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Вступ 

Освітня діяльність Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» у 2022 році 
спрямована на реалізацію державної та регіональної політики в галузі освіти, неперервний професійний розвиток керівників, 
педагогічних, науково-педагогічних працівників системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, професійної (професійно-
технічної), вищої та післядипломної освіти і базується на андрагогічних та компетентнісних засадах педагогічної освіти. 

Відповідно до Стратегії розвитку КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» нормативним підгрунтям 
діяльності закладу є: Конституція України, закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну 
загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», 
нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Концепція Нової української 
школи, Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, рішення і розпорядженнями обласної державної адміністрації 
та обласної ради, накази Департаменту освіти і науки  Одеської обласної державної адміністрації, Статут КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради», Положення про Вчену раду Академії, науково-методичну раду та інші акти законодавства у 
сфері освіти і науки.  

Метою Академії є здійснення інноваційної освітньої діяльності та науково-методичне забезпечення системи неперервної 
педагогічної освіти, спрямованої на професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних кадрів шляхом поглиблення, розширення 
й оновлення професійних компетентностей або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного 
рівня та практичного досвіду. 

Основними орієнтирами для розвитку Академії до 2023року є візія, місія, принципи та цінності, якими керується у своїй діяльності 
Академія.  

Векторами  діяльності Академії на 2022 рік є:  
- діяльність у сфері неперервної освіти 
- наукова та науково-методична діяльність 
- соціальне та міжнародне партнерство 
- розвиток кадрового потенціалу 
- матеріально-технічний та фінансово-економічний розвиток. 
 

       Базовими принципами, якими керується у своїй  діяльності Академія є: 
- відповідність змісту навчання потребам особистості, суспільства, держави 
- інтеграція у світовий освітній простір при збереженні та розвитку досягнень і традицій національної освіти 
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- доступність та  рівність можливостей для здобуття якісної освіти 
- неперервність  та наступність  у професійному розвитку працівників системи освіти 
- гнучкість, прогностичність 
- автономія та самоврядування 
- забезпечення державно-громадського управління закладом 
- гуманізму, демократії та дотримання прав і свобод людини 
- політичний нейтралітет та активна громадянська позиція. 

Пріоритетними завданнями Академії на 2022рік є: 

- провадження підвищення кваліфікації, спеціалізації, підготовки, перепідготовки, стажування педагогічних, науково-
педагогічних кадрів закладів освіти, методичних установ, закладів післядипломної педагогічної освіти 

- створення умов для мобільної системи неперервності освіти педагогічних та науково-педагогічних працівників 
- розширення можливостей  поліфункційного навчання, варіативної організації та персоніфікації навчання 
- виконання замовлень щодо забезпечення фахового зростання педагогічних, науково-педагогічних, керівних та інших 

працівників освіти відповідно до законодавства України та з урахуванням потреб регіону 
- надання освітніх послуг, консультацій за замовленням закладів освіти різних типів і форм власності, органів влади та 

самоврядування, місцевих органів управління освітою, освітніх установ, окремих осіб 
- розбудова цілісної інноваційної регіональної системи підготовки вчителів нового покоління для Нової української школи 
- забезпечення науково-методичного, організаційно-інформаційного супроводу реформування та децентралізації освітньої 

галузі в області 
- реалізація діючих освітніх регіональних проєктів та розбудова нового проєкту «Педагогічний парк Одещини: модель 

освітньої інноваційної екосистеми регіону» 
- проведення наукових досліджень, розробка і впровадження інноваційних освітніх технологій  у практику роботи закладів 

освіти 
- підтримка та супровід обдарованих, талановитих учнів для участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня  
- здійснення науково-методичного супроводу розвитку інклюзивної освіти в області 
- координація діяльності і надання  науково-методичної допомоги центрам професійного розвитку педагогічних 

працівників,  органам управління освітою в територіальних громадах 
- надання освітніх послуг, консультацій за замовленнями місцевих органів управління освітою, навчальних закладів різних 

типів і форм власності,  фізичних осіб 
- удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти 
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- участь у розробленні та реалізації регіональної політики в галузі освіти, визначенні перспектив і напрямів розвитку 
освіти, здійснення експертизи якості освіти в регіоні 

- організація і проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, педагогічних 
читань, семінарів та інших заходів з питань освіти 

- взаємодія з асоціаціями, творчими об’єднаннями педагогів, науковими центрами, навчальними закладами, громадськими 
організаціями та установами 

- розвиток сфери додаткових освітніх послуг із соціокультурного сервісу громади за рахунок організації різних форм 
освіти дорослих, зокрема, людей «третього віку», людей з особливими освітніми потребами 

- удосконалення інноваційного простору та серверів бібліотеки 
- інвестування в актуальні, нові формати діяльності Академії: Арт-простір, Сковородинська світлиця 
- надання платних освітніх, експертних,  інформаційних та інших послуг, передбачених Статутом 
- забезпечення стабільного фінансово-економічного середовища Академії 
- виконання інших завдань відповідно до регіональних та державних програм. 

 

План роботи КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» укладено з врахуванням багаторічного 
позитивного досвіду інноваційної, освітньої, методичної, наукової діяльності, наявних матеріально-технічних і кадрових ресурсів 
закладу, готовності колективу до змін для досягнення визначеної мети і поставлених завдань. 
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План роботи Комунального закладу вищої освіти 
«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» на 2022 рік 

 
 

Назва заходу 
 

Відповідальний 
 

Термін   
 

 
Категорія 

Виконання власних 
рішень та 

нормативних 
документів 

 
Місце 

проведення 
 

1 2 3 4 5 6 
І. Організаційна політика 

Засідання Вченої ради 
академії 

Задорожна Л.К. щоквартально 
та позачергово 
за потреби 

члени Вченої ради Закон України «Про вищу 
освіту», Статут КЗВО 
«Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної ради» 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Засідання науково-методичної 
ради 

Левчишена О.В. щоквартально 
та позачергово 
за потреби 

члени науково-
методичної ради 

Положення про науково-
методичну раду КЗВО 
«Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної ради» 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 
 

Ректорат Задорожна Л.К. щотижня проректори, 
завідувачі кафедр, 
відділів 

власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська, 
17,  
пров. Нахімова, 8 
 

Наради у проректорів  Левчишена О.М. 
Ягоднікова В.В. 

раз на місяць завідувачі кафедр власне рішення КЗВО «ОАНО»,   
пл. Михайлівська, 
17 

Засідання кафедр завідувачі кафедр раз на місяць науково-
педагогічні, 
педагогічні 

положення про кафедри КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська, 
17 
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працівники 
академії 

Проведення координаційних 
нарад гарантів ОП 

Ягоднікова В.В. раз на семестр гаранти програм власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська,  
17 

Засідання студентської  ради Голова студентської 
ради 

щоквартально здобувачі освіти Закон України «Про вищу 
освіту» 

КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська,  
17 

Засідання Наукового 
товариства академії 

Гриньова М.В. відповідно до 
плану 

здобувачі освіти власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська,  
17 

Засідання ради стейкхолдерів Задорожна Л.К. 
Ягоднікова В.В. 
гаранти ОП 

раз на семестр стейкхолдери внутрішні документи, 
Положення про раду 
стейкхолдерів 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська,  
17 

Нарада кураторів груп курсів 
підвищення кваліфікації 

Левчишена О.М. 
Котенко О.М. 

раз на місяць куратори груп власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська,  
17 

Конференція трудового 
колективу 

Шупарський В.С. раз на рік та 
позачергово за 
потреби 

члени трудового 
колективу 

Колективний договір КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська,  
17 

Надання консультацій з 
питань інвестиційної та 
маркетингової діяльності 

Шупарський В.С.   
Пустовалова С.В. 
Тулба Т.І. 
Буюклі Л.А. 

впродовж  року керівники закладів 
та органів 
управління 
освітою,  центри 
професійного 
розвитку, 
педагогічні, 
науково-
педагогічні 
працівники  

власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська, 
17 

 

Накопичення та формування 
банку інноваційних ідей з 
питань інвестиційної, 

Шупарський В.С.   
Пустовалова С.В.   
Тулба Т.І. 

впродовж  року науково-
педагогічні, 
педагогічні 

власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська, 
17 
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моніторингової та 
маркетингової діяльності  

Буюклі Л.А. 
Ганжий В.Ю. 

працівники  

Організація моніторингу, 
маркетингу та залучення 
інвестицій в освітню 
діяльність академії 

Шупарський В.С.   
Пустовалова С.В.   
Тулба Т.І. 
Буюклі Л.А. 

впродовж  року науково-
педагогічні, 
педагогічні 
працівники 

власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська, 
17 

 
Організація роботи 
Приймальної комісії  для 
вступу-2022 

Задорожна Л.К. 
Ягоднікова В.В. 
Полещук Л.В. 

впродовж  року науково-
педагогічні 
працівники 
академії 

Порядок прийому на 
навчання у КЗВО 
«Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної ради» у 
2022 році, 
Положення про 
Приймальну комісію 

КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська, 
17 

Укладання цивільно-правових 
угод з тренерами, залученими 
до підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 
області щодо виконання 
освітньої програми організації 
і проведення їх навчання, 
оформлення та облік актів 
виконаних робіт 

Шупарський В.С. 
Пустовалова С.В.   
Буюклі Л.А. 

впродовж  року педагогічні, 
науково-
педагогічні 
працівники 

власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська, 
17 

Формування інформаційних 
матеріалів про органи 
управління освітою 
районів/міст/ТГ та заклади 
освіти усіх типів 

Пустовалова С.В. 
Ганжий В.Ю. 

січень керівники закладів 
та органів 
управління 
освітою,  центри 
професійного 
розвитку 

власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська,  
17 

 

Оновлення банку даних 
потенційних замовників 
освітніх послуг 

Шупарський В.С. 
Буюклі Л.А. 

лютий 
впродовж року 

керівники закладів 
та органів 
управління 
освітою,  центри 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська,  
17 
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професійного 
розвитку, 
педагогічні, 
науково-
педагогічні 
працівники 

Організація і проведення 
вступної кампанії 2022 року  

Ягоднікова В.В. 
Полещук Л.В. 

квітень-
жовтень 

вступники до 
магістратури та 
аспірантури 

Порядок прийому на 
навчання у КЗВО 
«Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної ради» 

КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська, 
17 

1. Засідання Вченої ради 

Про затвердження Дорожньої 
карти «Педагогічний парк 
Одещини: модель освітньої 
інноваційної екосистеми 
регіону». 

Задорожна Л.К. 
Левчишена О.М. 

січень члени Вченої ради власне  рішення КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про випуск магістрів  2021 
року 

Ягоднікова В.В. 
Полещук Л.В. 

січень 

члени Вченої ради 

Положення про 
організацію освітнього 
процесу (для здобувачів 
вищої освіти) 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про підсумки підвищення  
кваліфікації вчителів базової 
середньої школи, які 
викладатимуть у 5 класах у 
2022/2023 навчальному році   

Левчишена О.М. 
Папач О.І. 
Кононенко Л.М. 

січень члени Вченої ради наказ МОН України від 
02.04.2021 № 406 «Про 
реалізацію інноваційного 
освітнього проєкту 
Всеукраїнського  рівня за 
темою «Розроблення і 
впровадження навчально-
методичного 
забезпечення для закладів 
загальної середньої освіти 
в умовах реалізації 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 
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Державного стандарту 
базової середньої освіти» 

Про схвалення методичних 
розробок педагогів, які 
атестуються та претендують 
на присвоєння звання 
«викладач-методист», 
«вчитель-методист», 
«вихователь-методист», 
«педагог –організатор-
методист», «керівник гуртка-
методист» 

Левчишена О.М. 
завідувачі кафедр 

березень члени Вченої ради  КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про підготовку вступної 
кампанії 2022 року 
року до магістратури та 
аспірантури академії 

Ягоднікова В.В. 
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 
Положення про 
приймальну комісію 
КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної ради» 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Науково-методичний 
супровід діяльності мережі 
інклюзивно-ресурсних 
центрів Одеської області 

Павленко К. М. 
Орленко І. М. 

березень члени Вченої ради власне рішення  КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Науково-методичний 
супровід  інклюзивного 
навчання в закладах освіти 
Одеської області 

Павленко К. М. 
Заварова Н. В. 

березень члени Вченої ради власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 
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Звіт про роботу та 
перспективи розвитку 
кафедри педагогіки та 
освітнього менеджменту 

Костенко Р.В. червень члени Вченої ради власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про науково-методичний 
супровід  І етапу 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року» та підсумки 
його проведення в Одеській 
області 

Левчишена О.М. 
Папач О.І. 
 

    червень члени Вченої ради наказ Департаменту 
освіти і науки Одеської 
обласної державної 
адміністрації від 
22.10.2021 №184/ОД 
«Про організацію 
проведення першого туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2022» 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про вплив австрійсько- 
української співпраці на 
забезпечення якості 
діяльності опорних закладів - 
учасників проєктів 

Левчишена О.М. 
Здрагат С.Г.  
Воронова С.В. 

 червень члени Вченої ради Договір про співпрацю 
між КЗВО «Одеська 
академія неперервної 
освіти Одеської обласної 
ради» та OeAD GmbH-
Австрійською агенцією з 
питань міжнародної 
мобільності та співпраці в 
галузі освіти, науки і 
досліджень від 30 червня 
2021р. 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Методичне забезпечення 
діяльності психологічної 
служби Одеської області 

Павленко К. М. 
Солнцева О. А. 

 червень члени Вченої ради власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про затвердження оновлених 
освітньо-професійних 
програм та освітньо-наукової 
програми 

Ягоднікова В.В. 
Костенко Р.В. 
Кузнєцова Н.В. 

 червень члени Вченої ради Положення про освітні 
програми КЗВО «Одеська 
академія неперервної 
освіти Одеської обласної 
ради» 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про затвердження оновлених Ягоднікова В.В.  серпень члени Вченої ради  Положення про освітні КЗВО «ОАНО»,  
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навчальних програм 
підготовки здобувачів вищої 
освіти 

програми КЗВО «Одеська 
академія неперервної 
освіти Одеської обласної 
ради» 

пров. Нахімова, 8 

Про підсумки основної сесії 
вступної кампанії 2022 року  

Ягоднікова В.В. 
Полещук Л.В. 

 серпень члени Вченої ради Правила прийому на 
навчання у КЗВО 
«Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної ради» у 
2022 році 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Нова українська школа: 
перехід на новий рівень. 
Неперервна освіти вчителів 
базової середньої освіти 

Левчишена О.М. 
Папач О.І. 

серпень члени Вченої ради Закон України «Про 
освіту» від 05.09.2017 
№2145, Постанова КМ 
України «Деякі питання 
підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-
педагогічних 
працівників» від 
21.08.2019 № 800 зі 
змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ 
№1133 від 27.12.2019 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про науково-методичну 
підтримку вчителя в  
реалізації  професійного 
стандарту вчителя   

Папач О.І. жовтень члени Вченої ради наказ Мінекономіки від 
23.12.2020 № 2736 «Про 
затвердження 
професійного стандарту 
«Вчитель закладу 
загальної середньої 
освіти»  

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про завершення 
експерименту 
Всеукраїнського рівня 
«Навчально-методичне 

Задорожна О.В. 
Кузнєцова О.В. 

 жовтень члени Вченої ради Наказ МОН України від 
03.04.2018 №314 «Про 
проведення експерименту 
всеукраїнського рівня за 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 
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забезпечення підготовки 
вчителів в умовах 
реформування освітньої галузі 
у 2017-2022 роках» 

темою «Навчально-
методичне забезпечення 
підготовки вчителів в 
умовах реформування 
освітньої галузі у 2017-
2022 роках» 

Про багатовекторність, 
мобільність і гнучкість змісту 
та форм підвищення 
професійно-фахового рівня  
керівника закладу освіти 

Здрагат С.Г. 
Руссол В.М. 

 жовтень члени Вченої ради власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про затвердження наукових 
керівників здобувачів вищої 
освіти  ступеня доктора 
філософії 

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»,  
пров. Нахімова, 8 

Звіти про наукову діяльність 
кафедр 

завідувачі кафедр жовтень члени Вченої ради власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про надання методичних 
послуг в умовах 
адміністративної та освітньої 
реформ    

Левчишена О.М. 
Здрагат С.Г.  

жовтень члени Вченої ради власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про затвердження тем 
дисертаційних досліджень 

Ягоднікова В.В. грудень члени Вченої ради власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 
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Про затвердження структури 
та обсягу навчального 
навантаження науково-
педагогічних працівників на 
2023 рік 

Задорожна Л.К. 
Левчишена О.М. 
Котенко О.М. 

грудень члени Вченої ради Положення  про 
планування і облік 
навчальної, методичної, 
наукової та організаційної 
роботи педагогічних і 
науково-педагогічних 
працівників у КЗВО 
«ОАНО» (зі змінами) 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про затвердження навчальних 
програм курсів підвищення 
кваліфікації на 2023рік 

Задорожна Л.К. 
Левчишена О.М. 

грудень члени Вченої ради Статут «Комунального 
закладу вищої освіти 
«Одеська академія 
неперервної освіти»» 
Одеської обласної ради 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про результати роботи  
академії із закладами освіти 
усіх типів і форм власності за 
2022 рік з питань укладання 
договорів про співпрацю та 
надання освітніх послуг 

Шупарський В.С. 
 

грудень члени Вченої ради 

власне рішення 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Звіт ректора про виконану 
роботу за 2022 рік 

Задорожна Л.К. грудень члени Вченої ради Статут «Комунального 
закладу вищої освіти 
«Одеська академія 
неперервної освіти»» 
Одеської обласної ради 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

2. Засідання науково-методичної ради 
Про схвалення плану заходів 
академії щодо реалізації 
соціокультурного проєкту  
«Skovorodafest» (до 300-річчя 
з дня народження                  
Г.С. Сковороди) 

.Задорожна Л.К. 
Левчишена О.М. 

лютий члени науково- 
методичної ради 

Постанова Верховної 
ради України від 
04.11.2020 № 973-IX 
«Про відзначення 300-
річчя з дня народження 
Григорія Сковороди» 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 
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Науково-методичний 
супровід працівників 
психологічної служби 
Одеської області 

Павленко К. М. 
Солнцева О. А 

лютий члени науково- 
методичної ради 

власне рішення  

Результати регіонального 
дослідження якості 
дошкільної освіти за 
міжнародною методикою 
ECERS-3 

Кузнєцова О.В. 
Паламарчук І.В. 

лютий члени науково- 
методичної ради 

наказ Міністерства освіти 
і науки України від 
10.04.2020 № 504 «Про 
затвердження 
календарного плану  
організації та  проведення 
дослідження якості з 
використанням методики 
Early Childhood 
Environment Rating Scale»  

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про атестацію методистів 
академії у 2022 році 

Левчишена О.М. 
Задоя В.А. 

лютий члени науково- 
методичної ради 

Положення про фахову 
атестаційну комісію 
Комунального закладу 
вищої освіти «Одеська 
академія неперервної 
освіти Одеської обласної 
ради» 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Інноваційність змісту і форм 
викладання фізичної культури 
в закладах загальної середньої 
освіти області 

Папач О.І.           
Онищук С.О. 

квітень члени науково- 
методичної ради 

Указ Президента України 
«Про Національну 
стратегію з оздоровчої 
рухової активності в 
Україні на період до 2025 
року «Рухова активність-
здоровий спосіб життя-
здорова нація» від 
21.07.2021 №300 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про хід та реалізацію другого 
етапу проєкту НМЛ розвитку 
та якості освіти  «Створюємо 

Здрагат С.Г. 
Воронова С.В. 

квітень члени науково- 
методичної ради 

рішення Вченої ради  КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 
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простір якісної освіти  разом» 
Про трансформацію шкільної 
інформатичної освіти та 
підходи до підвищення 
кваліфікації вчителів 
інформатики  

Папач О.І. 
Колесова О.А. 

квітень члени науково- 
методичної ради 

Цифорова андженда 
України -2020, Концепція 
розвитку штучного 
інтелекту  в Україні - 
2020 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про трансформацію 
управління освітою в умовах 
децентралізації на основі 
швейцарсько-українського 
проєкту DECIDE 

Здрагат С.Г. 
Красножон Н.В. 

травень члени науково- 
методичної ради 

Меморандум про 
співробітництво між 
Одеською обласною 
державною 
адміністрацією та ГО 
«Розвиток громадянських 
компетентностей в 
Україні» щодо 
впровадження 
швейцарсько-
українського проєкту 
DECIDE –
«Децентралізація для 
розвитку демократичної 
освіти» 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про науково-методичний 
супровід вчителів мистецької 
освітньої галузі в умовах 
реформування базової 
середньої освіти 

Папач О.І. 
Дерябіна С.В. 
Шатайло Н.В. 

травень члени науково- 
методичної ради 

власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про підготовку інструктивно-
методичних листів та 
методичних рекомендацій 
щодо організації освітнього 
процесу в закладах освіти 
області (2022/2023н.р.) 

Левчишена О.М. 
Завідувачі кафедр 

травень члени науково- 
методичної ради 

власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 
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Про хід та реалізацію  другого 
етапу проєкту НМЛ 
соціального партнерства та 
міжнародної діяльності 
«Соціальне партнерство – 
майстерня майбутнього» 

Здрагат С.Г. 
Болдирєва Г.В. 

вересень члени науково- 
методичної ради 

рішення Вченої ради КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про реалізацію Дорожньої 
карти імплементації статті 7 
Закону України «Про освіту»  
в академії та ЗЗСО  Одеської 
області 

Свінтковська С.А.                             
Плетньова Л.А. 

вересень члени науково- 
методичної ради 

 Закон України «Про 
освіту»,стаття 7 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про результати 
моніторингового дослідження  
результативності 
впровадження НУШ у 
початковій школі 

Кузнєцова О.В. 
Кравець Н.Ю. 

вересень члени науково- 
методичної ради 

рішення Вченої ради КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про науково-методичний 
супровід педагогічних 
працівників закладів освіти 
області щодо реалізації 
Державного стандарту базової 
середньої освіти   

Левчишена О.М. 
Завідувачі кафедр 

вересень члени науково- 
методичної ради 

Державний стандарт 
базової середньої освіти, 
власне рішення 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про стратегію розвитку 
бібліотеки КЗВО «Одеська 
академія неперервної освіти 
Одеської обласної  ради»  

Задорожна Л.К. 
Полтавська Т.М. 

вересень члени науково- 
методичної ради 

власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про результати 
Всеукраїнського 
експерименту з проблеми 
«Система виховання 
особистості гімназиста в 
полікультурному середовищі»  

Папач О.І.    
Шеремет С.І. 

листопад члени науково- 
методичної ради 

наказ МОН України від 
02.08.2017 № 1108 «Про 
проведення дослідно -
експериментальної 
роботи на базі обласного 
закладу «Спеціалізована 

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 
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в обласному закладі 
«Спеціалізована 
загальноосвітня школа - 
інтернат «Болградська 
гімназія ім. Г.С. Раковського» 

загальноосвітня школа-
інтернат» Болградська 
гімназія ім.                    
Г.С. Раковського» 

Про хід та реалізацію другого 
етапу проєкту НМЛ 
управлінської діяльності  
«Освітній  дизайн Одещини» 

Здрагат С.Г.  
Айрікян Г.І. 

листопад члени науково- 
методичної ради 

рішення Вченої ради КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про діяльність 
експозиційного простору 
«Українська мова»  в академії 
та у ЗЗСО  Одещини 

Папач О.І. 
Свінтковська С.А.   . 

листопад члени науково- 
методичної ради 

лист Уповноваженого із 
захисту державної мови 
від 20.07.2021 № 2416/1-
07/21-У, Меморандум про 
співпрацю  з 
Уповноваженим із 
захисту державної мови  

КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Про результати та 
перспективи діяльності 
науково-методичної ради у 
2023 році 

Левчишена О.М. листопад члени науково- 
методичної ради 

власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

 
3. Іміджеві заходи 

Освітньо-просвітницький 
проєкт «Різнобарв’я мого 
краю»  

Задорожна Л.К. 
Левчишена О.М. 

січень педагогічні, науково-
педагогічні працівники, 
учні ЗЗСО 

Розпорядження Одеської 
ОДА від 18.10.2021 
№1036/од-2021 «Про 
утворення 
організаційного комітету 
з підготовки до 
відзначення   90-річчя 
утворення Одеської 
області» 

КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська,  
17 
пров.Нахімова,8 
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Школа моєї громади 
(презентаційні відеоролики 
закладів освіти ) 

Задорожна Л.К. 
Левчишена О.М. 

лютий педагогічні, науково-
педагогічні працівники, 
учні ЗЗСО 

Розпорядження Одеської 
ОДА від 18.10.2021 
№1036/од-2021 «Про 
утворення 
організаційного комітету 
з підготовки до 
відзначення   90-річчя 
утворення Одеської 
області» 

КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська,  
17 
пров.Нахімова,8 

Освітньо-громадський форум 
«Літопис освіти Одещини: 
крізь роки у майбутнє»  

Задорожна Л.К. 
Левчишена О.М. 

лютий педагогічні, науково-
педагогічні працівники, 
громадські діячі, 
представники влади 

Розпорядження Одеської 
ОДА від 18.10.2021 
№1036/од-2021 «Про 
утворення 
організаційного комітету 
з підготовки до 
відзначення   90-річчя 
утворення Одеської 
області» 

КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська,  
17 
пров.Нахімова,8 

Дискусійна платформа «Нове 
покоління вчителів: майбутнє 
освіти регіону» (до 90-річчя 
Одеської області) 

Задорожна Л.К. 
Кузнєцова О.В. 

13 квітня педагогічні, науково-
педагогічні працівники, 
здобувачі вищої освіти 

Розпорядження Одеської 
ОДА від 18.10.2021 
№1036/од-2021 «Про 
утворення 
організаційного комітету 
з підготовки до 
відзначення   90-річчя 
утворення Одеської 
області» 

КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська,  
17 
пров.Нахімова,8 

День «відкритих дверей» для Ягоднікова В.В. квітень потенційні вступники власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
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вступників до магістратури та 
аспірантури 

Костенко Р.В. 
Полещук Л.В. 

травень пл. Михайлівська,  
17 

День Академії  Задорожна Л.К. 
Левчишена О.М. 
Ягоднікова В.В. 
завідувачі кафедр 

травень науково-педагогічні та 
педагогічні працівники, 
здобувачі вищої освіти 

власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Форум «Креативні вчителі: 
стратегії успіху» 
 

Кузнєцова О.В. 
Кравець Н.Ю. 

16 червня педагогічні працівники 
початкової освіти 

власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська,  
17 

Урочистості «Посвята у 
студенти» 

Ягоднікова В.В. 
Костенко Р.В. 
Полещук Л.В. 

вересень здобувачі вищої освіти власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Виставка до Дня позашкілля 
«Позашкільні заклади  на 
карті інноваційної освіти 
Одещини» 

Шеремет С.І. 
Килівник О.В. 

20 вересня педагоги закладів 
позашкільної освіти 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пров. Нахімова, 8 

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

Паламарчук І.В. 

27 вересня педагогічні працівники 
дошкільної освіти 

Лист МОН від 
25.04.2012 № 1/9-317 
«Про підготовку та 
проведення 
Всеукраїнського Дня 
дошкілля», власне 
рішення 

КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська,  
17 

Урочистості з нагоди 
вручення дипломів 
здобувачам вищої освіти 

Ягоднікова В.В. 
Костенко Р.В. 
Полещук Л.В. 

грудень здобувачі вищої освіти власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 
 

Культурно-просвітницька 
діяльність музею «Освіта 
Одещини» 

Ліненко О.В. впродовж 
року 

педагогічні, науково-
педагогічні працівники, 
здобувачі вищої освіти 

власне рішення КЗВО «ОАНО»,  
пров. Нахімова, 8 

Соціокультурний проєкт  
«Skovorodafest», присвячений 
300-річчю з дня народження 

Задорожна Л.К. 
Левчишена О.М. 
Сагач Г.М. 

відповідно 
до плану 
заходів в 

педагогічні, науково-
педагогічні працівники, 
здобувачі вищої освіти 

Постанова Верховної 
Ради України від 
4.11.2020 № 973-ІХ «Про 

КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська,  
17 
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Г.С. Сковороди Букач М.М. 
завідувачі кафедр 
 
 

рамках 
проєкту 

відзначення 300-річчя з 
дня народження 
Григорія Сковороди», 
власне рішення  

 
ІІ. Розвиток персоналу 

 
1. Заходи з професійного та особистісного розвитку кадрів 

Коригування перспективного 
плану підвищення 
кваліфікації педагогічних та 
науково-педагогічних  
працівників академії на 2022-
2026 роки  

Левчишена О.М. 
Ягоднікова В.В. 
Котенко О.М. 
Задоя В.А. 
 

січень науково-педагогічні 
та педагогічні 
працівники  

Постанова КМ України 
«Деякі питання 
підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-
педагогічних 
працівників» від 
21.08.2019 № 800 зі 
змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ 
№1133 від 27.12.2019 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Навчання молодих наукових 
керівників 

Ягоднікова В.В. впродовж року науково-педагогічні 
працівники академії 

власне рішення за місцем навчання 

Участь науково-педагогічних 
працівників у програмах 
стажування та підвищення 
кваліфікації 
 

Левчишена О.М. 
Ягоднікова В.В. 
Котенко О.М. 
 

впродовж  
року 

 

науково-педагогічні 
та педагогічні 
працівники 
 

Постанова КМ України 
«Деякі питання 
підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-
педагогічних 
працівників» від 
21.08.2019 № 800 зі 
змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ 
№1133 від 27.12.2019 

за місцем 
проведення 
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Семінар-тренінг «Діяльнісний 
підхід як спосіб забезпечення 
цілісної подорожі дитини у 
системі формальної освіти» 

Левчишена О.М. 
Кононенко Л.М. 

12 січня педагогічні, науково-
педагогічні 
працівники, тренери 
НУШ 

Меморандум про 
співпрацю між КЗВО 
«ОАНО» з The LEGO 
FOUNDATION 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
 

Реалізація  програми 
академічної мобільності 
здобувачів вищої освіти, 
педагогічних та науково-
педагогічних працівників  
академії 

Ягоднікова В.В. 
Левчишена О.М. 

впродовж року педагогічні, науково-
педагогічні 
працівники, 
здобувачі вищої 
освіти 

Закон України «Про вищу 
освіту»  
 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
 
 

Участь у квесті «Сучасний 
викладач»  

Здрагат С.Г. 
Воронова С.В. 

  23 вересня    
  
 

педагогічні, науково-
педагогічні 
працівники 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Функціонування постійно 
діючого семінару 
«Забезпечення системи 
академічної доброчесності» 

Ягоднікова В.В. 
Кузнєцова Н.В. 

щоквартально педагогічні, науково-
педагогічні 
працівники, 
здобувачі вищої 
освіти 

Положення про 
запобігання та виявлення 
академічного плагіату в 
освітній та науково-
дослідній роботі 
учасників освітнього 
процесу КЗВО «ОАНО», 
Кодекс академічної 
доброчесності учасників 
освітнього процесу КЗВО 
«ОАНО» 

 

Оголошення та проведення 
конкурсу на заміщення 

 
Задорожна Л.К. 

за потреби науково-педагогічні 
працівники 

Статут КЗВО  «Одеська 
академія неперервної 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
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вакантних посад науково-
педагогічних працівників 

Задоя В. А. 
конкурсна комісія 
 

освіти Одеської обласної 
ради»,  
Положення про  
проведення конкурсного 
відбору кандидатів на 
заміщення вакантних 
посад науково- 
педагогічних працівників 
КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної ради» 

17 

 
2. Стратегічне управління персоналом 

Соціальний захист 
працівників академії 

Шупарський В.С. 
 

впродовж  
року 

працівники академії Колективний договір КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Планування та організація 
культурного відпочинку і 
здорового способу життя 
співробітників академії 
 

Шупарський В.С. 
 

впродовж  
року 

працівники академії власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Політика сприяння щодо  
забезпечення регіонального 
замовлення на підготовку 
магістрів 

Задорожна Л.К. 
 

впродовж 
року 

Обласна рада, 
Департамент освіти  і 
науки 
облдержадміністрації, 
огани управління ТГ 

власне рішення  

Підготовка та організація 
процедури акредитації 
освітніх програм 

Ягоднікова В.В. 
гаранти ОП 

впродовж 
року 

науково-педагогічні 
працівники, 
стейкхолдери 

Закон України «Про вищу 
освіту», Положення про 
акредитацію освітніх 
програм, власне рішення 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Створення резерву керівних 
кадрів академії 

Задорожна Л.К. впродовж 
року 

педагогічні та 
науково-педагогічні 
працівники академії 

власне рішення  
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Рейтингове оцінювання 
професійної діяльності 
педагогічних та науково-
педагогічних працівників 
академії 

Ягоднікова В.В. 
Левчишена О.М. 
Кузнєцова Н.В. 
 

листопад- 
грудень 

педагогічні та 
науково-педагогічні 
працівники 

Положення про 
рейтингове оцінювання 
професійної діяльності 
педагогічних та науково-
педагогічних працівників 
КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної ради» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

 
3. Атестаційний процес 

Робота атестаційної комісії Задорожна Л.К. 
Задоя В.А. 

січень- 
березень 

педагогічні, науково- 
педагогічні 
працівники 

наказ КЗВО «ОАНО» від 
11.10.2021  
№ 01-2/332-ОД «Про 
проведення  атестації 
методистів академії  у 
2021/2022 навчальному 
році»  

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Проведення атестації 
педагогічних працівників 

Задорожна Л.К. 
Задоя В.А. 
атестаційна комісія 
 

березень педагогічні, науково- 
педагогічні 
працівники 
 

власне рішення  КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Оновлення е-портфоліо 
методистів академії 

Ягоднікова В.В. 
Левчишена О.М. 
завідувачі  кафедр 

впродовж  
року 

педагогічні, науково- 
педагогічні 
працівники 

наказ КЗВО «ОАНО» від 
11.10.2021  
№ 01-2/332-ОД «Про 
проведення  атестації 
методистів академії  у 
2021/2022 навчальному 
році»  

сайт академії 

 
ІІІ. Освітній процес 

Організація і здійснення 
освітнього процесу в академії  

Левчишена О.М. 
Ягоднікова В.В. 

впродовж  
року 

педагогічні, науково-
педагогічні 

графік курсів, ліцензії  
МОН України від 

КЗВО «ОАНО»,  
пл.Михайлівська, 
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Котенко О.М. 
Полещук І.М. 
завідувачі кафедр 

працівники 30.10.2019  
№ 975-л.та від  
19.12.2019  
№ 1015-л., 
Положення про 
організацію освітнього 
процесу в магістратурі, 
Положення про 
організацію освітнього 
процесу в аспірантурі  

17 
пров. Нахімова, 8 

Розробка (оновлення) 
нормативно- методичного 
забезпечення організації 
освітнього процесу в 
магістратурі та аспірантурі 
 

Ягоднікова В.В. 
Костенко Р.В 
 

впродовж 
року 

науково- педагогічні 
працівники 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Підготовка нормативно-
методичної та інформаційно- 
організаційної бази щодо 
діяльності курсів підвищення 
кваліфікації 

Левчишена О.М. 
Котенко О.М. 

впродовж 
року 

науково-педагогічні 
та педагогічні 
працівники 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Організація діяльності  
Центру забезпечення 
внутрішньої системи якості 
вищої освіти 

Ягоднікова В.В. 
Кузнєцова Н.В. 

впродовж  
року 

науково-педагогічні 
та педагогічні 
працівники академії 

Закони України «Про 
освіту», «Про вищу 
освіту» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Проведення навчальних 
вебінарів (за потреби 
здобувачів вищої освіти) 

Ягоднікова В.В. 
Костенко Р.В. 

впродовж 
року 

здобувачі вищої 
освіти 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Проведення мотиваційних 
зустрічей магістрантів і 
аспірантів 
 

Ягоднікова В.В. 
Костенко Р.В. 
Павленко К.М. 
 

впродовж 
року 

здобувачі освіти власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Моніторинг якості надання Левчишена О.М. впродовж  слухачі курсів  власне рішення  КЗВО «ОАНО», 
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освітніх послуг 
на курсах підвищення 
кваліфікації 

Котенко О.М. 
завідувачі кафедр 

року пл. Михайлівська, 
17 

Оновлення каталогу 
корпоративних курсів 

Левчишена О.М. січень 
серпень 
 

науково-педагогічні 
та педагогічні 
працівники 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Оновлення каталогу 
вибіркових дисциплін 

Ягоднікова В.В. 
завідувачі кафедр 

квітень науково- педагогічні 
працівники 

Положення про порядок 
реалізації здобувачами 
вищої освіти права на 
вільний вибір навчальних 
дисциплін у КЗВО 
«Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної ради»  

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Проведення процедури 
формування індивідуальної 
траєкторії навчання 
здобувачів освіти на 
2022/2023 навчальний  рік 
 

Полещук Л.В. квітень 
вересень 
листопад 

здобувачі вищої 
освіти 

Положення про порядок 
реалізації здобувачами 
вищої освіти права на 
вільний вибір навчальних 
дисциплін у КЗВО 
«Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної ради» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Засідання ради стейкхолдерів гаранти ОП травень 
грудень 
 

стейкхолдери Положення про раду 
стейкхолдерів, 
власне рішення 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Оновлення освітньо-
професійних, освітньо-
наукових програм, навчально-
тематичних планів та робочих 
програм для здобувачів освіти 
та слухачів курсів підвищення 
кваліфікації 

Левчишена О.М. 
Ягоднікова В.В. 
завідувачі кафедр 
гаранти ОП 

листопад 
грудень 

педагогічні, науково-    
педагогічні 
працівники 

Положення про освітні 
програми КЗВО «Одеська 
академія неперервної 
освіти Одеської обласної 
ради» 
 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
пров. Нахімова, 8 
 

Розподіл та затвердження Левчишена О.М. листопад- педагогічні, науково- власне рішення  КЗВО «ОАНО», 
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навчального навантаження 
викладачів 

Ягоднікова В.В. 
 

грудень педагогічні 
працівники 

 пл. Михайлівська, 
17 
 

Розроблення навчально-
методичних матеріалів  курсів 
підвищення кваліфікації 

Левчишена О.М. 
завідувачі кафедр 

грудень педагогічні, науково- 
педагогічні 
працівники 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Проведення підсумкової 
атестації (захист 
кваліфікаційних робіт) 
здобувачів вищої освіти 

Ягоднікова В.В. 
Костенко Р.В. 
Полещук Л.В. 

грудень здобувачі вищої 
освіти 

Положення про 
підготовку та захист 
кваліфікаційних 
(магістерських) робіт 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
 

 
ІV. Наукова діяльність 

 
1. Теми науково-дослідної роботи 

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

Розвиток інноваційності 
педагога дошкільної та 
початкової освіти 

Кузнєцова О.В. 2020-2023 
педагогічні, науково-
педагогічні  
працівники  

рішення кафедри 
дошкільної і початкової 
освіти (протокол 
засідання кафедри №10 
від 04.12.2019 р.) 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Психолого-педагогічні 
аспекти професійного 
зростання педагогів  
в умовах модернізації освіти 

Павленко К.М.  2020-2023 педагогічні, науково-
педагогічні  
працівники 

рішення кафедри 
психології, соціальної 
роботи та інклюзивної 
освіти (протокол 
засідання кафедри №6  
від 27.12.2019 р.) 

КЗВО «ОАНО», 
пров.Нахімова, 8 

Розвиток професійної 
компетентності 
педагогів базової та 

Папач О.І. 2020-2023 педагогічні, науково-
педагогічні  
працівники  

рішення кафедри 
методики викладання і 
змісту освіти (протокол 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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профільної  школи   засідання кафедри № 6 
від 27.12.2019 р.) 

Забезпечення неперервної 
педагогічної освіти керівних 
кадрів та педагогічних 
працівників закладів освіти з 
урахуванням вимог державної 
та регіональної політики в 
галузі освіти 

Здрагат С.Г. 2020-2025 педагогічні, науково-
педагогічні  
працівники  
 

рішення кафедри 
освітньої політики  
(протокол засідання 
кафедри №5 від 
26.12.2019 р.)  

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Розвиток та удосконалення 
професійних та особистісних 
якостей учасників освітнього 
процесу 

Костенко Р.В. 2020-2025 педагогічні, науково-
педагогічні  
працівники  
 

рішення кафедри 
педагогіки та освітнього 
менеджменту  

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

2. Організація наукової роботи 
Організація і проведення ІІ 
регіональної науково-
практичної конференції 
здобувачів вищої освіти 
«Актуальні проблеми 
педагогічної науки в ХХІ 
столітті» 

Ягоднікова В.В.                
Костенко Р.В. 
Гриньова М.В. 
Кузнєцова Н.В. 
Рищак Н.І. 
Стрельбицька С.М. 

березень для здобувачів вищої 
освіти 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Організація і проведення ІІІ 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
«Нове покоління вчителів для 
української школи: виклики і 
досягнення», підготовка та 
публікація тез доповідей  

Задорожна Л.К. 
Кузнєцова О.В. 

12 квітня педагогічні, науково-
педагогічні 
працівники, 
здобувачі 
передфахової вищої 
освіти, здобувачі 
вищої освіти  

наказ МОН України від 
03.04.2018 №314 «Про 
проведення експерименту 
всеукраїнського рівня за 
темою «Навчально-
методичне забезпечення 
підготовки вчителів в 
умовах реформування 
освітньої галузі у 2017-
2022 роках» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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Організація і проведення ІV 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції. 
Підготовка і публікація тез 
доповідей  конференції 

Ягоднікова В.В. 
завідувачі кафедр 

травень 
педагогічні, науково- 
педагогічні 
працівники, здобувачі 
вищої освіти 

власне рішення 
КЗВО «ОАНО», 
пл.Михайлівська, 
17, 
пров. Нахімова, 8 

Організація і проведення ІІ 
обласної науково-практичної 
конференції «Учнівське 
самоврядування на засадах 
громадянського управління: 
досвід, нові виклики, 
перспективи»  

Левчишена О.М. 
Здрагат С.Г.      
Папач О.І.              
Шеремет С.І. 
Гриньова М.В. 

18 травня заступники 
директорів з ВР, 
педагоги- 
організатори, лідери 
учнівського 
самоврядування 

Закон України «Про 
молодіжні та дитячі 
громадські організації»  

КЗВО «ОАНО», 
пл.Михайлівська, 
17, 
пров. Нахімова, 8 

Організація та проведення ІІІ 
обласної науково – 
практичної конференції  
«Позашкільна освіта регіону: 
досвід, проблеми, виклики» 

Левчишена О.М.         
Папач О.І.   
Шеремет С.І. 
Килівник О.В. 

20 вересня  педагоги закладів 
позашкільної освіти 

Закон України «Про 
позашкільну освіту», 
Стратегія розвитку 
позашкільної освіти 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Організація і проведення ІІ 
обласної  науково - 
практичної  конференції  
«Архітектоніка освіти 
регіону: реалії, проблеми, 
стратегічний рух» 

Левчишена О.М. 
Здрагат С.Г. 
Айрікян Г.І. 
Воронова С.В. 
Болдирєва Г.В. 

11 листопада керівники та 
педагоги ЗЗСО, 
консультанти центрів 
професійного 
розвитку 
педагогічних 
працівників, 
здобувачі вищої 
освіти 

Концепція реалізації 
державної політики у 
сфері реформування 
загальної середньої 
освіти «Нова українська 
школа» в Одеській 
області на 2017-2029 рр., 
в рамках кафедрального 
проєкту  «Архітектура  
регіональної системи 
освіти: проєктуємо 
майбутнє»  

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Підготовка та публікація тез 
доповідей на науково-

Ягоднікова В.В. 
Левчишена О.М. 

впродовж 
року 

науково- педагогічні 
працівники 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
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практичні конференції різного 
рівня 

завідувачі кафедр 17 

Підготовка та публікація 
наукових статей у 
наукометричних та фахових 
журналах  

Ягоднікова В.В. 
Левчишена О.М. 
завідувачі кафедр 

впродовж 
року 

педагогічні та 
науково- педагогічні 
працівники 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

 
3. Не(Конференції), форуми 

II Всеукраїнська онлайн - 
толока «Сучасні тенденції 
розвитку психологічної 
служби  системи освіти»     

Левчишена О.М. 
Павленко К.М. 
Солнцева О.А. 

 

14-15 квітня працівники 
психологічної 
служби системи 
освіти, магістранти, 
аспіранти 

Закон України «Про 
освіту», наказ МОН 
України  від 22.05.2018   
№ 509, «Про 
затвердження положення 
про психологічну службу 
у системі освіти України» 

КЗВО «ОАНО»,                
пров. Нахімова, 8 

Не(конференція) 
«Безбар’єрний простір: 
інклюзивна освіта» (on-line) 

Левчишена О.М. 
Павленко К.М. 
Орленко І.М. 

12 травня педагогічні 
працівники, які 
працюють в умовах 
інклюзивного 
навчання, фахівці 
ІРЦ 

власне рішення КЗВО «ОАНО»,                
пров. Нахімова, 8 

Дискусійний простір «НУШ: 
«Рухаємось разом» Левчишена О.М.   

Папач О.І.  

17 червня 
вчителі базової 
середньої освіти, які 
викладатимуть в 5 
класах у 2022/2023 
навчальному році 

Державний стандарт 
базової середньої освіти, 
власне рішення 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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V. Науково-методична діяльність 

1. Теми, що розробляють науково-методичні лабораторії 

Розвиток медіакомпетентності 
у бібліотекарів закладів освіти 
 

 
Полтавська Т.М. 
Мелешко В.В. 
 
 

впродовж 
року 
 
 

 
 

Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 
23.03.2016  №219-р щодо 
стратегії розвитку 
бібліотечної справи на 
період до 2025 року 
«Якісні зміни бібліотек 
для забезпечення сталого 
розвитку України»; Закон 
України «Про бібліотеки і 
бібліотечну справу» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Розвиток інноваційності як 
компетентності вчителя 
початкової школи 

Кравець Н.Ю. 
 
 

впродовж 
року 
 

педагогічні 
працівники ЗЗСО 
(початкова школа) 

Професійний стандарт 
«Вчитель початкових 
класів», «Вчитель закладу 
загальної середньої 
освіти» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Розвиток особистості 
вихователя як суб’єкту 
неперервної освіти 

Паламарчук І.В. впродовж 
року 

педагогічні 
працівники ЗДО 

Професійний стандарт 
«Вихователь закладу 
дошкільної освіти» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Проєктування педагогічної 
діяльності в інклюзивному 
освітньому середовищі 

Заварова Н.В. 
 

впродовж 
року 

педагогічні працівники, 
які працюють в умовах 
інклюзивного навчання 

Закон України «Про 
освіту», 
Постанова КМУ від 
15.08.2011 №872 «Про 
затвердження Порядку 
організації інклюзивного 
навчання у 
загальноосвітніх 
закладах» 

КЗВО «ОАНО», 
пров. Нахімова, 8 
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Сучасні технології психолого-
педагогічного оцінювання 
дитини з ООП під час 
навчання  

Орленко І.М. впродовж 
року 

фахівці ІРЦ Положення про 
ООРЦПІО, Закон України 
«Про освіту», постанова 
Кабінету Міністрів 
України від 15.08.2011 
№872 «Про затвердження 
Порядку організації 
інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх 
закладах» 

КЗВО «ОАНО», 
пров. Нахімова, 8 

Розвиток професійної 
компетентності працівників 
психологічної служби 
закладів освіти 

Солнцева О.А. впродовж 
року 

працівники 
психологічної 
служби області 

Закон України «Про 
освіту», 
наказ МОН України від 
22.05.2018 № 509 «Про 
затвердження положення 
про психологічну службу 
у системі освіти України» 

КЗВО «ОАНО» 
пров. Нахімова, 8 
 
 
 
 
 

Розбудова внутрішньої 
системи забезпечення якості 
освіти в загальноосвітньому 
навчальному закладі 

Воронова С.В. 
 

впродовж 
року 

керівники закладів 
освіти 

Закон України «Про 
освіту», 
власне рішення 

КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська, 
17 

Система управління 
розвитком освітніх закладів в 
умовах автономізації 

Айрікян Г. І.  
 

впродовж 
року 

керівники закладів 
освіти 

Закон України «Про 
освіту» 
 

КЗВО «ОАНО»,  
пл.Михайлівська, 
17 

Формування ключових 
компетентностей 
консультантів центрів 
професійного розвитку 
педагогічних працівників на 
засадах соціального 

Болдирєва Г.В. 
 

впродовж 
року 

консультанти центрів 
професійного 
розвитку 
педагогічних 
працівників 

Постанова Кабінету 
Міністрів  від 
29.07.2020р. № 672 
«Деякі питання 
професійного розвитку 
педагогічних 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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партнерства працівників» 
 

Особистісно 
професійна компетентність як 
інноваційний ресурс 
сучасного педагога закладу 
освіти 

Шеремет С.І. 
 

впродовж 
року 

педагоги 
позашкільних 
закладів, заступники 
директорів з виховної 
роботи, педагоги-   
організатори, вчителі 
фізичної культури, 
вчителі, які 
викладають предмет 
«Основи здоров'я» 

наказ Мінекономіки від 
23.12.2020 № 2736 «Про 
затвердження 
професійного стандарту 
«Вчитель закладу 
загальної середньої 
освіти»  

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Розвиток професійних 
компетентностей вчителів 
природничо-математичних 
дисциплін  базової та 
профільної  школи  

Немерцалов В.В.  
 

впродовж 
року 

вчителі природничо- 
математичних 
дисциплін 

наказ Мінекономіки від 
23.12.2020 № 2736 «Про 
затвердження 
професійного стандарту 
«Вчитель закладу 
загальної середньої 
освіти», Розпорядження 
КМУ від 05.07. 2020 № 
960 «Концепція розвитку 
природничо-
математичної освіти 
STEM-освіти» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Розвиток ІТ компетентностей 
вчителів у фокусі сучасних 
освітніх трендів: цифрове 
навчання та STEM-діяльність  

Колесова О.А.  
 

впродовж 
року 

вчителі інформатики 
та технологій 

Розпорядження КМУ від 
03.03.2021 № 167-р«Про 
схвалення Концепції 
розвитку цифрових 
компетентностей та 
затвердження плану 
заходів з її реалізації, 
Розпорядження КМУ від 
05.07. 2020 № 960 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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«Концепція розвитку 
природничо-
математичної освіти 
STEM-освіти» 

Професійне зростання 
вчителя в контексті інтеграції 
суспільствознавчої та 
мистецької освіти 

НМЛ історичної, 
громадянської та 
мистецької освіти 
кафедри методики 
викладання і змісту 
освіти  

впродовж 
року 

вчителі історії, 
правознавста, 
громадянської освіти,  
вчителі мистецьких 
дисциплін 

Державний стандарт 
базової середньої освіти 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Трансформація фахових 
компетентностей вчителів 
мовно-літературних 
дисциплін у сучасному 
полікультурному просторі 
регіону 
 

НМЛ мовно-
літературної освіти 
кафедри методики 
викладання і змісту 
освіти  

впродовж 
року 

вчителі української 
мови та літератури, 
зарубіжної 
літератури, 
російської мови та 
літератури, 
болгарської мови, 
молдовської мови, 
іноземних мов 
 

Державний стандарт 
базової середньої освіти. 
Імплементація статті 7 
Закону України «Про 
освіту» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

 
2. Семінари 

      
 
Навігатор по Педагогічному 
парку: технології – взаємодія 
– натхнення – результат 

Кузнєцова О.В. 
Кравець Н.Ю. 
Паламарчук І.В. 
Трофименко О.А. 
Кузнєцова Н.В. 

20 січня учасники 
регіонального 
проєкту 
«Педагогічний парк» 
(науково- педагогічні 
та педагогічні 
працівники закладів 
вищої, фахової 
передвищої, 
загальної середньої, 

В рамках регіонального 
проєкту «Педагогічний 
парк: модель інноваційної 
екосистеми регіону» та 
співпраці з The LEGO 
FOUNDATION (Данія). 
Наказ МОН України від 
26.08.2021 №928 «Про 
деякі питання 
впровадження освітніх 

КЗВО «ОАНО», 
пров. Нахімова, 8 
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дошкільної освіти, 
ЦПРПП) 

компонентів (навчальних 
дисциплін, спецкурсів, 
модулів) з ігрових та 
діяльнісних методів 
навчання та розвитку» 

Постійно діючий семінар 
«Компетентність лідерства та 
менеджменту для розвитку 
якості в опорних школах»  

Левчишена О.М. 
Здрагат С.Г. 
Воронова С.В. 
Болдирєва Г.В. 

26-27 січня 
(ІІ сесія) 
29-30 березня 
(ІІІ сесія)  
22-23 червня 
(ІV сесія) 
 

учасники проєкту, 
керівники та 
педагоги опорних 
шкіл 

австрійсько- український 
міжнародний проєкт 
«Компетентність 
лідерства та 
менеджменту для 
розвитку якості в 
опорних школах»  

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Методичний семінар 
«Формування ключових та 
предметних компетентностей 
«Технологічної» та 
«Інформатичної» освітніх 
галузей в контексті НУШ 

Колесова О.А. 
Нікітенко Р.І. 

18 лютого вчителі інформатики, 
вчителі трудового 
навчання, технологій 

Державний стандарт 
базової середньої освіти 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Постійно діючий семінар 
«Конвергентність  в 
освітньому процесі закладів 
загальної середньої освіти» 

Здрагат С.Г. 
Айрікян Г.І.  

24 лютого 
24 березня 
23 червня 
20 жовтня 

керівники та 
педагоги ЗЗСО, 
постійні учасники 

В рамках проєкту НМЛ 
управлінської діяльності 
«Освітній дизайн 
Одещини» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Семінар – тренінг 
«Викладання інтегрованого 
курсу «Культура 
добросусідства»  у 5-6 
класах» 

Шеремет С.І. 
Кононенко Л.М. 

02 березня 
педагоги закладів 
освіти, які бажають 
викладати курс 
«Культура 
добросусідства» 

в рамках науково-
методичної проблеми 
кафедри 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Методичний семінар 
Немерцалов В.В. 
Ятвецька Л.І. 

21 березня вчителі  з предметів 
природничої та 

Державний стандарт  
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«Формування та оцінювання 
дослідницьких та проєктних 
умінь учнів відповідно до 
вимог Державного стандарту 
базової середньої освіти» 

Ятвецький В.М. 
Потьомкіна В.Ю. 

математичної 
галузей базової 
середньої освіти,           
консультанти  
ЦПРПП  

базової середньої освіти 

Семінар-практикум «Тайм-
менеджмент в діяльності 
керівника закладу освіти»     
  

Здрагат С.Г.  
Воронова С.В. 
Красножон Н.В. 
Бондаренко Л.О. 

25 березня  керівники ЗЗСО, 
консультанти центрів 
професійного 
розвитку, 
магістранти, 
аспіранти 

 КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Семінар-практикум 
«Розвиток професійних 
компетентностей вчителів 
англійської мови» 

Береснєва Н.В. 
11 квітня 

вчителі англійської 
мови (за окремим 
списком районів) 

 

наказ Мінекономіки від 
23.12.2020 № 2736 «Про 
затвердження 
професійного стандарту 
«Вчитель закладу 
загальної середньої 
освіти»  

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

ECERS – 3  європейська 
рамка оцінювання якості 
освітнього процесу в закладах 
дошкільної освіти 

Кузнєцова О.В. 
Паламарчук І.В. 

14 квітня консультанти  
ЦПРПП власне рішення 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Українська мова в 
мультикультурному 
середовищі Одещини 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 

19 квітня 
вчителі української 
мови та літератури 
ЗЗСО з навчанням 
молдовською мовою 
Ізмаїльського району 

Закон України «Про 
освіту», стаття 7 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Методичний семінар 
Яроменко В.І. 
 

21 квітня  вчителі історії  Державний стандарт  
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«Діяльнісний підхід у 
навчанні історії» 

базової середньої освіти 

Фасилітаційна сесія 
«Трансформація  підходів до 
управління закладом освіти в 
умовах децентралізації» 

Здрагат С.Г. 
Костенко Р.В. 
Воронова С.В. 
Красножон Н.В. 
Бондаренко Л.О. 

 

21 квітня 
керівники опорних 
закладів освіти, 
консультанти центрів 
професійного 
розвитку, 
магістранти, 
аспіранти 

власне рішення КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Розвиток пізнавальної 
активності учнів   
технологіями вальдорфської 
педагогіки 

Здрагат С.Г. 
Айрікян Г.І. 
Михайлова Л.М. 
Мітюхина В.П. 

20 травня керівники та 
педагоги ЗЗСО 

регіональний науково-
методичний експеримент 
«Активізація пізнавальної 
діяльності учнів в умовах 
гуманізації навчально-
виховного процесу 
засобами вальдорфської 
педагогіки» (2013-2023 
рр.)   

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Семінар-практикум 
“Тенденції розвитку 
освітянських бібліотек  в 
інформаційному суспільстві” 

Полтавська Т.М             
Мелешко В.В.. 

 

09 червня 
бібліотекарі закладів 
освіти 

власне рішення КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Порядок організації 
інклюзивного навчання в 
закладах освіти: чинні норми 
та зміни 

Павленко К.М. 
Заварова Н.В. 

 

09 червня 

 

педагогічні 
працівники, які 
працюють в умовах 
інклюзивного 
навчання, 
магістранти 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
10.04. 2019 № 530 «Про 
затвердження Порядку 
організації діяльності 
інклюзивних груп у 
закладах дошкільної 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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 освіти», Постанова КМУ 
від 15.09.2021 №957 «Про 
затвердження Порядку 
організації інклюзивного 
навчання у закладах 
загальної середньої 
освіти» 

Методичний семінар «Методи 
пізнання природи як базові 
методологічні знання 
природничої галузі 
Державного стандарту базової 
середньої освіти»  

Немерцалов В.В. 
Ятвецька Л.І. 
Ятвецький В.М. 

14 червня вчителі предметів 
природничої галузі 
 

Державний стандарт 
базової середньої освіти 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Семінар-практикум 
«Створення ефективної 
моделі внутрішнього 
моніторингу у закладі 
загальної середньої освіти»   

Здрагат С.Г.  
Воронова С.В. 

Дума О.М. 

16 червня 

        

керівники ЗЗСО, 
консультанти центрів 
професійного 
розвитку   

Меморандум про 
співробітництво з 
управлінням Державної 
служби якості освіти в 
Одеській області 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Семінар-нарада                     
«Розвиток різнорівневого 
навчання математики в 
контексті становлення НУШ» 

Папач О.І. 
Мітельман І.М. 
Потьомкіна В.Ю. 

16 серпня керівники МО 
вчителів математики 

Державний стандарт 
базової середньої освіти 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Методичний семінар 
«Моніторинг досягнення 
обов'язкових результатів 
навчання на засадах 
компетентнісного підходу» 

Немерцалов В.В. 
Кононенко Л.М. 
Тертична Ю.О. 
Хабаш В.Л. 
Ятвецька Л.І. 

18 серпня 
для вчителів, які 
викладають предмети 
природничого 
спрямування у 5-6 
класах 

Державний стандарт 
базової середньої освіти 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 
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Семінар-нарада «Методичний 
супровід організації 
освітнього процесу в 
початковій школі: новації у 
2022/2023 навчальному році» 

Кузнєцова О.В. 
Кравець Н.Ю. 
Хоменко О.А. 

18 серпня 
консультанти 
ЦПРПП, 
спеціалісти відділів 
освіти ТГ 

Державний стандарт 
початкової освіти 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Семінар-нарада «Стратегії 
розвитку освітянської 
бібліотеки: від ідеї до 
втілення» 

Полтавська Т.М             
Мелешко В.В. 

19 серпня спеціалісти відділів 
освіти 

власне рішення КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Семінар-нарада «Викладання 
предметів громадянської та 
історичної освітньої галузі: 
ціннісно-орієнтований 
аспект» 

Левчишена О.М. 
Яроменко В.І.  
 

19 серпня вчителі історії, 
правознавства, 
громадянської освіти 

Державний стандарт 
базової середньої освіти  

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Семінар-нарада «Викладання  
іноземних мов у 2022/2023 
навчальному році: підходи, 
технології, стандарти» 

Береснєва Н.В. 
Юрченко Т.Ю. 
Сенчина Н.Г. 

22 серпня вчителі англійської, 
французької, 
німецької  мов 

Державний стандарт 
базової середньої освіти  

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 
 

Семінар – нарада 
«Особливості освітнього  
процесу  у 2022/2023 
навчальному році» (фізична 
культура, виховна складова 
освітнього процесу та 
позашкільна освіта) 

Шеремет С.І.  
Онищук С.О.  

23 серпня заступники 
директорів з ВР, 
педагоги-
організатори, класні 
керівники, вчителі 
фізичної культури, 
предмета «Захист 
України» 

Державний стандарт 
базової середньої освіти  

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 
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Семінар-нарада                      
«Оновлення  підходів до 
викладання предметів 
інформатики, технологій та 
трудового навчання  у 2022-
2023 навчальному році» 

Колесова О.А.  
Нікітенко Р.І. 
Чебаненко Н.О. 
 

23 серпня 
вчителі інформатики, 
керівники МО 
вчителів 
інформатики, вчителі 
трудового навчання, 
технологій, керівники 
МО вчителів 
трудового навчання, 
технологій 

Державний стандарт 
базової середньої освіти 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Семінар-нарада  
«Перспектива розвитку 
стратегії НУШ у форматі 
державного стандарту базової 
середньої освіти» 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 

23 серпня 
керівники МО 
вчителів української 
мови та літератури, 
зарубіжної 
літератури, 
консультанти 
ЦПРПП 

Державний стандарт 
базової середньої освіти 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 
 

Семінар-нарада «Особливості 
викладання мов та літератур 
національних менших в 
контексті державного 
стандарту базової середньої 
освіти в 2022/2023 
навчальному році» 

Бузіян Н.С. 
Карайван Н.І. 

23 серпня 
вчителі болгарської 
мови, вчителі 
російської мови, 
вчителі молдовської 
мови, вчителі 
гагаузької мови, 
консультанти 
ЦПРПП 

власне рішення КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Семінар-нарада «Орієнтири 
діяльності ЗДО у 2022/2023 
навчальному році» 

Кузнєцова О.В. 
Паламарчук І.В. 
Трофименко О.А. 

 

25 серпня  консультанти 
ЦПРПП, керівники 
ЗДО, спеціалісти 
відділів освіти ТГ 

власне рішення 
КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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Семінар-нарада 
«Організаційно-методичне 
забезпечення роботи 
психологічної служби 
системи освіти»     

Павленко К. М. 
Солнцева О.А. 

26 серпня працівники 
психологічної 
служби системи 
освіти 

власне рішення 
КЗВО «ОАНО»,                
пров. Нахімова, 8 

Міжкафедральний постійно 
діючий семінар «Інтеграція 
позашкілля у шкільну 
освітню практику» 

Здрагат С.Г. 
Папач О.І. 
Айрікян Г.І. 
Шеремет С.Г. 
 

07 вересня 
07 жовтня 
04 листопада 
02 грудня 

керівники ЗЗСО  та 
ПЗО, керівники 
гуртків, постійні 
учасники 

у рамках науково-
методичної проблеми 
кафедр 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

«Формування проєктно-
технологічної компетентності 
вчителя в контексті реалізації 
Державного стандарту 
базової середньої  освіти»  

Колесова О.А. 
Нікітенко Р.І. 

14 вересня 
вчителі трудового 
навчання, технологій 

Державний стандарт 
базової середньої освіти 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Науково-практичний семінар 
«Формування громадянської і 
соціальної компетентностей 
на уроках суспільствознавчих 
дисциплін» 

Левчишена О.М. 
Яроменко В.І. 
 

22 вересня  вчителі історії, 
правознавства, 
громадянської освіти 

Державний стандарт 
базової середньої освіти 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Науково-практичний семінар 
«Сool Games: практика та 
теорія» за підтримки 
Одеського обласного 
відділення (філія) комітету з 
фізичного виховання та 
спорту МОН України  

Шеремет С.І.  
Онищук С.О.  

23 вересня вчителі фізичної 
культури, тренери 
спортивних шкіл 

у рамках науково-
методичної проблеми 
кафедри 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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Фасилітаційна сесія  
«Шкільна автономія: 
педагогічний та фінансовий 
аспекти» 

Здрагат С.Г.  
Костенко Р.В. 
Айрікян Г.І. 

05 жовтня керівники та 
педагоги ЗЗСО 
опорних шкіл, 
магістранти, 
аспіранти 

в рамках проєкту НМЛ 
управлінської діяльності 
«Освітній дизайн 
Одещини» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Методичний семінар 
«Розвиток навичок 
критичного і системного 
мислення на уроках історії, 
правознавства та 
громадянської освіти» 

Яроменко В.І.  
Бокій І.М.  

12 жовтня  вчителі історії, 
правознавства, 
громадянської освіти 

Державний стандарт 
базової середньої освіти 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Технології роботи з дітьми з 
порушеннями слуху 

Павленко К. М. 
Заварова Н. В. 
Інжестойкова Т. Ю. 
 

13 жовтень педагогічні 
працівники, які 
працюють в умовах 
інклюзивного 
навчання, здобувачі 
вищої освіти 

Закон України «Про 
освіту», Закон України 
«Про повну загальну 
середню освіту» 

 

Сприяння прийняттю 
різноманітності світу 
дошкільниками: ідентичністі, 
стереотипи, дискримінація 

Кузнєцова О.В. 
Паламарчук І.В. 
Трофименко О.А.  

10 листопада працівники 
дошкільної освіти  

«Культура 
добросусідства». 
Лист Міністерства освіти 
і науки України від 
17.07.2020 №1/9-384  

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Семінар-практикум 
«Використання сервісів Веб 
2.0 у роботі педпрацівників»   

Колесова О.А. 
Чебаненко Н.О. 

23 листопада 
всі категорії 
педагогічних 
працівників 

Розпорядження КМУ від 
03.03 2021 р. №167-р 
«Про схвалення 
Концепції розвитку 
цифрових 
компетентностей та 
затвердження плану 
заходів з її реалізації» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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Семінар-практикум 
«Інтерактивні технології 
викладання французької 
мови» 

Юрченко Т.В. 25 листопада 
вчителі французької 
мови 

наказ Мінекономіки від 
23.12.2020 № 2736 «Про 
затвердження 
професійного стандарту 
«Вчитель закладу 
загальної середньої 
освіти»  

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

 
3. Майстер-класи 

Техніка «Вишивання на сітці»  Нікітенко Р.І. 
 

11 січня вчителі трудового 
навчання, технологій 

у рамках науково-
методичної проблеми 
кафедри 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Особливості розвитку та 
діагностики  дітей раннього 
віку  

Павленко К.М. 
Орленко І. М. 

 

21 січня педагогічні 
працівники, які 
працюють в умовах 
інклюзивного 
навчання, фахівці 
ІРЦ, магістранти 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
10.04. 2019 № 530 «Про 
затвердження Порядку 
організації діяльності 
інклюзивних груп у 
закладах дошкільної 
освіти», Постанова КМУ 
від 15.09.2021 №957 «Про 
затвердження Порядку 
організації інклюзивного 
навчання у закладах 
загальної середньої 
освіти» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Сучасний урок історії: 
використання креативних ідей 

Яроменко В.І.                    14 квітня  вчителі історії у рамках науково-
методичної проблеми 
кафедри 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Використання інтерактивних 
дошок Padlet, Jemboard на 
уроках історії 

Яроменко В.І.                                            19 травня вчителі історії у рамках науково-
методичної проблеми 
кафедри 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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Використання сенсорних  ігор 
у роботі з дітьми з 
особливими освітніми 
потребами 

Павленко К.М. 
Бальбуза О. М. 

16 листопада педагогічні 
працівники, які 
працюють в умовах 
інклюзивного 
навчання, фахівці 
ІРЦ, магістранти 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
10.04. 2019 № 530 «Про 
затвердження Порядку 
організації діяльності 
інклюзивних груп у 
закладах дошкільної 
освіти», Постанова КМУ 
від 15.09.2021 №957 «Про 
затвердження Порядку 
організації інклюзивного 
навчання у закладах 
загальної середньої 
освіти» 

КЗВО «ОАНО»,                    
пров. Нахімова, 8 

Особливості корекційно-
розвиткової роботи під час 
інклюзивного навчання 

Павленко К. М. 
Заварова Н. В. 

 

17 листопада 
педагогічні 
працівники, які 
працюють в умовах 
інклюзивного 
навчання, 
магістранти 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
10.04. 2019 № 530 «Про 
затвердження Порядку 
організації діяльності 
інклюзивних груп у 
закладах дошкільної 
освіти», Постанова КМУ 
від 15.09.2021 №957 «Про 
затвердження Порядку 
організації інклюзивного 
навчання у закладах 
загальної середньої 
освіти» 

КЗВО «ОАНО»,                    
пров. Нахімова, 8 

Web-сервіси у роботі 
вихователя закладу 
дошкільної освіти 

Кузнєцова О.В. 
Скрипник В.В. 

14 грудня педагогічні 
працівники закладів 
дошкільної освіти 

 
 
 
 
 

КЗВО «ОАНО»,                
 пл. Михайлівська, 
17 
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4. «Круглі столи»,  дискусійні майданчики 
Впровадження НУШ у базову 
школу: виклики, досвід, 
бачення (іноземні мови) 

Береснєва Н.В. 
Юрченко Т.В. 
Сенчина Н.Г. 

11 травня вчителі англійської,  
німецької, 
французької мов 

Державний стандарт 
базової середньої освіти 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Підготовка та професійний 
розвиток вчителів початкових 
класів в умовах впровадження 
Нової української школи: 
проблеми, здобутки, 
перспективи  

Задорожна Л.К. 
Кузнєцова О.В. 
Кравець Н.Ю. 

22 червня викладачі, керівники 
закладів вищої, 
фахової передвищої, 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
співробітники ДНУ 
«Інститут 
модернізації змісту 
освіти» 

наказ МОН України від 
03.04.2018 №314 «Про 
проведення експерименту 
всеукраїнського рівня за 
темою «Навчально-
методичне забезпечення 
підготовки вчителів в 
умовах реформування 
освітньої галузі у 2017-
2022 роках» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Науково-методична підтримка 
центрів професійного 
розвитку: реалії  та 
перспективи 

Здрагат С.Г. 
Айрікян Г.І. 
Болдирєва Г.І. 

27 жовтень працівники ЦПРПП,  
керівники ЗЗСО 

у рамках кафедрального 
проєкту «Архітектоніка 
регіональної системи 
освіти: проєктуємо 
майбутнє» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Формувальне оцінювання на 
уроках української мови та 
літератури, зарубіжної 
літератури: методичний 
аспект 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 

впродовж  
року  

вчителі української 
мови та літератури, 
зарубіжної 
літератури, здобувачі 
вищої освіти 

Державний стандарт 
базової середньої освіти, 
власне рішення 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Формування предметних та 
ключових компетентностей 
учасників освітнього процесу 
через діяльнісний навчальний 
результат в умовах НУШ 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 

впродовж  
року 

вчителі української 
мови та літератури, 
зарубіжної 
літератури, здобувачі 
вищої освіти 

Державний стандарт 
базової середньої освіти, 
власне рішення 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Виклики трансформації у 
форматі НУШ середньої 
ланки освіти: аспект 
викладання української мови 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 

впродовж  
року 

вчителі української 
мови та літератури, 
зарубіжної 
літератури, здобувачі 

Державний стандарт 
базової середньої освіти, 
власне рішення 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 
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та літератури, зарубіжної 
літератури 

вищої освіти 

Критичне мислення - важлива 
складова освітнього процесу 
на уроках української мови та 
літератури, зарубіжної 
літератури 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 

впродовж  
року 

вчителі української 
мови та літератури, 
зарубіжної 
літератури, здобувачі 
вищої освіти 

Державний стандарт 
базової середньої освіти, 
власне рішення 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Організація освітнього 
процесу з використанням 
цифрових технологій та 
ресурсів 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 

впродовж  
року 

вчителі української 
мови та літератури, 
зарубіжної 
літератури, здобувачі 
вищої освіти 

Державний стандарт 
базової середньої освіти, 
власне рішення 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Нестандартні методи, 
прийоми та їх інтеграція з 
використанням онлайн- 
сервісів 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 

впродовж  
року 

вчителі української 
мови та літератури, 
зарубіжної 
літератури, здобувачі 
вищої освіти 

Державний стандарт 
базової середньої освіти, 
власне рішення 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Професійна компетентність 
педагога як чинник 
забезпечення  якості освіти в 
умовах НУШ 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 

впродовж  
року 

вчителі української 
мови та літератури, 
зарубіжної 
літератури, здобувачі 
вищої освіти 

Державний стандарт 
базової середньої освіти, 
власне рішення 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Підвищення методичного та 
практичного рівнів підготовки 
вчителів-словесників в умовах 
інноваційних змін  у сучасній 
освіті 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 

впродовж  
року 

вчителі української 
мови та літератури, 
зарубіжної 
літератури, здобувачі 
вищої освіти 

Державний стандарт 
базової середньої освіти, 
власне рішення 

КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

5. Творчі групи 
Педагогічний парк: гра у 
фокусі професійної мережі  

Кузнєцова О.В. 
Кравець Н.Ю. 
Паламарчук І.В. 
Трофименко О.А. 

впродовж 
року 

учасники 
регіонального 
проєкту 
«Педагогічний парк 

у рамках регіонального 
проєкту «Педагогічний 
парк Одещини: модель 
інноваційної екосистеми  

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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Кузнєцова Н.В. Одещини» (науково-
педагогічні та 
педагогічні 
працівники закладів 
вищої, фахової 
передвищої, 
загальної середньої, 
дошкільної освіти, 
ЦПРПП 

освіти регіону» та 
співпраці з The LEGO 
FOUNDATION(Данія). 

Наказ МОН України від 
26.08.2021 №928 «Про 
деякі питання 
впровадження освітніх 
компонентів (навчальних 
дисциплін, спецкурсів, 
модулів) з ігрових та 
діяльнісних методів 
навчання та розвитку» 

«Lesson Study» в практиці 
початкової школи Кузнєцова О.В. 

Кравець Н.Ю. 

впродовж 
року  

педагогічні 
працівники 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Естетичне виховання дитини 
на засадах  педагогіки 
Монтессорі 

Здрагат С.Г. 
Мітюхина В.П. 

15 квітня 
07 жовтня 

керівники та 
педагоги ЗЗСО 

власне рішення КЗВО «ОАНО»,                
пл. Михайлівська, 
17 

Фахова студія  «Модеруємо  
психологічний супровід»    

Павленко К. М. 
Солнцева О.А. 27 жовтня  

 

працівники 
психологічної 
служби системи 
освіти 

Закон України «Про 
освіту», Наказ МОН 
України від 22.05.2018    
№ 509 «Про 
затвердження положення 
про психологічну службу 
у системі освіти України» 

КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська, 
17 

 
6. Тренінги 

Семінар-тренінг                                          
«Розвиток професійних 
компетентностей вчителів 

Береснєва Н.В. 
Юрченко Т.В. 
Сенчина Н.Г. 

20 січня                     
11 квітня                                    

19 вересня                  
вчителі англійської, 
німецької, 

професійний стандарт 
«Вчитель закладу 
загальної середньої 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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іноземних мов» 17 жовтня             
8 грудня 

французької  мови  освіти» від 23.12.2020    
№ 2736 

Семінар-тренінг «Вектор змін  
діяльності керівника 
сучасного закладу освіти» 

Здрагат  С.Г. 
Болдирєва Г.В. 
Айрікян Г.І. 
Воронова С.В. 

22 лютого  консультанти 
ЦПРПП, керівники 
закладів освіти  

у межах освітнього 
проєкту НМЛ  

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Ефективні практики НУШ для 
дошкільної освіти 

Кузнєцова О.В. 
Паламарчук І.В. 
Кравець Н.Ю. 

17 березня учасники проєкту 
«ДО-НУШ» 

у рамках реалізації 
регіонального проєкту 
«ДО-НУШ» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Методичний кластер у рамках 
проєкту «Соціальне 
партнерство – майстерня 
майбутнього» 

Здрагат  С.Г., 
Болдирєва Г.В. 

08 червня  
15 грудня 

 

консультанти 
ЦПРПП 

В межах освітнього 
проєкту НМЛ  

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Семінар-тренінг «Нові форми 
громадянської парламентської 
просвіти дітей та молоді» 

 

Здрагат  С.Г., 
Гриньова М.В.  

17 червня педагоги-
координатори 
діяльності учнівських 
самоврядувань         

у межах діяльності ШГП 
«УСі В ДІЇ!» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Семінар-тренінг «Учнівське 
самоврядування в дії»  

Здрагат  С.Г. 
Гриньова М.В.  

26 серпня педагоги-
координатори 
діяльності учнівських 
самоврядувань         

у межах діяльності ШГП 
«УСі В ДІЇ!» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Соціальні  ігри як засіб 
формування комунікативних 
навичок всіх учасників 
освітнього процесу 

Павленко К. М. 
Орленко І. М. 

23 вересня педагогічні 
працівники, які 
працюють в умовах 
інклюзивного 
навчання, фахівці 
ІРЦ, магістранти 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
10.04. 2019 № 530 «Про 
затвердження Порядку 
організації діяльності 
інклюзивних груп у 
закладах дошкільної 
освіти», Постанова КМУ 
від 15.09.2021 №957 «Про 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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затвердження Порядку 
організації інклюзивного 
навчання у закладах 
загальної середньої 
освіти» 

7. Педагогічні майстерні 
      

Нетворкінг-клуб для вчителів 
початкових класів - 
фасилітаторів педагогічних 
студій «НУШ у дії» 

Кузнєцова О.В. 
Кравець Н.Ю. 

 

11 січня 
28 березня 
31 жовтня 

30 листопада 

фасилітатори 
педагогічних студій 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Психологічна майстерня:  
«Студвей-можливості»   Павленко К. М. 

Солнцева О.А 
22 січня 

 

працівники 
психологічної 
служби системи 
освіти 

Закон України «Про 
освіту», наказ МОН 
України від 22.05.2018    
№ 509 «Про 
затвердження положення 
про психологічну службу 
у системі освіти України» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Педагогічна студія 
«Майстерність як вимір 
професійної зрілості 
педагога» 

Кузнєцова О.В. 
Кравець Н.Ю. 

 

25 січня 
22 березня 
25 жовтня 
6 грудня 

досвідчені вчителі 
початкової школи, 
вчителі-методисти, 
керівники 
методичних 
об’єднань (комісій) 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пров. Нахімова,8 

Педагогічна студія 
«Інноваційність педагога – 
вимога сучасності» 

Кузнєцова О.В. 
Кравець Н.Ю. 

 

26 січня 
23 березня 
26 жовтня 
7 грудня 

педагогічні 
працівники  

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Педагогічна студія 
«Дидактична скарбниця 
молодого вчителя» 

Кузнєцова О.В. 
27 січня 

24 березня 
27 жовтня 

молоді вчителі 
початкової школи 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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Кравець Н.Ю. 

 

8 грудня 

Педагогічна студія 
«Професійна ідентичність: у 
фокусі –самовизначення 
майбутнього вчителя» 

Кузнєцова О.В. 
Кравець Н.Ю. 

 

28 січня 
25 березня 
28 жовтня 
9 грудня 

студенти 
педагогічних 
коледжів 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Нетворкінг-клуб для 
працівників дошкільної освіти 
«Будуємо якісну дошкільну 
освіту» 

Кузнєцова О.В. 
Паламарчук І.В. 

17 лютого 
11 травня 
21 грудня 

 

працівники 
дошкільної освіти 

Виконання рішення 
науково-методичної ради 
ОАНО (листопад 2020 р.) 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Особливості розвитку та 
підтримки дітей з ДЦП в 
інклюзивному освітньому 
середовищі  

Павленко К. М.  
Орленко І. М. 

17 лютого фахівці ІРЦ Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
10.04. 2019 № 530 «Про 
затвердження Порядку 
організації діяльності 
інклюзивних груп у 
закладах дошкільної 
освіти», Постанова КМУ 
від 15.09.2021 №957 «Про 
затвердження Порядку 
організації інклюзивного 
навчання у закладах 
загальної середньої 
освіти» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Нові тенденції у викладанні 
німецької мови  

Сенчина Н.Г. 
18 березня вчителі німецької 

мови 
наказ Мінекономіки від 
23.12.2020 № 2736 «Про 
затвердження 
професійного стандарту 
«Вчитель закладу 
загальної середньої 
освіти»  

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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Сучасні методи роботи з 
дітьми з порушенням зору  Павленко К. М. 

Орленко І. М. 

31 березня фахівці ІРЦ Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
10.04. 2019 № 530 «Про 
затвердження Порядку 
організації діяльності 
інклюзивних груп у 
закладах дошкільної 
освіти», Постанова КМУ 
від 15.09.2021 №957 «Про 
затвердження Порядку 
організації інклюзивного 
навчання у закладах 
загальної середньої 
освіти» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Мережева управлінська 
майстерня «Ефективне 
впровадження 
інформаційно-цифрових 
технологій в управлінську та 
освітню діяльність» 

Здрагат С.Г. 
Костенко Р.В. 
Руссол В.М.              
Айрікян Г.С. 
Михайлова Л.М. 

06 квітня керівники ЗЗСО та 
опорних шкіл, 

здобувачі вищої 
освіти 

у рамках проєкту 
«Дизайн освіти 
Одещини» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Викладання інтегрованого 
курсу «Культура 
добросусідства»  в 5-6 класах 
(з досвіду роботи педагогів 
закладів освіти області) 

Шеремет С.І. 
Кононенко Л.М. 

08 квітня 
педагоги закладів 
освіти, які бажають 
викладати курс 
«Культура 
добросусідства» 

власне рішення 
КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Сучасні методи роботи з 
дітьми з порушенням слуху Павленко К. М.  

Орленко І. М. 

27 квітня фахівці ІРЦ Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
10.04. 2019 № 530 «Про 
затвердження Порядку 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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організації діяльності 
інклюзивних груп у 
закладах дошкільної 
освіти», Постанова КМУ 
від 15.09.2021 №957 «Про 
затвердження Порядку 
організації інклюзивного 
навчання у закладах 
загальної середньої 
освіти» 

Реалізація компетентнісного 
потенціалу природничої 
галузі Державного 
стандарту базової середньої 
освіти у модельній програмі 
«Пізнаємо природу» (автори     
Біда Д.Д., Гільберг Т.Г.,    
Колеснік Я.І.) 

Немерцалов В.В. 
Тертична Ю.О.    
Хабаш В.Л.                     
Ятвецька Л.І. 

19 серпня вчителі природничих 
дисциплін 

Державний стандарт 
базової середньої освіти, 
модельна програма 
«Пізнаємо природу» 
(автор Біда Д.Д., Гільберг 
Т.Г., Колеснік Я.І.) 
 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Реалізація компетентнісного 
потенціалу природничої 
галузі Державного 
стандарту базової середньої 
освіти у модельній програмі 
«Пізнаємо природу» (автор 
Коршевнюк Т.В.) 

Немерцалов В.В. 
Тертична Ю.О.   
Хабаш В.Л.        
Ятвецька Л.І. 

 

25 серпня вчителі природничих 
дисциплін 

Державний стандарт 
базової середньої освіти, 
модельна програма 
«Пізнаємо природу» 
(автор Коршевнюк Т.В.) 
 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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Реалізація компетентнісного 
потенціалу природничої 
галузі Державного 
стандарту базової середньої 
освіти у модельній програмі 
«Природничі науки» (автори                                   
Засєкіна Т.М., Лашевська 
Г.А.,   Яценко В.С.) 

Немерцалов В.В. 
Тертична Ю.О.         
Хабаш В.Л.              
Ятвецька Л.І. 

26 серпня вчителі природничих 
дисциплін 

Державний стандарт 
базової середньої  освіти, 
модельна програма 
«Пізнаємо природу» 
(автори Засєкіна Т.М., 
Лашевська Г.А.,  Яценко 
В.С.) 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Системна робота закладів 
освіти щодо формування 
ціннісно-компетентісної 
освіти 

Шеремет С.І. 12  жовтня педагоги закладів 
освіти області 

Обласна цільова 
комплексна програма 
національно - 
патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2021-
2025 роки 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Креативні форми диктантів на 
уроках німецької мови на 
прикладі матеріалів 
видавництва «Hueber»  

 

Сенчина Н.Г. 14 жовтня вчителі німецької 
мови 

наказ Мінекономіки від 
23.12.2020 № 2736 «Про 
затвердження 
професійного стандарту 
«Вчитель закладу 
загальної середньої 
освіти»  

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Безпечне для здоровя і  
життя середовище: 
формуємо разом  

Шеремет С.І. 
Онищук С. 

11  листопада класні керівники  регіональний проєкт 
«Педагогічний парк 
Одещини: модель 
освітньої інноваційної 
екосистеми регіону» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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Англійська мова: 
інструменти для змішаного 
навчання 

Береснєва Н.В. 15 листопада вчителі англійської 
мови 

регіональний проєкт 
«Педагогічний парк 
Одещини: модель 
освітньої інноваційної 
екосистеми регіону» 

 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

 
8. Робота з обдарованою учнівською молоддю і творчо працюючими вчителями 

Науково- 
методичний, організаційно 
-інформаційний супровід та 
проведення першого туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року - 2022» 

Левчишена О.М. 
Папач О.І. 
 

січень-лютий вчителі закладів  
освіти області - 
переможці  
зонального туру 

Указ Президента України 
від 29.06. 1995 №489 
«Про всеукраїнський 
конкурс «Учитель 
року»,наказ 
Департаменту освіти і 
науки Одеської обласної 
державної адміністрації 
від 22.10.2021 №184/ОД 
«Про організацію 
проведення першого туру 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2022» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 17 

ХХІ Всеукраїнський конкурс 
учнівської творчості для учнів           
5-11 класів «Об'єднаймося ж, 
брати мої!» (ІІІ етап) 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А.  
Яроменко В.І. 

січень учні 5-11 класів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Указ Президента України 
від 22.03. 2002 №284, 
Положення про 
Всеукраїнський конкурс 
учнівської творчості для 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 17 
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учнів 5-11 класів (2003),  
Постанова КМУ від 
01.06.2011 №571, лист 
МОН України, наказ 
Департаменту освіти і 
науки Одеської обласної 
державної адміністрації 
«Про проведення ХХ 
Всеукраїнського 
конкурсу учнівської 
творчості для учнів 5-11 
класів» 

ІУ етап  ХХІІ Міжнародного 
конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика для учнів 
3-11 класів, учнів ПТНЗ, 
студентів   І-ІV рівнів 
акредитації 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 

січень учні 3-11 класів, учні 
ПТНЗ, студенти ВНЗ     
І-ІV рівнів 
акредитації 

Положення про 
Міжнародний конкурс з 
української мови імені 
Петра Яцика для учнів 3-
11 класів, учнів ПТНЗ, 
студентів І-ІV рівнів 
акредитації (2008), лист 
МОН України «Про 
проведення ІІІ етапу ХХІІ 
Міжнародного конкурсу  
з української мови  імені 
Петра Яцика» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Науково-методичний, 
організаційно - 
інформаційний супровід та 
проведення  
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад навчальних 
предметів 
(ІІІ етап) 

Папач О.І.  
завідувачі НМЛ 

січень-лютий переможці ІІ етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад 

наказ МОН України від 
17.08.2021 № 914 «Про 
проведення 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і 
турнірів з навчальних 
предметів у 2021/2022 
навчальному році» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

ІV етап  ХІІ Міжнародного Свінтковська С.А. лютий учні 5-11 класів Указ Президента України КЗВО «ОАНО», 
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мовно-літературного 
конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені 
Тараса Шевченка для учнів    
5-11 класів, учні ПТНЗ, 
здобувачі освіти   І-ІV рівнів 
акредитації 

Плетньова Л.А. ЗЗСО,  здобувачі 
освіти 

про Конкурс від 
30.09.2010  №928, 
Положення про  
Міжнародний мовно-
літературний конкурс 
учнівської та 
студентської молоді імені 
Тараса Шевченка для 
учнів 5-11 класів, учнів 
ПТНЗ, студентів І-ІV 
рівнів акредитації, 
Постанова КМУ від 
01.06.2011 №571  

пл. Михайлівська, 
17 

Проведення відбірково - 
тренувальних зборів з учнями, 
які посіли призові місця у ІІІ 
(обласному) етапі  
Всеукраїнських олімпіад з 
предметів,  з  метою 
підготовки їх до ІV 
(Всеукраїнського) етапу 
олімпіади 

Папач О.І. 
завідувачі НМЛ 

за окремим 
графіком 

учасники олімпіад власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 17 

Проведення ІІ (обласного) 
туру Всеукраїнського 
конкурсу «Інноваційний урок 
фізичної культури та урок 
фізичної культури з 
елементами футболу» 

Онищук С.О. 28-30 березня вчителі фізичної 
культури 

Національна стратегія з 
оздоровчої рухової 
активності в Україні до 
2025 року «Рухова 
активність – здоровий 
спосіб життя – здорова 
нація» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 17 

ХІІІ Всеукраїнська 
українознавча гра «Соняшник 
– 2022» для учнів 1-11 класів 
загальноосвітніх навчальних 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 
 

березень учні 1-11 класів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

власне рішення  
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закладів (координація) 
Міжнародний математичний 
конкурс «Кенгуру» 

Мітельман І.М. березень учні 2-11 класів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

наказ МОН України від 
07.05.2012 №552 «Про 
затвердження 
положення» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 17 

Організаційно 
-інформаційний, науково-
методичний супровід та 
проведення ІV етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з економіки 

Папач О.І., 
Немерцалов В.В.  
Тертична Ю.О. 

квітень учні 9-11 класів наказ МОН України від 
17.08.2021 № 914 «Про 
проведення 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і 
турнірів з навчальних 
предметів у 2021/2022 
навчальному році» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Організаційно-
інформаційний, науково-
методичний супровід та 
проведення ІV етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з болгарської мови 
та літератури 

Папач О.І.                         
Бузіян Н.С. 

квітень учні 9-11 класів наказ МОН України від 
17.08.2021 №914 «Про 
проведення 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і 
турнірів з навчальних 
предметів у 2021/2022 
навчальному році» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Організаційно 
-інформаційний, науково-
методичний супровід та 
проведення ІV етапу 
Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з молдовської мови 
та літератури 

Папач О.І. 
Карайван Н.І. 

квітень учні 9-11 класів наказ МОН України від 
17.08.2021 №914 «Про 
проведення 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і 
турнірів з навчальних 
предметів у 2021/2022 
навчальному році» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Науково- методичний, 
організаційно-інформаційний 
та супровід  проведення 

Папач О.І. 
завідувачі НМЛ 

квітень - 
листопад 

учні 8 - 11 класів 
ЗНЗ області 
 

Положення про 
проведення очно-заочних 
інтелектуальних змагань з 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 17 
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Інтелектуальних змагань для 
учнів сільських шкіл 

базових дисциплін серед 
учнів сільських шкіл 
Одеської області, 
затверджене наказом 
Департаменту освіти і 
науки Одеської обласної 
державної адміністрації 
від 13 листопада 2019 
року № 280/ОД, 
зареєстроване в 
Головному 
територіальному 
управлінні юстиції в 
Одеській області 04 
грудня 2019 року за № 
132/1607 

Науково-методичний, 
організаційно - 
інформаційний супровід та 
проведення Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і  
турнірів з навчальних 
предметів (І -ІІ етапи) 

Папач О.І.  
завідувачі НМЛ 

серпень- 
грудень 

учні 8 - 11 класів 
ЗЗСО області 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

ХІІ Всеукраїнський конкурс 
фахової майстерності для 
вчителів-україністів ЗЗСО. 
«Соняшник-учитель» 
(координація) 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 

жовтень творчо працюючі 
вчителі 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Всеукраїнський місячник 
шкільних бібліотек 

Полтавська Т.М. 
Мелешко В.В. 

жовтень шкільні бібліотекарі власне рішення онлайн 

VІІ Міжнародна гра з 
зарубіжної літератури 
«Sunflower» для учнів    1-11 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 

листопад учні 1-11 класів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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класів закладів загальної 
середньої освіти 
(координація) 
Науково-практичний семінар 
«Предметно-методичний 
супровід учнівських олімпіад 
з математики: розвиток ідей 
шкільного курсу алгебри в 
контексті сучасних 
олімпіадних завдань» 

Мітельман І.М. 10 листопада 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 

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) 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Міжнародний конкурс з 
інформатики та комп'ютерної 
вправності «Бобер»  

Мітельман І.М. листопад учні 2-11 класів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

наказ МОН України від 
16.10.2013 №1437 «Про 
затвердження положення 
про міжнародний конкурс 
з інформатики та 
комп’ютерної вправності 
«Бобер» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

ІІ етап  ХІІІ Міжнародного 
мовно-літературного 
конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені 
Тараса Шевченка для учнів 5-
11 класів, учнів ПТНЗ, 
студентів   І-ІV рівнів 
акредитації 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 

листопад учні 5-11 класів, учні 
ПТНЗ, студенти ВНЗ     
І-ІV рівнів 
акредитації 

Указ Президента України 
про Конкурс від 
30.09.2010  №928, 
Положення про  
Міжнародний мовно-
літературний конкурс 
учнівської та 
студентської молоді імені 
Тараса Шевченка для 
учнів 5-11 класів, учнів 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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ПТНЗ, студентів І-ІV 
рівнів акредитації, 
постанова КМУ від 
01.06.2011 №571  

ІІ етап  ХХІІІ Міжнародного 
конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика для учнів 
3-11 класів, учнів ПТНЗ, 
студентів   І-ІV рівнів 
акредитації 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 

листопад учні 3-11 класів, учні 
ПТНЗ, студенти ВНЗ     
І-ІV рівнів 
акредитації 

Положення про 
Міжнародний конкурс з 
української мови імені 
Петра Яцика для учнів     
3-11 класів, учнів ПТНЗ, 
студентів І-ІV рівнів 
акредитації (2008), лист 
МОН України «Про 
проведення ІІІ етапу ХХІІ 
Міжнародного конкурсу  
з української мови  імені 
Петра Яцика» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

ІІІ етап  ХІІІ Міжнародного 
мовно-літературного 
конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені 
Тараса Шевченка для учнів     
5-11 класів, учнів ПТНЗ, 
студентів   І-ІV рівнів 
акредитації 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 

грудень учні 5-11 класів, учні 
ПТНЗ, студенти ВНЗ     
І-ІV рівнів 
акредитації 

Указ Президента України 
про Конкурс від 
30.09.2010  №928, 
Положення про  
Міжнародний мовно-
літературний конкурс 
учнівської та 
студентської молоді імені 
Тараса Шевченка для 
учнів 5-11 класів, учнів 
ПТНЗ, студентів І-ІV 
рівнів акредитації, 
Постанова КМУ від 
01.06.2011 №571  

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

ІІІ етап  ХХІІІ Міжнародного 
конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика для учнів 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 

грудень учні 3-11 класів, учні 
ПТНЗ, студенти ВНЗ     
І-ІV рівнів 

Положення про 
Міжнародний конкурс з 
української мови імені 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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3-11 класів, учнів ПТНЗ, 
студентів   І-ІV рівнів 
акредитації 

акредитації Петра Яцика для учнів 3-
11 класів, учнів ПТНЗ, 
студентів І-ІV рівнів 
акредитації (2008), лист 
МОН України «Про 
проведення ІІІ етапу ХХІІ 
Міжнародного конкурсу  
з української мови  імені 
Петра Яцика» 

Всеукраїнський 
математичний конкурс 
«Кенгуру» 2-6 

Мітельман І.М. грудень учні 2-11 класів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

наказ МОН України від 
07.05.2012 №552 «Про 
міжнародний 
математичний конкурс 
«Кенгуру»  

 КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

ХХІІ Всеукраїнський конкурс 
учнівської творчості для учнів           
5-11 класів «Об'єднаймося ж, 
брати мої!» (ІІІ етап) 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А.  
Яроменко В.І. 

грудень учні 5-11 класів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Указ Президента України 
від 22.03. 2002 №284, 
Положення про 
Всеукраїнський конкурс 
учнівської творчості для 
учнів 5-11 класів (2003),  
Постанова КМУ від 
01.06.2011 №571, наказ 
Департаменту освіти і 
науки Одеської обласної 
державної адміністрації 
«Про проведення ХХ 
Всеукраїнського 
конкурсу учнівської 
творчості для учнів                    
5-11 класів» 
 
 
 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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9. Школа молодого керівника / методиста / педагога/ консультанта 
 

«Школа молодого методиста» 
для вихователів-методистів 
закладів дошкільної освіти, 
які працюють менше  двох 
років 

Кузнєцова О.В. 
Паламарчук І.В. 

31 січня 
24 лютого 
31 березня 
28 квітня 
26 травня 
29 вересня 
27 жовтня  

вихователі - 
методисти закладів 
дошкільної освіти 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Міжкафедральний проєкт 
«Вчитель – професійна еліта» 

Левчишена О.М. 
Завідувачі кафедр 

впродовж 
року 

педагогічні, науково-
педагогічні 
працівники 

«Педагогічний парк 
Одещини: модель 
освітньої інноваційної 
екосистеми регіону» 

 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Школа «Консультант центру 
професійного розвитку 
педагогів як соціальний лідер 
в освітньому середовищі» 

 
Здрагат С.Г. 
Болдирєва Г.В. 

26 січня 
26 квітня 
30 червня 

30 листопада 

консультанти центрів 
професійного 
розвитку 
педагогічних 
працівників 

у рамках освітнього 
проєкту НМЛ кафедри 
освітньої політики 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Школа «Проактивний керівник 
– якісна освіта» 

Здрагат С.Г. 
Воронова С.В. 
 
 

03 лютого 
10 червня 
27 жовтня 
02 грудня 

керівники закладів 
освіти 

у межах освітнього 
проєкту НМЛ кафедри 
освітньої політики 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

 
10. Експериментальна діяльність 

Регіональний науково - 
методичний експеримент 
«Активізація пізнавальної 
діяльності учнів в умовах 
гуманізації навчально-

Мітюхина В.П. 
2013-2023 рр. 

педагоги закладів 
учасників 
експерименту 

наказ Департаменту 
освіти і науки ОДА        
від 14.03.2017  № 96/ОД 
«Про проведення 
дослідно-

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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виховного процесу засобами 
вальдорфської педагогіки» 
(Одеський приватний НВК – 
Вільна школа «Астр», 
Фонтанська дорога, 25) 

експериментальної 
роботи  на базі Одеського 
приватного НВК – Вільна 
школа «Астр» 

Експеримент Всеукраїнського 
рівня «Система виховання 
особистості гімназиста в 
полікультурному середовищі»  
(ІV узагальнюючий  
етап).Підведення підсумків 
експериментальної роботи 

Папач О.І.                                     
Шеремет С.І. 2015 - 2022 

обласний заклад 
«Спеціалізована 
загальноосвітня 
школа-інтернат 
«Болградська 
гімназія імені  
Г. С. Раковського» 

наказ МОН України від 
02.08.2017 № 1108 «Про 
проведення дослідно -
експериментальної 
роботи на базі обласного 
закладу «Спеціалізована 
загальноосвітня школа-
інтернат» Болградська 
гімназія                                       
ім. Г.С.Раковського» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Експеримент Всеукраїнського 
рівня «Навчально-методичне 
забезпечення підготовки 
вчителів в умовах 
реформування освітньої галузі 
у 2017-2022 роках» 

Задорожна Л.К. 
Кузнєцова О.В. 

2017-2022 випускники, 
викладачі, 
адміністрація 
педагогічних 
коледжів Одеської 
області 

наказ МОН України від 
03.04.2018 №314 «Про 
проведення експерименту 
всеукраїнського рівня за 
темою «Навчально-
методичне забезпечення 
підготовки вчителів в 
умовах реформування 
освітньої галузі у 2017-
2022 роках» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Експеримент Всеукраїнського 
рівня «Розроблення і 
впровадження навчально-
методичного забезпечення для 
закладів загальної середньої 
освіти в умовах реалізації 

Задорожна Л.К. 
Левчишена О.М. 
Папач О.І 
Кононенко Л.М. 2021-2027 

вчителі закладів 
освіти, які пілотують 
Державний стандарт 
базової середньої 
освіти 

наказ МОН України від 
02.04.2021 № 406 «Про 
реалізацію інноваційного 
освітнього проєкту 
Всеукраїнського  рівня за 
темою «Розроблення і 
впровадження навчально-

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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Державного стандарту базової 
середньої освіти» 

методичного 
забезпечення для закладів 
загальної середньої освіти 
в умовах реалізації 
Державного стандарту 
базової середньої освіти» 

11. Моніторинг освітнього процесу. Забезпечення якості освіти в Академії 
 

Участь у перевірці завдань 
відкритої форми 
сертифікаційних робіт ЗНО з 
української мови та 
української мови і літератури 
2022 року у межах спільної 
роботи з ОРЦОЯО 

Свінтковська С.А. травень-   
червень 

 лист ОРЦОЯО КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Моніторинг стану виконання 
договорів про надання 
освітніх послуг  та співпрацю 
з органами управління та 
закладами освіти    і надання 
методичної допомоги 
педагогічним працівникам 
освітніх закладів   

Шупарський В.С. 
Буюклі Л.А.  
Пустовалова С.В.   
Тулба Т.І.   

 

червень-
грудень 

 власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

13. Видавнича діяльність 
 

Методичний посібник 
«Ізотерапія в діяльності 
психолога закладу освіти» 

Бальбуза О. М. лютий працівники 
психологічної 
служби системи 
освіти 

Закон України «Про 
освіту», наказ МОН 
України  від 22.05.2018  
№ 509 «Про 
затвердження положення 
про психологічну службу 
у системі освіти України» 

КЗВО «ОАНО»,                    
пров. Нахімова,8 
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Підручник «Українська мова, 
підручник для 5 класу з 
навчанням молдовською 
мовою (з аудіосупроводом)» 

Свінтковвська С.А. 
Михайловська Н.А. 
Левинська М.В. 
Мельниченко Т.М.  

травень вчителі української 
мови в ЗЗСО з 
навчанням 
молдовською мовою  

власне рішення  

Навчально-методичний 
посібник «НУШ-перехід на 
новий рівень»: математична 
освітня галузь, 5 клас 

Папач О.І.        червень 

науково-педагогічні 
працівники, вчителі 
базової середньої 
освіти 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Навчально-методичний 
посібник «НУШ-перехід на 
новий рівень»: природнича 
освітня галузь, 5 клас 

Ятвецька Л.І.     червень 

науково-педагогічні 
працівники, вчителі 
базової середньої 
освіти 

власне рішення  

Навчально-методичний 
посібник «НУШ-перехід на 
новий рівень»: соціальна і 
здоров’язбережувальна 
освітня галузь, 5 клас 

Кононенко Л.М.    червень 

науково-педагогічні 
працівники, вчителі 
базової середньої 
освіти 

власне рішення  

Навчально-методичний 
посібник «НУШ-перехід на 
новий рівень»: освітня галузь 
фізична культура, 5 клас 

Онищук С.О.     червень 

науково-педагогічні 
працівники, вчителі 
базової середньої 
освіти 

власне рішення  

Навчально-методичний 
посібник «НУШ-перехід на 
новий рівень»: мистецька 
освітня галузь, 5 клас 

Дерябіна С.В. 
Шатайло Н.В. червень 

науково-педагогічні 
працівники, вчителі 
базової середньої 
освіти 

власне рішення  

Навчально-методичний 
посібник «НУШ-перехід на 
новий рівень»: інформатична 
освітня галузь, 5 клас 

Чебаненко Н.О.   червень 

науково-педагогічні 
працівники, вчителі 
базової середньої 
освіти 

власне рішення  

Навчально-методичний 
посібник «НУШ-перехід на 
новий рівень»: технологічна 
освітня галузь, 5 клас 

Колесова О.А. червень 

науково-педагогічні 
працівники, вчителі 
базової середньої 
освіти 

власне рішення  
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Навчально-методичний 
посібник «НУШ-перехід на 
новий рівень»: громадянська 
та історична освітня галузь,            
5 клас 

Левчишена О.М. 
Котенко О.М.     червень 

науково-педагогічні 
працівники, вчителі 
базової середньої 
освіти 

власне рішення  

Навчально-методичний 
посібник «НУШ-перехід на 
новий рівень»: мовно- 
літературна освітня галузь 
(українська мова та 
література, зарубіжна 
література), 5 клас 

Свінтковська С.А.  червень 

науково-педагогічні 
працівники, вчителі 
базової середньої 
освіти 

власне рішення  

Навчально-методичний 
посібник «НУШ-перехід на 
новий рівень»: мовно- 
літературна освітня галузь 
(англійська мова), 5 клас 

Береснєва Н.В.    червень 

науково-педагогічні 
працівники, вчителі 
базової середньої 
освіти 

власне рішення  

Навчально-методичний 
посібник «НУШ-перехід на 
новий рівень»: мовно- 
літературна освітня галузь 
(німецька мова), 5 клас 

Сенчина Н.Г.   червень 

науково-педагогічні 
працівники, вчителі 
базової середньої 
освіти 

власне рішення  

Навчально-методичний 
посібник «НУШ-перехід на 
новий рівень»: мовно- 
літературна освітня галузь 
(французька мова), 5  клас 

Юрченко Т.В.     червень 

науково-педагогічні 
працівники, вчителі 
базової середньої 
освіти 

власне рішення  

Навчально-методичний 
посібник «НУШ-перехід на 
новий рівень»: мовно- 
літературна освітня галузь 
(мови національних меншин), 
5 клас 

Свінтковська С.А.     червень 

науково-педагогічні 
працівники, вчителі 
базової середньої 
освіти 

власне рішення  
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Методичний посібник: 
«Компас соціальної взаємодії 
дітей: соціальні ігри у 
формуванні Soft skills» 

Павленко К. М. 
Орленко І. М. 

листопад педагогічні 
працівники, які 
працюють в умовах 
інклюзивного 
навчання, фахівці 
ІРЦ 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
10.04. 2019 № 530 «Про 
затвердження Порядку 
організації діяльності 
інклюзивних груп у 
закладах дошкільної 
освіти», Постанова КМУ 
від 15.09.2021 №957 «Про 
затвердження Порядку 
організації інклюзивного 
навчання у закладах 
загальної середньої 
освіти» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Науково-методичний 
посібник: «Організація 
безпечного освітнього 
простору: координація дій» 

Павленко К. М. 
Заварова Н. В. 
Солнцева О. А.  

 
листопад 

педагогічні 
працівники, які 
працюють в умовах 
інклюзивного 
навчання, фахівці 
ІРЦ 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
10.04. 2019 № 530 «Про 
затвердження Порядку 
організації діяльності 
інклюзивних груп у 
закладах дошкільної 
освіти», Постанова КМУ 
від 15.09.2021 №957 «Про 
затвердження Порядку 
організації інклюзивного 
навчання у закладах 
загальної середньої 
освіти» 

КЗВО «ОАНО», 
пров. Нахімова,8 
 

Евалюація як інноваційна 
система оцінювання в освіті Здрагат С.Г. листопад 

педагогічні , науково-
педагогічні 
працівники 

власне рішення  

Довідник  «Аналіз і стан 
маркетингової,  

Шупарський В.С.     
Пустовалова С.В.  листопад 

педагогічні , науково-
педагогічні 

власне рішення  
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моніторингової та 
інвестиційної діяльності 
академії» 

 

Тулба Т.І.                     
Буюклі Л.А.          

працівники 

VІ. Заходи з реалізації державної політики в галузі освіти 
Впровадження програми дій з 
професійного розвитку 
педагогів щодо застосування 
ігрових та діяльнісних 
методів навчання і розвитку в 
умовах Нової української 
школи та реалізації 
оновленого Базового 
компоненту дошкільної освіти  

Кузнєцова О.В. 
Трофименко О.А. 
Беженар І.І. 

впродовж 
року 

педагогічні 
працівники 
початкової, 
дошкільної освіти, 
викладачі закладів 
фахової передвищої, 
вищої, 
післядипломної 
педагогічної освіти 

наказ МОН України від 
26.08.2021 №928 «Про 
деякі питання 
впровадження освітніх 
компонентів (навчальних 
дисциплін, спецкурсів, 
модулів) з ігрових та 
діяльнісних методів 
навчання та розвитку» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Обласний проєкт «Школа в 
цифровому світі» 

Задорожна Л.К. 
Левчишена  О.М. 
 

впродовж 
року 

педагогічні, науково-
педагогічні 
працівники 

 КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
пров. Нахімова, 8 

Участь у сертифікації 
вчителів початкових класів 
(вивчення практики) 
 
 
 
 

Кузнєцова О.В. 
Кравець Н.Ю. 
 
 
 
 
 
 

впродовж 
року 

 
 
 
 
 
 

 

вчителі початкових 
класів, які проходять 
сертифікацію 
 
 
 
 

Постанова КМУ від 
27.12.2018 №1190, 
наказ Державної служби 
якості освіти України від 
10.09.2019  № 01-11/49 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Реалізація державної політики 
у сфері реформування 
загальної середньої освіти. 
Нова українська школа на 
період до 2029 року 

Левчишена О.М. 
завідувачі кафедр  
 

впродовж 
року 

 Статут КЗВО «ОАНО», 
Концепція державної 
політики у сфері 
реформування загальної 
середньої освіти «Нова 

КЗВО «ОАНО», 
пл.Михайлівська, 
17, 
пров. Нахімова, 8 
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українська школа» на 
період до 2029 року 

Реалізація окремих положень  
Державної соціальної 
програми «Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини» на 
період до 2021 року 

Левчишена О.М. 
завідувачі кафедр  
 
 
 

 

впродовж 
року 

педагоги закладів 
освіти області 

Державна соціальна 
програма «Національний 
план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права 
дитини» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Організаційно – методичний 
супровід реалізації Програми 
«Основні орієнтири 
виховання учнів 1-11 класів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів України» 

Левчишена О.М. 
Шеремет С.І. 
завідувачі кафедр  
 

впродовж 
року 

педагоги закладів 
освіти області 

Програма «Основні 
орієнтири виховання 
учнів 1-11 класів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
України» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Організаційно – методичний 
супровід реалізації  Програми 
«Нова українська школа» у 
поступі до цінностей 

Левчишена О.М. 
Шеремет С.І. 
завідувачі кафедр  
 
 

впродовж 
року 

педагоги закладів 
освіти області 

Програма «Нова 
українська школа» у 
поступі до цінностей 
 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Реалізація окремих положень 
Національної стратегії з 
оздоровчої рухової активності 
в Україні до 2025 року 
«Рухова активність – 
здоровий спосіб життя – 
здорова нація» 

Левчишена О.М. 
Шеремет С.І. 
завідувачі кафедр  
 

впродовж 
року 

педагоги закладів 
освіти області 

Національна стратегія з 
оздоровчої рухової 
активності в Україні до 
2025 року «Рухова 
активність – здоровий 
спосіб життя – здорова 
нація» 
 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Реалізація державної політики 
щодо впровадження 
«Концепції розвитку 
природничо-математичної 
освіти (STEM - освіти)» 

Левчишена О.М. 
Немерцалов В.В. 
Колесова О.А. 
завідувачі кафедр  
 

впродовж 
року 
 
 

педагоги закладів 
освіти області 

Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 
05.08. 2020 № 960-р «Про 
схвалення Концепції 
розвитку природничо- 
математичної освіти 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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(STEM-освіти)» 
Реалізація проєкту МОН 
України та Британської ради 
«Професійний розвиток 
вчителя іноземної мови» 
щодо розвитку професійної 
компетентності вчителів 
англійської мови 5-9 класів 

Левчишена О.М. 
Береснєва Н.В. 

впродовж 
року 

педагоги закладів 
освіти області 

проєкт МОН України та 
Британської ради 
«Професійний розвиток 
вчителя іноземної мови» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Організаційно – методичний 
супровід реалізації проєкту 
МОН України та Goethe-
Institut в Україні 
«Професійний розвиток 
вчителя іноземної мови» 
щодо розвитку професійної 
компетентності вчителів 
німецької мови 5-9 класів 

Левчишена О.М. 
Сенчина Н.Г. 

впродовж 
року 

педагоги закладів 
освіти області 

проєкт МОН України та 
Goethe-Institut в Україні 
«Професійний розвиток 
вчителя іноземної мови» 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Реалізація дорожньої карти 
імплементації статті 7 Закону 
України «Про освіту» в 
закладах загальної середньої 
освіти Одеської області  
(2019-2023 роки) 

Левчишена О.М. 
Свінтковська С.А. 
 

звітність 
(раз на 
квартал, 
Департамент 
освіти і науки 
Одеської 
обласної 
державної 
адміністрації) 

педагогічні, науково-
педагогічні 
працівники 

Закон України «Про 
освіту» 

КЗВО «ОАНО»,  
пл.Михайлівська,17  

Реалізація експозиційного 
простору «Українська мова» в 
академії та у ЗЗСО Одещини з 
вивчення, утвердження та 
популяризації української 
мови 

Свінтковська С.А. 
Плетньова Л.А. 

впродовж 
року 

заклади загальної 
середньої освіти – 
учасники 
експозиційного 
простору 

лист Уповноваженого із 
захисту державної мови 
від 202.07.2021                           
№ 2416/-07/21-У, 
Положення про 
експозиційний простір 
«Українська мова» у 
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закладі освіти, 
розроблене Секретаріатом 
Уповноваженого із 
захисту державної мови 
та затверджене 
постановою Президії 
НАПН Україні від 17 
червня 2021 року 

VІІ. Міжнародна діяльність та міжнародні проєкти 
 

Австрійсько-український 
проєкт «Інклюзивна 
освіта в Одеській області» 
 

Левчишена О.М. 
Заварова Н.В. 
Орленко І.М 

впродовж 
року 

педагогічні 
працівники закладів 
освіти з інклюзивною 
формою навчання, 
ІРЦ Одеської області 

Договір про співпрацю 
між КЗВО «Одеська 
академія неперервної 
освіти Одеської обласної 
ради» та OeAD GmbH-
Австрійською агенцією з 
питань міжнародної 
мобільності та співпраці в 
галузі освіти, науки і 
досліджень від 30 червня 
2021р.  

КЗВО «ОАНО», 
пров. Нахімова, 8 

Чесько-український  проєкт 
«На шляху до інклюзії»,   

Левчишена О.М. 
Заварова Н.В. 
Орленко І.М. 

впродовж 
року 

педагогічні 
працівники закладів 
освіти з інклюзивною 
формою навчання, 
ІРЦ Одеської області 

Меморандум про 
співробітництво з 
Асоціацією з 
міжнародних питань 
(АМО) за підтримки 
програми TRANS МЗС 
Чехії  
 

КЗВО «ОАНО», 
пров. Нахімова, 8 

Програма USAID «РАДА: 
наступне покоління» 

Левчишена О.М. 
Здрагат С.Г. 
Гриньова М.В. 

впродовж 
року 

педагоги- 
організатори, 
заступники 
директорів з виховної 

Статут КЗВО «ОАНО», 
лист про співпрацю 

КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська, 
17 
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роботи, методисти з 
виховної роботи 

Швейцарсько-український 
проєкт «DESIDE» - 
«Децентралізація для 
розвитку демократичної 
освіти» 

Задорожна Л.К. 
Красножон Н.В. 
Гриньова М.В. 

впродовж 
року 

керівники управлінь 
освіти ТГ та 
керівники закладів 
ЗЗСО – учасники 
проєкту 
 

Статут КЗВО «ОАНО», 
Меморандум про 
співпрацю  

КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська, 
17 

Австрійсько-український 
проєкт «Компетентності 
лідерства та менеджменту для 
ефективного розвитку якості 
освіти в опорних школах» 
 

Левчишена О.М. 
Здрагат С.Г. 
Воронова С.В. 
Болдирєва Г. В. 

згідно з  
планом про 
співпрацю 

керівники  опорних 
закладів  загальної 
середньої освіти та 
філії 

Статут КЗВО «ОАНО», 
Меморандум про 
співпрацю 

КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська, 
17 

Австрійсько-український 
проєкт «Цифровізація 
викладання»  

Левчишена О.М. 
Здрагат С.Г. 
Папач О.І. 

впродовж 
року 

науково-педагогічні 
працівники академії 

Статут КЗВО «ОАНО», 
Меморандум про 
співпрацю 

КЗВО «ОАНО»,  
пл. Михайлівська, 
17 

Німецький цифровий конгрес 
онлайн: «Наука і навчання в 
епоху цифрових технологій» 
 

Сенчина Н.Г. жовтень вчителі, викладачі 
німецької мови 

Статут КЗВО «ОАНО», 
Меморандум про 
співпрацю 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Чесько-український проєкт 
«Зміни в університетах і 
факультетах у XXI столітті», 
університет  
ім. Масарика 

Ягоднікова В.В. впродовж 
року 

науково-педагогічні 
працівники 

Меморандум про 
співробітництво з 
Асоціацією з 
міжнародних питань 
(АМО) за підтримки 
програми TRANS МЗС 
Чехії 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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VІІІ. Регіональне лідерство та соціальне партнерство 

Регіональний проєкт «ДО-
НУШ» 
 
 
 

Кузнєцова О.В. 
Паламарчук І.В. 
 

 

 

впродовж 
року 
 
 
 
 

керівники, вихователі 
закладів дошкільної 
освіти, викладачі 
педагогічних 
коледжів 

рішення Вченої ради 
КЗВО «ОАНО» від 
28.02.2020 №1/4 

 
 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 17 

Методичний проєкт 
«Педагогічна студія як форма 
розвитку професійної 
компетентності педагога» 

Кузнєцова О.В. 
Кравець Н.Ю. 
Гарачук Т.В. 
Хоменко О.А. 

впродовж 
року 

педагоги-тренери, 
студенти 
педагогічних 
коледжів, вчителі 
початкової школи 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл.Михайлівська,17 

Регіональний проєкт «Нове 
покоління вчителів для 
української школи» 
 
 
 

Задорожна Л.К. 
Кузнєцова О.В. 
Кравець Н.Ю. 
 
 
 
 

впродовж 
року 
 
 
 
 
 
 

керівники, вихователі 
закладів дошкільної 
освіти, викладачі 
педагогічних 
коледжів 

рішення Вченої ради 
КЗВО «ОАНО» від 
28.02.2020 №1/4 
 
 

КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Сесії з професійного розвитку 
супервізорів 

Кузнєцова О.В 
Кравець Н.Ю. 

12 січня 

24 травня 
педагоги-супервізори 

рішення Вченої ради 
КЗВО «ОАНО» від 
19.08.2020 №4/1 

КЗВО «ОАНО», 
пров. Нахімова, 8 

Зустрічі зі стейкхолдерами Рищак Н.І. 
Костенко Р.В 

березень 
 

стейкхолдери власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 
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Літня школа «НУШ 2022/2023 
– маршрути змін» 

Кузнєцова О.В 
Кравець Н.Ю. 22-23 серпня вчителі 1-х класів 

наказ МОН України від 
15.01.2018 №36  «Про 
затвердження Типової 
освітньої програми 
організації і проведення 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 
закладами 
післядипломної освіти» 

КЗВО «ОАНО», 
пл.Михайлівська,17 

Супервізії педагогів-
супервізорів та вчителів 
початкових класів, інтервізії 
вчителів початкових класів 

Кузнєцова О.В. 
Кравець Н.Ю. 
 

впродовж 
року 
 
 
 
 

педагоги- 
супервізори для 
вчителів початкових 
класів 

рішення Вченої ради 
КЗВО «ОАНО» від 
28.02.2020 №1/4 

КЗВО «ОАНО», 
пров. Нахімова, 8 

Одеська обласна школа 
громадянської партисипації 
дорослих та молоді «УСі В 
ДІЇ!» 
 
 

Левчишена О.М. 
Здрагат С.Г. 
Гриньова М.В. 
 
 
 
 

впродовж 
року 
 
 
 
 
 

педагоги-
координатори 
діяльності учнівських 
самоврядувань, 
лідери учнівських 
самоврядувань  

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 17 

Співпраця з Генеральним 
консульством Республіки 
Болгарії в Україні, 
Міністерством освіти і науки 
Республіки Болгарії 

Бузіян Н.С. впродовж 
року 

вчителі болгарської 
мови та літератури 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Співпраця з офісом 
Верховного комісара ОБСЄ з 
національних меншин 

Юрченко Т.В. впродовж 
року 

вчителі французької 
мови 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Співпраця з міжнародними 
асоціаціями вчителів 

Юрченко Т.В. впродовж 
року 

вчителі французької 
мови 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
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іноземних мов 17 
Співпраця з інститутом Гете в 
Україні 

Сенчина Н.Г. впродовж 
року 

вчителі німецької 
мови 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Співпраця з центральним 
управлінням у справах 
шкільної освіти за кордоном 
(Німеччина) 

Сенчина Н.Г. впродовж 
року 

вчителі німецької 
мови 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Співпраця з видавництвом 
Hueber в Україні 

Сенчина Н.Г. впродовж 
року 

вчителі німецької 
мови 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Співпраця з регіональним 
офісом англійської мови від 
США 

Береснєва Н.В. впродовж 
року 

вчителі англійської 
мови 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Співпраця з Корпусом миру Береснєва Н.В. впродовж 
року 

вчителі англійської 
мови 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Співпраця з посольством 
Франції в Україні,  з 
французьким альянсом, з 
CNED 

Юрченко Т.В. впродовж 
року 

вчителі французької 
мови 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Співпраця з міжнародними 
видавництвами: 
Person, Cambridge, Macmillan, 
Hachette, National  geographic, 
CLE international,Cornelsen, 
Edelsa, Express Publishing 

Юрченко Т.В. впродовж 
року 

вчителі іноземних 
мов 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Співпраця з Міжнародним 
благодійним фондом  «Ліга 
українських меценатів»  

Свінтковська С.А. впродовж 
року 

вчителі української 
мови та літератури 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Співпраця з Одеською 
обласною організацією 

Свінтковська С.А. впродовж 
року 

вчителі української 
мови та літератури 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
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Національної спілки 
письменників України 

17 

Співпраця з Одеською 
національною науковою 
бібліотекою, Одеською 
обласною універсальною 
бібліотекою імені 
М.Грушевського, Державним 
літературним музеєм 

Полтавська Т.М. 
 

впродовж 
року 

педагогічні, науково-
педагогічні праців-
ники 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Співпраця з Міжнародною 
літературно-мистецькою 
академією України  

Свінтковська С.А. впродовж 
року 

вчителі української 
мови та літератури 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Співпраця з Філіалом 
Злученого Українського 
Американського 
Допомогового Комітету в 
Україні 

Свінтковська С.А. 
Принько В.Д. 

впродовж 
року 

педагогічні, науково-
педагогічні праців-
ники 

Статут КЗВО «ОАНО»  

Організація екскурсії для 
здобувачів вищої освіти до 
музею ОНУ імені  
І.І.Мечникова 

Кузнєцова Н.В. 
Костенко Р.В 

2022 рік здобувачі вищої 
освіти 

Статут КЗВО «ОАНО» Музей ОНУ імені 
І.І. Мечникова 

Співпраця з ГО «Здорове 
суспільство» у 
консультативно-методичній 
сфері 

Орленко І.М. впродовж 
року 

педагогічні, науково-
педагогічні праців-
ники 

Статут КЗВО «ОАНО», 
Меморандум про 
співпрацю 

КЗВО «ОАНО», 
пров. Нахімова, 8 

Співпраця з ОБО «Сонячні 
діти»   

Орленко І.М. впродовж 
року 

педагогічні, науково-
педагогічні праців-
ники 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пров. Нахімова, 8 

Співпраця з ГО «Особливі 
діти»  

Орленко І.М. впродовж 
року 

педагогічні, науково-
педагогічні праців-
ники 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пров. Нахімова, 8 

Співпраця з ГО «Особлива Орленко І.М. впродовж педагогічні, науково- Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 



 

80 
 

Молодь»  року педагогічні праців-
ники 

пров. Нахімова, 8 

Співпраця з ГО «Еволюція 
покоління»  

Орленко І.М. впродовж 
року 

педагогічні, науково-
педагогічні праців-
ники 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пров. Нахімова, 8 

Співпраця з ГО «Дислекс і Я »  Орленко І.М. впродовж 
року 

педагогічні, науково-
педагогічні праців-
ники 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пров. Нахімова, 8 

Співпраця з ГО «Щастя для 
кожного»  

Орленко І.М. впродовж 
року 

педагогічні, науково-
педагогічні праців-
ники 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пров. Нахімова, 8 

Співпраця з видавництвами 
навчальної літератури 
 

Задорожна Л.К. впродовж 
року 

педагогічні, науково-
педагогічні праців-
ники 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пров. Нахімова,8 

Співпраця з Управлінням 
Державної служби якості 
освіти 

Задорожна Л.К. впродовж 
року 

педагогічні, науково-
педагогічні праців-
ники 

Статут КЗВО «ОАНО» КЗВО «ОАНО», 
пров. Нахімова,8 

 
 

     

ІХ. Публічність 
Розробка рекламно-
інформаційних матеріалів про 
діяльність академії з питань 
інвестиційної, моніторингової 
та маркетингової діяльності 

Шупарський В.С. 
Пустовалова С.В. 
Тулба Т.І. 
Буюклі Л.А. 

впродовж 
року 

педагогічні, науково-
педагогічні праців-
ники 

власне  рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 

Системне оновлення 
інформації на сайті та 
Фейсбуці академії 

Задорожна Л.К., 
завідувачі кафедр, 
відділів, центрів 

впродовж 
року 

педагогічні, науково-
педагогічні, праців-
ники 

власне  рішення  

Заходи щодо інформування та 
реклами роботи магістратури 
та аспірантури 

Ягоднікова В.В. 
Полещук Л.В. 
Шупарський В.С. 
завідувачі кафедр 

впродовж 
року 

науково – педагогічні 
працівники 

власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл. Михайлівська, 
17 



 

81 
 

Консультативно- 
роз’яснювальна робота з 
питань надання академією 
освітніх послуг для 
педагогічних працівників 
області 

Шупарський В.С. 
Пустовалова С.В. 
Тулба Т.І. 
Буюклі Л.А. 
 

впродовж 
року 

 власне  рішення КЗВО «ОАНО» 
пл. Михайлівська, 
17 

X. Розвиток інфраструктури та економіко-фінансова діяльність 

Покращення матеріально-
технічного оснащення 
аудиторій 

Метліцька А.М. 
Ліщинська К.С. 

впродовж  
року 

працівники академії власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл.Михайлівська, 
17, 
пров. Нахімова, 8 
 

Благоустрій прилеглих 
територій академії 

Ліщинська К.С. впродовж  
року 

працівники академії власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл.Михайлівська, 
17, 
пров. Нахімова, 8 

 
Створення простору для 
спортивних занять 

Задорожна Л.К. 
Метліцька А.М. 
 

вересень працівники академії власне рішення КЗВО «ОАНО», 
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 власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл.Михайлівська, 
17, 
пров. Нахімова, 8 
 

Забезпечення утримання 
шляхів евакуації відповідно 
до Правил пожежної безпеки 

Ліщинська К.С. 
Беспалько Н.А. 
Чермак О.С. 

впродовж 
року 

працівники академії власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл.Михайлівська, 
17, 
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пров. Нахімова, 8 
Тиждень безпеки 
життєдіяльності. Проведення 
практичних занять з 
відпрацюванням евакуації, 
використовування первинних 
засобів особистого захисту в 
разі різних небезпечних 
ситуацій 

Беспалько Н.А. 
керівники 
структурних 
підрозділів 

квітень 
жовтень 

працівники академії власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл.Михайлівська, 
17, 
пров. Нахімова, 8 

Підготовка закладу до нового 
навчального року, 
оформлення відповідної 
документації - акта готовності 
закладу, дозволів на заняття у 
приміщеннях, актів 
випробувань 

Задорожна Л.К.  
Метліцька А.М. 
Беспалько Н.А. 
Чермак О.С. 

до вересня  працівники академії власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл.Михайлівська, 
17, 
пров. Нахімова, 8 
 

Проведення інструктажів та 
практичних занять з питань 
охорони праці, безпеки 
життєдіяльності з 
новопризначеними 
працівниками 

Беспалько Н.А. 
керівники 
структурних 
підрозділів 

жовтень працівники академії власне рішення КЗВО «ОАНО», 
пл.Михайлівська, 
17, 
пров. Нахімова, 8 
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ОЗНАЙОМЛЕНІ: 
 
Левчишена О.М.            Кузнєцова О.В. 
Ягоднікова В.В.            Задоя В.А. 
Метліцька А.М.            Полтавська Т.М.       
Котенко О.М.                                                                                                              Павленко К.М. 
Здрагат С.Г.           Шапірова Н.П. 
Папач О.І.            Шупарський В.С. 
Костенко Р.В. 
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