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ЗВІТ РЕКТОРА

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

про діяльність  КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради» за 2021 рік



Реалізація науково-методичної проблеми  
академії у 2021 році 
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Розвиток професійної 
компетентності педагогів  
в умовах освітніх змін участь у міжнародних наукових та освітніх проєктах

здійснення формальної, неформальної та 
інформальної неперервної педагогічної освіти

освітня, наукова, методична та інноваційна 
роботи з актуальних проблем педагогіки і освіти

підготовка до акредитації освітніх програм 
другого магістерського рівня

науково-методичний супровід модернізації 
сучасного освітнього процесу в закладах 
освіти області



Кадровий склад академії

педагогічних і  
науково-педагогічних 

працівників

академік Міжнародної                                         
академії богословських                                                  
наук, дійсний член                                              
Міжнародної педагогічної академії

докторів наук (2 за сумісництвом),                                  
6 з них  мають вчене звання  професорів

кандидати  наук (9 сумісників),                                         
12 з них  мають вчене звання доцента                           
(5 сумісників) 

5
кафедр

4
центри

12
відділів

11
науково-

методичних 
лабораторій



Підвищення кваліфікації педагогічних і                                    
науково-педагогічних працівників академії

курси  підвищення кваліфікації                                                                                
при ДЗВО «Університет менеджменту                                                                               
освіти»

стажування на  споріднених кафедрах Академії

навчання в рамках чесько-українського проєкту
«Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті»



Атестація педагогічних працівників академії

педагогічних 
працівників 

академії

методистам підтверджено кваліфікаційну 
категорію: «спеціаліст вищої категорії» 

методисту присвоєно категорію «спеціаліст 
вищої категорії»

методистам присвоєно категорію «спеціаліст 
першої категорії»

методистам присвоєно категорію «спеціаліст 
другої категорії»



Відзначення державними та відомчими 
нагородами працівників Академії

Подяка МОН України – працівники

Почесна відзнака голови Одеської ОДА – працівник

Почесна грамота Одеської ОДА – працівників

Почесна відзнака Одеської обласної ради – працівники

Почесна грамота Одеської обласної ради - працівники

Почесна грамота ДОН ОДА – працівників

Подяка КЗВО «ОАНООР» - працівники

Грамота КЗВО «ОАНООР» - працівників



Вченої ради 
Академії

засідань

Діяльність Вченої ради академії

 «Про кадровий ресурс …»

 «Про ефективність внутрішньої системи якості освіти»

 «Про результати вступної кампанії …»

 «Про затвердження тем дисертаційних досліджень»

 «Про диверсифікацію форм і змісту курсів …»

 «Про хід реалізації державних і регіональних освітніх програм і проєктів»

 «Про вектори та стратегії розвитку позашкільної освіти в області»

 «Про хід реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти …»



 «Про реалізацію обласних проєктів «Школа в цифровому світі»                         
та «Архітектура регіональної системи освіти: проєктуємо майбутнє»

 «Про професійний розвиток керівних кадрів …»

 «Про схвалення методичних розробок педагогів …»

 «Про стан впровадження інклюзивної освіти …»

 «Про роботу Академії із закладами освіти усіх типів і форм власності …»

 «Про затвердження структури та обсягу навчального навантаження …»

 Звіт ректора академії про виконану роботу в 2021 році

Вченої ради 
Академії

засідань

Діяльність Вченої ради академії



Наукова діяльність

Реалізація науково-дослідної 
роботи на 2021-2026 рр. з 
проблеми:

«Розвиток та удосконалення 
професійних та особистісних 
якостей учасників освітнього 
процесу» держ.реєстр.номер 0120U105627

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і
перспективи розвитку»
Обласна науково-практична конференція «Учнівське 
самоврядування на засадах громадського управління: досвід, 
нові виклики, перспективи»
Науково-практична конференція «Позашкільна освіта регіону: 
вчора, сьогодні, завтра»
Науково-практична конференція «Розвиток математичної 
компетентності в процесі викладання природничих 
дисциплін»
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Нове 
покоління вчителів для української школи: виклики і 
досягнення» 
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція 
«Педагогіка партнерства в умовах модернізації дошкільної 
освіти: теорія та практика»
Регіональна онлайн-конференція «Траєкторії зростання
професійної спільноти Нової української школи»
Обласна науково-практична конференція «Архітектоніка 
освіти регіону: реалії, проблеми, стратегічний рух»



Наукова діяльність

дисертаційні 
роботи

Павленко К. М. Компенсаторна функція філософії в
сучасному суспільстві (здобуття наукового
ступеня кандидата філософських наук)

Орленко І.М. Детермінанти соціальної дезадаптації
особистості в сучасному українському
суспільстві (здобуття наукового ступеня
доктора філософії)

Шатайло Н.В. Методика формування умінь
образотворення молодших підлітків на
уроках музичного мистецтва (здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних
наук)

Онищук С.В. Підготовка майбутніх учителів фізичної 
культури до спортивно-масової роботи в 
закладах загальної середньої освіти 
(здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук)



Наукова діяльність

монографії

підручників, посібників

статей опубліковано викладачами

статей опубліковано здобувачами                  
вищої освіти

тези доповідей 

конференцій  та інших наукових заходів



Експериментальна діяльність. 
Результати експерименту всеукраїнського рівня

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

Проведено ІІ Всеукраїнську 
науково-практичну 
конференцію «Нове покоління 
вчителів для української школи: 
виклики і досягнення» (30 
квітня 2021 р.р.)

Видано збірник тез доповідей 
конференції, розроблено 
методичні посібники, 4 з яких 
схвалені Науково-методичною 
радою з питань освіти МОН 
України

Створені навчально-тренінгові 
лабораторії НУШ

Проведено серію тренінгів, 
проблемно-цільових, 
науково-теоретичних та 
інформаційно-методичних 
семінарів для викладачів 
педагогічних коледжів

1780 випускників педагогічних 
коледжів пройшли навчання за 
спецкурсом «Нова українська 
школа» та отримали 
сертифікати КЗВО «ОАНО»

Створено команду педагогів-
тренерів, здійснюється постійне 
навчання учасників проекту  



Експериментальна діяльність. 
Результати експерименту всеукраїнського рівня

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення 
початкової освіти в умовах реалізації 

нового Державного стандарту початкової загальної освіти»

Інноваційний освітній проєкт
всеукраїнського рівня з впровадження
Державного    стандарту базової середньої
освіти (7 ЗЗСО Одеської області)

Експеримент  всеукраїнського та 
регіонального рівня з впровадження 
нового Державного стандарту початкової  
загальної освіти (7 ЗЗСО Одеської області)

• Вивчення потреб педагогів 
щодо науково-
методичного супроводу

• Підготовка педагогів, 
підвищення кваліфікації, 
наставництво

• Підготовка педагогів, підвищення 
кваліфікації, наставництво, 
супервізія, ресурсні інтенсиви

• Організація заходів науково-
практичного та навчально-
методичного характеру 
(конференції, форуми, діалог-
сесії, проєктні групи)

• Моніторинг , дослідження, 
наукові публікації, методичні  
розробки

• Інформування громадськості та 
педагогічної спільноти 



Експериментальна діяльність

Всеукраїнський експеримент з проблеми 
«Система виховання особистості гімназиста                 
в полікультурному середовищі»  
на базі обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-
інтернат «Болградська гімназія імені Г. С. Раковського» 

Всеукраїнський експеримент з проблеми  
«Громадянсько-патріотичне виховання 
суб’єктів громадянського суспільства 
України в умовах   навчально-виховного 
комплексу» 
на базі Одеського НВК «Гімназія № 7 – спеціалізована школа 
І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови»



 Про атестацію методистів академії у 2021 році
 Про хід реалізації проєктів …
 Про забезпечення запитів вчителів …
 Про науково-методичний супровід закладів дошкільної освіти …
 Про підготовку інструктивно-методичних листів та методичних

рекомендацій …
 Про реалізацію регіональної програми підвищення кваліфікації вчителів

початкових класів …
 Про інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу в

академії
 Координація адаптивних освітніх процесів …

Науково-
методичної 

ради Академії

засідань

Діяльність науково-методичної ради академії



Науково-методична діяльність

Підвищення рівня педагогічної 
діяльності освітян області 
через 

• системну організацію 
науково-методичних 
заходів

• надання організаційно-
інформаційної, 
консультаційної підтримки 
тощо

Проведено (не)Конференцію «Діджиталізація
мистецтва: вимоги часу»

Проведено педагогічні читання на тему «Духовно-
моральні основи філософії серця Григорія 
Сковороди в контексті життєтворчості особистості»

Розглянуто методичні розробки педагогічних та 
науково-педагогічних працівників області 

Підготовлені експертні висновки до навчальних 
програм щодо їх можливості використання у 
діяльності гуртків Одеського обласного гуманітарного 
центру позашкільної освіти та виховання 

Здійснювався науково-методичний супровід 
діяльності вчителів основної та старшої школи, 
педагогічних працівників закладів позашкільної 
освіти, через залучення їх до різних заходів. 



Науково-методична діяльність

методичні семінари –

хакатон –

майстер класи –

вебінари –

семінари-практикуми –

науково-практичні семінари –

педмайстерні –

тренінги –

засідання «круглого столу» –



Учитель року - 2021

номінації

«Учитель математики»

«Учитель української мови та 
літератури»

«Учитель трудового навчання»

«Керівник ЗЗСО»



Нова українська школа: новий рівень, нові горизонти

профільна

середня

початкова



Підготовка здобувачів вищої освіти 
(магістрів)

Заочна форма навчання:
ОПП «Педагогіка середньої освіти» - осіб

ОПП «Освітній менеджмент у педагогічних
системах» - осіб

ОПП «Педагогіка вищої школи» - осіб

Денна форма навчання:
ОПП «Педагогіка середньої освіти» - осіб

ОПП «Освітній менеджмент у педагогічних
системах» - осіб

випускники 2021 р. зараховані у 2021 р.

ОПП «Педагогіка середньої освіти» -
осіб

ОПП «Освітній менеджмент                                   
у педагогічних системах» - осіб

ОПП «Педагогіка вищої школи» - особи



Підготовка педагогів-тренерів, супервізорів, 
координаторів НУШ

педагоги-тренери 
для вчителів 
початкових класів

педагогів-супервізорів

координаторів 
освітніх галузей

педагогів шкільних 
команд пілотних 
закладів освіти

тренери НУШ



Навчальні програми



Освітня діяльність на  курсах  підвищення 
кваліфікації за рахунок коштів обласного бюджету

підвищення 
кваліфікації пройшли

педагогічних і 
науково-педагогічних 

працівників 30 год60 год
15 год

педагогів  (30 год)

педагогів  (60 год)

педагогів  (15 год)

розроблено

навчальних програм



Освітня діяльність на  курсах  підвищення 
кваліфікації за рахунок державної субвенції

1203

5543 537

129

вчителі, які викладають в 1-х класах
НУШ

вчителі, які забезпечуватимуть
реалізацію нового державного 
стандарту базової середньої освіти, 
які пройшли навчання за 
програмами НУШ

асистенти вчителів

вчителі, які викладають один чи 
декілька навчальних предметів 
(інтегрованих курсів) 

підвищення 
кваліфікації пройшли

педагогів



Освітня діяльність 
на  курсах  підвищення кваліфікації

за рахунок 
державної субвенції 

для територіальних громад

педагогів

за рахунок 
фізичних та юридичних осіб 

(корпоративні)

групи замовника

педагогів

групи



Підготовка експертів для проведення 
інституційного аудиту ЗЗСО

організовано навчання

директорів та заступників 
директорів ЗЗСО

Спільно з фахівцями управління 
Державної служби якості освіти                 

в Одеській області 



Підготовка фахівців                                                                       
послуги раннього втручання

проведено

етапи курсів підвищення 
кваліфікації 

навчання пройшли

слухачів даної 
категорії



Робота з обдарованою молоддю

1421 учнів 1207 учнів 248 учнів

Конкурс             
«Лелека»

Міжнародний              
мовно-

літературний 
конкурс учнівської 

та студентської 
молоді  імені                             

Тараса Шевченка

Супровід 
інтелектуальних 

змагань з базових 
дисциплін для 

учнів сільських 
шкіл 

251 учень

ХХІІ 
Міжнародний 

конкурс з 
української мови 
імені Петра Яцика



Робота з обдарованою молоддю

Презентаційна онлайн-зустріч 
Хартії демократичного учнівського 
самоврядування в Україні

міжнародні, 
всеукраїнські  
та регіональні 

проєкти

Навчання координаторів парламентських 
просвітницьких осередків (проєкт
«Розширення мережі інтерактивних парламентських 
просвітницьких осередків для учнів молодшої та 
середньої школи»)

Тренінг для лідерів учнівського 
самоврядування «Проєктний менеджмент 
екологічних проєктів»

Консультативна зустріч з лідерами 
учнівських самоврядувань  
(польсько-український проект «Будуємо коаліцію для 
розвитку учнівського самоврядування в Україні»

Обласна освітня ініціатива «Школа «ДіЯ»

Регіональна дитяча рада при Одеській
обласній державній адміністрації



Академія неперервної освіти - координатор національних, 
регіональних і міжнародних освітніх проєктів



Швейцарсько-український проєкт
DECIDE – «Децентралізація для розвитку

демократичної освіти»



Регіональні та міжнародні проєкти

Австрійська служба академічного обміну OeAD в рамках

реалізації австрійсько-українських проєктів «Інклюзивна

освіта в Одеській області», «Компетентності лідерства та

менеджменту для ефективного розвитку якості освіти в

опорних школах», «Цифровізації навчання»

Програма TRANS Міністерства закордонних справ Чехії в

рамках реалізації міжнародного чесько-українського проєкту

"На шляху до інклюзії"



Регіональні та міжнародні проєкти

Науково-методичний проєкт «ДО - НУШ» 
(Дошкільна освіта – Нова українська школа)

Регіональний проєкт «Нове покоління вчителів                 
Нової української школи»

Проєкт «Учитель+» 

Проєкт «ІНТЕРНЕТ-школа для 
обдарованих учнів» 

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

Проект «Школа в цифровому світі» 

Обласний проєкт «Архітектура                           
регіональної системи освіти: проєктуємо майбутнє» 



Національний технопарк

инергія

нтеграція

енеджмент

аціональний

світній

ехнопарк



Педагогічний парк Одещини: модель 
освітньої інноваційної екосистеми регіону

=трансфер 
технологій

=

навчання 
дорослих,
підготовка 

професійних 
кадрів

=

апробація,  
впровадження в  
масову практику,
консультативно-

сервісні           
послуги

=

наукові 
дослідження,

прикладні 
розробки

АКАДЕМІЯ
ОСВІТНІЙ

HUB

• Заклади вищої 
освіти

• Заклади фахової 
передвищої освіти

• Науково-методичні 
лабораторії

• Творчі групи

• Заклади вищої 
освіти

• Професійні 
громадські 
організації

• Міжнародні фонди, 
що реалізують 
освітні проєкти

• Заклади загальної 
середньої освіти

• Заклади 
дошкільної                 
освіти

• Центри 
професійного 
розвитку 
педагогічних 
працівників



Педагогічний парк Одещини: 
синергія, інтеграція, менеджмент

Науково-освітній 
потенціал Фінанси

Матеріально-
технічна база

Інформаційне 
забезпечення

• Заклади вищої освіти
• Заклади фахової передвищої освіти
• Заклади загальної середньої освіти
• Заклади дошкільної освіти
• Центри професійного розвитку 

педагогічних працівників 
• Професійні громадські організації
• Міжнародні фонди, що                                

реалізують освітні проєкти

• Віртуальний простір, цифрова 
комунікація (сайти, соціальні 
мережі)

• Масмедіа

• Об’єкти інноваційної 
інфраструктури (освітні 
хаби, виставкові 
комплекси, арт-простори, 
тренінгові центри)

• Інноваційний бізнес

• Міжнародні фонди



Національний освітній форум 
«Нова українська школа 2020/2021:             
синергія, інтеграція, менеджмент»



Видавнича діяльність
Впродовж 2021 року науково-педагогічними працівниками академії 
підготовлено до друку  та видано:
Початкова освіта у контексті шкільних змін: теорія, методика, практика, досвід / за заг. ред.
В.В.Ягоднікової, О.В.Кузнєцової. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 422 с.
Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ІІІ
Всеукраїнської наук.-практ. конф. 14 травня 2021 р. / за заг. ред. В.В.Ягоднікова. Одеса: видавець
Букаєв Вадим Вікторович, 2021. 484 с.
Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення : збірник тез доповідей
Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (30 квітня 2021 р., м.Одеса). Одеса: Астропринт,
2021. 284 с.
Педагогіка партнерства в умовах модернізації дошкільної освіти: теорія та практика: збірник тез
Всеукраїнської науко-практичної онлайн конференції (23 листопада 2021 р., м. Одеса). Умань : Візаві,
2021. 204 с.
Орленко І.М. Соціокультурна адаптація студентської молоді : метод. посіб. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021.
– 84 с.
Сагач Г.М. «Моє Одеське духовне коріння». Київ. КВІЦ, 2021 р. 138 с.
Сагач Г.М. «Благословенний Григорій Сковорода в освітньо-просвітницькому просторі». Монографія –
Київ : FARB-IT (ФОП «Т.А. Ульяніч»). 641 с.
Букач М.М. Соціалізація та соціальна адаптація людини
Трунова В.А., Пенькова С.Д. Практична спрямованість лінгвістичного аналізу на уроках української
мови в сучасній початковій школі: Одеса, Астропринт, 2021, 88 с. (5,11 дрк. арк.)



Маркетингова, фінансова діяльність                                   
та матеріально-технічне забезпечення

заробітна плата – грн.

нарахування на заробітну плату – грн.

предмети, матеріали та обладнання – грн.

послуги – грн. 

видатки на відрядження – грн. 

оплата комунальних послуг – грн. 

Загальний фонд



Маркетингова, фінансова діяльність                                   
та матеріально-технічне забезпечення

заробітна плата – грн.

нарахування на заробітну плату – грн.

предмети, матеріали та обладнання – грн.

послуги – грн. 

оплата комунальних послуг – грн. 

податки та збори – грн. 

Спеціальний фонд



Перспективи роботи Академії на 2022 рік

Основні вектори діяльності академії в 2021 році:

діяльність у сфері неперервної освіти

наукова та науково-методична діяльність

соціальне та міжнародне партнерство

удосконалення інклюзивного простору та серверів бібліотеки

розвиток кадрового потенціалу

матеріально-технічний та фінансово-економічний розвиток
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