення 

контролю 

результатів 

навчання 

здобувачів вищої 

освіти 

 

 

КЗВО «ОАНО»,  

пл. Михайлівська, 17 
 



Про  результати 

всеукраїнського 

експерименту з проблеми  

«Громадянсько- 

патріотичне виховання 

суб’єктів громадянського 

суспільствознавчого 

комплексу» в Одеському 

НВК «Гімназія № 7 – 

спеціалізована школа       

І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської 

мови» 

Папач О.І. 

Шеремет С.І. 

січень члени Вченої 

ради 

наказ МОН України 

від 30.07.2015                            

№ 828 «Про 

проведення 

дослідно-

експерименталь- 

ної роботи на базі 

Одеського НВК 

«Гімназія № 7 -  

спеціалізована 

школа       І ступеня 

з поглибленим 

вивченням 

англійської мови» 

Одеської міської 

ради                          

КЗВО «ОАНО»,  

пл. Михайлівська, 17 
 

Про стан впровадження 

та науково-методичний 

супровід інклюзивної 

освіти у закладах освіти 

Одеської області 

Бєлоусова Р.В. 

 Заварова Н.В. 

 Орленко І.М. 

  січень члени Вченої 

ради 

 

 

 

Закон України 

«Про освіту» 

 

 

 

КЗВО «ОАНО», 

пл. Михайлівська,17 
 

Про впровадження 

обласного проєкту  

«Архітектура 

регіональної системи 

освіти: проєктуємо 

майбутнє» 

 

Здрагат С.Г. 

Айрікян Г.І. 

 січень члени Вченої 

ради 

Закон України «Про 

освіту», 

Концепція реалізації 

державної політики у 

сфері реформування 

загальної  середньої 

освіти «Нова 

українська школа» в 

Одеській області на 

2017-2029 рр. 

КЗВО «ОАНО», 

пл. Михайлівська, 17 
 

Про схвалення 

методичних розробок 

Левчишена О.М. 

завідувачі кафедр 

 березень члени Вченої 

ради 

 КЗВО «ОАНО»,  

пл. Михайлівська, 17 
 



педагогів, які 

атестуються та 

претендують на 

присвоєння звання 

«викладач-методист», 

«вчитель-методист», 

«вихователь-методист, 

«педагог-організатор-         

методист», «практичний 

психолог-методист», 

«керівник гуртка-

методист» 

Про підготовку до 

вступної кампанії 2021 

року до магістратури і 

аспірантури академії 

Полещук Л.В. березень члени Вченої 

ради 

Правила прийому 

на навчання у 

аспірантуру та 

магістратуру КЗВО 

«Одеська академія 

неперервної освіти 

Одеської обласної 

ради» у 2021 року 

КЗВО «ОАНО»,  

пл. Михайлівська, 17 
 

Про реалізацію 

обласного проєкту 

«Школа в цифровому 

світі» 

Левчишена О.М. 

завідувачі кафедр 

березень члени Вченої 

ради 

   

Про ефективність 

внутрішньої системи 

якості освіти 

Ягоднікова В.В.  червень члени Вченої 

ради 

Положення про 

систему 

внутрішнього 

забезпечення якості 

освіти у КЗВО 

«Одеська академія 

неперервної освіти 

Одеської обласної 

КЗВО «ОАНО»,  

пл. Михайлівська, 17 
 



ради» 

Про підготовку до 

акредитації освітніх 

програм 

Ягоднікова В.В. 

Костенко Р.В. 

Кузнєцова Н.В. 

    червень члени Вченої 

ради 

Положення про 

акредитацію 

освітніх програм, за 

якими здійснюється 

підготовка 

здобувачів вищої 

освіти, наказ МОН 

України від 

11.07.2019 № 977 

КЗВО «ОАНО»,  

пл. Михайлівська, 17 
 

Про забезпечення 

організаційно- 

інформаційного, науково- 

методичного супроводу, 

проведення масових 

заходів з обдарованою 

учнівською молоддю та 

роботи Internet-школи 

Папач О.І.  червень члени Вченої 

ради 

наказ МОН України 

від  22.09.2011      

№ 1099                               

(із змінами, 

внесеними згідно з 

наказами 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України:    

від 16.01.2012       

№ 29, від 26.03.2012    

№ 360), наказ 

Департаменту 

освіти і науки 

Одеської обласної 

державної 

адміністрації від 

13.11.2019                

№ 280/ОД 

КЗВО «ОАНО», 

пл. Михайлівська, 17 
 

Про завершення 

всеукраїнського 

експерименту 

 

Задорожна Л.К. 

Кузнєцова О.В. 

 червень члени Вченої 

ради 

наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

КЗВО «ОАНО», 

пл. Михайлівська, 17 
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https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_42/files/nakaz_don_oda_280_od_vid_13_11_19.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_42/files/nakaz_don_oda_280_od_vid_13_11_19.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_42/files/nakaz_don_oda_280_od_vid_13_11_19.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_42/files/nakaz_don_oda_280_od_vid_13_11_19.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_42/files/nakaz_don_oda_280_od_vid_13_11_19.pdf


«Розроблення і 

впровадження навчально- 

методичного 

забезпечення початкової 

освіти в умовах реалізації 

нового Державного 

стандарту початкової 

освіти» 

13.07.2017 №1028 

«Про проведення 

всеукраїнського 

експерименту на 

базі 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів» 

Про хід реалізації 

державних і регіональних 

освітніх програм і 

проєктів 

Левчишена О.М. 

завідувачі кафедр 

 червень члени Вченої 

ради 

 КЗВО «ОАНО», 

пл. Михайлівська, 17 
 

Про професійний 

розвиток керівних кадрів 

в умовах реформування 

освіти 

 

Здрагат С.Г. 

Руссол В.М 

Айрікян Г.С. 

 жовтень члени Вченої 

ради 

Закони України 

«Про освіту», «Про 

повну загальну 

середню освіту» 

КЗВО «ОАНО», 

пл. Михайлівська, 17 
 

Звіт про роботу та 

перспективи розвитку 

кафедри методики 

викладання і змісту 

освіти 

Папач О.І.  жовтень члени Вченої 

ради 

 

 

 

власне рішення КЗВО «ОАНО» 

пл. Михайлівська, 17 
 

Про результати літньої 

сесії у магістрів і 

аспірантів 

Полещук Л.В. 

Костенко Р.В. 

 серпень члени Вченої 

ради  

Положення про 

організацію 

освітнього процесу 

в магістратурі 

 

КЗВО «ОАНО»,  

пл. Михайлівська, 17 
 

Про підсумки основної 

сесії вступної кампанії 

2021 року 

Полещук Л.В.  серпень члени Вченої 

ради 

Правила прийому 

на навчання у 

КЗВО «Одеська 

академія 

неперервної освіти 

КЗВО «ОАНО»,  

пл. Михайлівська, 17 
 



Одеської обласної 

ради» у 2021 року 

Про затвердження 

наукових керівників 

Ягоднікова В.В. 

 

жовтень члени Вченої 

ради 

Порядок підготовки 

здобувачів вищої 

освіти ступеня 

доктора філософії 

та доктора наук у 

закладах вищої 

освіти (наукових 

установах), 

постанова КМУ зі 

змінами від 

03.04.2019 № 283, 

Положення про 

наукового 

керівника  КЗВО 

«Одеська академія 

неперервної освіти 

Одеської обласної 

ради» 

КЗВО «ОАНО»,  

пл. Михайлівська, 17 
 

Про диверсифікацію 

форм і змісту курсів 

підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників  

при КЗВО «ОАНО» 

Левчишена О.М. 

Котенко О.М. 

 жовтень члени Вченої 

ради 

Постанова КМУ від 

21.08.2019    № 800 

зі змінами від 

27.12.2019 №1133, 

Типові освітні 

програми 

організації та 

проведення 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

закладами 

КЗВО «ОАНО», 

пл. Михайлівська, 17 
 



післядипломної 

педагогічної освіти 

Про хід реалізації 

Концепції розвитку 

природничо- 

математичної освіти 

(STEM-освіти) в 

контексті нового 

держстандарту  

Папач О.І. 

Немерцалов В.В. 

 жовтень члени Вченої 

ради 

Розпорядження 

КМУ від 05.08. 

2020 № 960-р «Про 

схвалення 

Концепції розвитку 

природничо- 

математичної 

освіти (STEM- 

освіти)» 

КЗВО «ОАНО»,  

пл. Михайлівська, 17 
 

Про вектори та стратегії 

розвитку позашкільної 

освіти Одеського регіону 

Папач О.І. 

Шеремет С.І. 

Килівник О.В. 

 жовтень члени Вченої 

ради 

Закон України 

«Про позашкільну 

освіту», Стратегія 

розвитку 

позашкільної освіти 

КЗВО «ОАНО»,  

пл. Михайлівська, 17 
 

Про затвердження тем 

дисертаційних 

досліджень 

Ягоднікова В.В. 

 

грудень члени Вченої 

ради 

Порядок підготовки 

здобувачів вищої 

освіти ступеня 

доктора філософії 

та доктора наук у 

закладах вищої 

освіти (наукових 

установах), 

Постанова КМУ зі 

змінами від 

03.04.2019 № 283,  

Положення про 

організацію 

освітнього процесу 

в аспірантурі 

 

КЗВО «ОАНО»,  

пл. Михайлівська, 17 
 



Про роботу Академії із 

закладами освіти усіх 

типів і форм власності за 

2021 рік з питань 

укладання договорів про 

співпрацю та надання 

освітніх послуг 

Шупарський В.С.  грудень члени Вченої 

ради 

 КЗВО «ОАНО»,  

пл. Михайлівська, 17 

 

 

Про затвердження 

структури та обсягу 

навчального 

навантаження науково-

педагогічних працівників 

на 2022 рік 

Задорожна Л.К.  грудень члени Вченої 

ради 

 КЗВО «ОАНО»,  

пл. Михайлівська, 17 
 

Звіт ректора академії про 

виконану роботу в 2021 

році 

Задорожна Л.К.  грудень члени Вченої 

ради  

КЗВО «ОАНО»,  

пл. Михайлівська, 17 
 

 


