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Відповідно до Статуту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (рішення обласної ради від 12 червня 2018 року               

№ 715-VII), Стратегії розвитку на 2019-2023 роки (рішення Вченої ради 

КЗВО «ОАНО» від 27.12.2018р., протокол №2), плану роботи на 2021рік 

(рішення Вченої ради КЗВО «ОАНО» від 28.12.2020р., протокол №7) 

Академія спрямовувала свою діяльність на сталий професійно-

компетентнісний розвиток фахівців у сфері педагогіки і освіти, реалізацію 

державної і регіональної освітньої політики. 

Керуючись Конституцією України, законами України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову 

і науково-технічну діяльність», нормативними актами Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, 

Концепцією Нової української школи, Ліцензійними умовами провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, рішеннями і розпорядженнями обласної 

державної адміністрації та обласної ради, наказами Департаменту освіти і 

науки  ОДА, Статутом КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», Положенням про Вчену раду академії, науково-методичну 

раду та іншими актами законодавства у сфері освіти Академією забезпечено 

виконання плану роботи за 2021рік. Зважаючи на пандемію Covid-19, 

відбулося переформатування освітнього процесу, науково-методичної роботи  

в формат онлайн та змішаного навчання.   

Впродовж року увага колективу Академії була зосереджена на 

реалізацію науково-методичної проблеми «Розвиток професійної 

компетентності педагогів в умовах освітніх змін» за такими напрямами:  

-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; 

-участь у міжнародних наукових та освітніх проєктах. 

Забезпечення діяльності закладу відбувалося на основі ефективного 

використання наявних ресурсів, синергії та актуалізації творчого потенціалу 

кожного науково-педагогічного працівника, збереження і посилення 

кадрового науково-педагогічного потенціалу Академії.  На сьогодні якісні та 

кількісні параметри кадрового складу Академії такі: 113 педагогічних і  

науково-педагогічних працівників, з них  1 академік Міжнародної академії 

богословських наук, дійсний член Міжнародної педагогічної академії,                       

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

Із 33 кандидатів  наук (9 сумісників), маємо 12 із вченим званням доцента (5 

сумісників).  

Кількість науково-педагогічних працівників збільшилась у зв’язку з 

необхідністю розширення діяльності та забезпечення якості освіти на 

другому магістерському рівні та захисту дисертаційних робіт науково-

педагогічними працівниками Академії. Вперше науково-методичні 

лабораторії академії очолюють кандидати наук та здобувачі вищої освіти (на 

третьому  освітньо-науковому рівні), аспіранти. 

          Особлива увага протягом року була приділена підвищенню кваліфікації 

науково-педагогічних працівників Академії, яке проходило згідно з планом.  

9 методистів науково-методичних лабораторій пройшли курси  підвищення 

кваліфікації при ДЗВО «Університет менеджменту освіти», а для 27 

викладачів організовано стажування на  споріднених кафедрах Академії, яке 

проходило без відриву від виробництва впродовж 2-х місяців. 2 викладачі 

проходили стажування при ЗВО м. Одеси.  

     Науково-педагогічні працівники Академії проходили навчання в рамках 

чесько-українського проєкту «Зміни педагогічних факультетів та 



університетів у 21 столітті», що реалізується  Університетом імені Масарика 

за підтримки Чеської агенції розвитку та за кордоном: Науково-дослідний 

Інститут Люблінського науково-технологічного парку, IESF Міжнародна 

фундація науковців та освітян і ТОВ «Наукові публікації», м. Київ, Тема 

«Selection, preparation and publication of scientific articles  in scientific journals 

that are indexed in Scopus and Web of Science (Підбір, підготовка та публікація 

наукових статей у наукових виданнях, що індексуються у базах даних 

«Scopus, Web of Science»)». Сертифікат ES № 7073/2021, (1,5 кредит ECTS/4). 

 - Реєстрація авторського права на твір № 103322 з отриманням свідоцтва: 

Кисельова О.І., Волков С.Л., Коломієць Л.В. Організація та проведення 

наукових досліджень: навчально-методичний посібник. Дата реєстрації 

22.03.2021 р. 

- Реєстрація авторського права на твір № 103534 з отриманням свідоцтва: 

Кисельова О.І. Якісний аналіз методів контролю і оцінювання знань у вищій 

школі. Дата реєстрації 29.03.2021р.  

- Реєстрація авторського права на твір № 103384 з отриманням свідоцтва: 

Kyselova O.I., Bolshakova O.V. Standardization methods and principles in the 

higher education Institutions’ educational process.Дата реєстрації 23.03.2021 р.  

       Відповідно до нормативно-правової бази результати навчання (участь у 

міжнародних проєктах, всеукраїнських та регіональних конференціях та 

інших освітніх заходах) визнані рішенням Вченої ради. Організаційний 

супровід підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників Академії забезпечував відділ професійної підготовки та 

післядипломної освіти. 

        У 2021 році проведено атестацію 11 педагогічних працівників Академії. 

За результатами атестації підтверджено кваліфікаційну категорію: 

«спеціаліст вищої категорії» - 4-ом методистам, присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1-ому методисту, присвоєно 



кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 3-м методистам, 

«спеціаліст другої категорії» - 3-м методистам. 

У 2021 році працівники Академії відзначені регіональними та відомчими 

нагородами: 

-Почесною відзнакою голови Одеської обласної державної адміністрації – 1 
особа 

-Почесною відзнакою Одеської обласної ради – 2 особи 

-Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації – 7 осіб 

-Почесною грамотою Одеської обласної ради – 3 особи 

-Подякою Міністерства освіти і науки України – 2 особи 

-Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Одеської обласної 
державної адміністрації – 16 осіб 

-Грамотою Одеської академії неперервної освіти – 7 осіб 

-Подякою Одеської академії неперервної освіти – 42 особи. 

Діяльність Вченої ради Академії 

Впродовж 2021 року відбулося 8 засідань Вченої ради, де було 

обговорено та прийнято рішення з важливих питань діяльності Академії: 

-Про кадровий ресурс КЗВО «ОАНО» та зміст навчальних програм у 

забезпеченні потреб і запитів педагогічних та науково-педагогічних 

працівників області 

-Про ефективність внутрішньої системи якості освіти 

-Про результати вступної кампанії та зарахування до магістратури і 

аспірантури 

-Про затвердження тем дисертаційних досліджень 

-Про диверсифікацію форм і змісту курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників  при КЗВО «ОАНО 

-Про хід реалізації державних і регіональних освітніх програм і проєктів 



-Про результати всеукраїнських експериментів:  «Розроблення і 

впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в 

умовах реалізації нового Державного стандарту початкової освіти» та про 

«Громадянсько-патріотичне виховання суб’єктів громадянського 

суспільствознавчого комплексу» в Одеському НВК «Гімназія № 7 - 

спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» 

-Про організаційно-інформаційний, науково-методичний супровід 

проведення масових заходів з обдарованою учнівською молоддю  

-Про вектори та стратегії розвитку позашкільної освіти в області 

-Про хід реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти 

(STEM-освіти) в контексті  Державного стандарту базової середньої освіти 

-Про реалізацію обласних проєктів «Школа в цифровому світі» та 

«Архітектура регіональної системи освіти: проєктуємо майбутнє» 

-Про професійний розвиток керівних кадрів в умовах реформування освіти 

-Про схвалення методичних розробок педагогів, які атестуються та 

претендують на присвоєння звання «викладач-методист», «вчитель-

методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», 

«практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист» 

-Про стан впровадження інклюзивної освіти в закладах освіти Одеської 

області 

-Про роботу Академії із закладами освіти усіх типів і форм власності за 2021 

рік з питань укладання договорів про співпрацю та надання освітніх послуг 

-Про затвердження структури та обсягу навчального навантаження науково-

педагогічних працівників на 2022 рік 

-Звіт ректора академії про виконану роботу в 2021 році. 

План роботи  Вченої ради за період з січня по грудень 2021 року  

виконано в повному обсязі.  

Наукова діяльність 

Науковий напрям досліджень Академії спрямовано на реалізацію 

науково-дослідної роботи на 2021-2026рр. з проблеми «Розвиток та 



удосконалення професійних та особистісних якостей учасників освітнього 

процесу» (держ.реєстр.номер 0120U105627.) В рамках виконання даної теми 

було проведено наступне.  

Всеукраїнські та регіональні конференції: 

- ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна 

наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку», яка 

проходила на базі КЗВО  «ОАНО» в режимі  онлайн, за результатами якої 

видано збірник тез доповідей конференції. 

-  Обласна науково-практична конференція «Учнівське самоврядування на 

засадах громадського управління: досвід, нові виклики, перспективи», 

учасниками якої стали майже 250 учасників. До участі у конференції були 

запрошені представники Міністерства освіти і науки України, Державної 

наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії 

педагогічних наук України, Департаменту освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації, освітніх проєктів Української Гельсінської спілки з 

прав людини, проєктів ОБСЄ в Україні, Громадської ради Міністерства 

освіти і науки України, громадської організації  «Об’єднання «Агенція 

розвитку освітньої політики», громадської спілки «Громадські ініціативи 

України»,  «Унікальна країна», «Освітній дім прав людини в Чернігові», 

Балтської об'єднаної територіальної громади, Регіональної дитячої ради при 

Одеській обласній державній адміністрації. Матеріали конференції розміщені  

на сайті: 

https://managosv.odessaedu.net/uk/site/konferentsiya-uchnivske-s.html 
- Науково-практична конференція «Позашкільна освіта регіону: вчора, 

сьогодні, завтра». У заході взяли участь понад 100 науковців, викладачів, 

методистів, представників центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників, директорів та педагогів закладів позашкільної освіти, 

представники громадськості, батьки. До конференції долучилися 

представники ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Національний 

https://managosv.odessaedu.net/uk/site/konferentsiya-uchnivske-s.html


педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,  ГО «Центр освітніх 

ініціатив «Толока», Міжнародної асоціації позашкільної освіти (МАПО), 

управління Державної служби якості освіти в Одеській області, Одеського 

обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання. За 

результатами обговорення досвіду, проблем та викликів позашкільної освіти 

регіону прийняті пропозиції даної конференції. Матеріали обласної науково - 

практичної конференції розміщені на офіційному сайті НМЛ виховної, 

соціальної та здоров’язбережувальної освіти за посиланням 

(https://vszo.odessaedu.net/). 

- Науково-практична конференція «Розвиток математичної компетентності 

в процесі викладання природничих дисциплін». Пленарне засідання 

налічувало майже 300 учасників, у роботі двох секцій взяли участь більше 

100 викладачів коледжів, ліцеїв та вчителів закладів загальної середньої 

освіти Одеської області, які викладають математику, фізику, хімію, біологію, 

географію. До конференції долучилися представники Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти», Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова, Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, Інституту креативного 

мислення OZCREDO (США). Доповідачі та учасники обговорювали 

проблеми оновлення технологій міжпредметних інтеграцій, трансформації 

змісту підготовки студентів закладів вищої освіти до викладання 

природничих та математичних дисциплін, підвищення кваліфікації вчителів з 

питань сучасних підходів до математизації освітнього контенту. Матеріали 

обласної науково - практичної конференції розміщені на офіційному сайті 

НМЛ природничо-математичних дисциплін (https://primati.odessaedu.net/). 

- Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Нове 

покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення», 

метою якої стало об'єднання зусиль учених та практиків різних регіонів 

України щодо осмислення досвіду, викликів, ідей і рішень з підготовки 

майбутніх учителів в умовах впровадження освітньої реформи. У 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvszo.odessaedu.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR1d3XV2AF4eoyKezCigsQLz5voBaRvcvkkjrgKN0jGH9ky-U1PfVTLbP4A&h=AT2qBk5v3gfBNYmBadz80IuwUhpNuvRJ1g-tkmW-pN2xebJst1gxzqQjHTmf2xx7za44SrFiSHIGyEOKrTqZYOuWk_Ti-cv3GbTZkhn3I5P6qTst9vuWknzFSzGcgZgF5-VM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3RmgYidryIUplAJyPMESYrf9LAUdex3JfIJI5pJtA9HC6ny4pv1GPfldgvXf3juHXElu9Zz1AXPpj9WVD0Ajyu5_SAzzwKsLozMiWKd5fgTA8jD-qYcMHZUGwd6msd7_uxvQCm5sBGhdvO_rv7G6A4VO-5WVVigCWtS82zkvjX1nM
https://primati.odessaedu.net/?fbclid=IwAR16Xt3Z9jyulCB7tBudAwQ9wAyWg6yZhV-Xh9tyob0mddTvX9po0t-dOCE


конференції взяли участь 150 осіб із 15 областей України: керівники, 

науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, 

післядипломної та фахової передвищої педагогічної освіти, фахівці центрів 

розвитку педагогічних працівників, студенти, вчителі, аспіранти, докторанти. 

За результатами конференції підготовлено збірник матеріалів. 

- Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Педагогіка 

партнерства в умовах модернізації дошкільної освіти: теорія та 

практика». Організатором конференції була кафедра дошкільної і 

початкової освіти, науково-методична лабораторія дошкільної освіти КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Учасниками 

конференції стали більше 136 фахівців – представників наукових організацій 

та закладів освіти різних регіонів України. Метою проведення заходу стало 

об'єднання зусиль учених та практиків різних регіонів України щодо 

осмислення викликів, обговорення проблемних питань, пов’язаних з 

розвитком теорії і практики педагогіки партнерства у дошкільній освіті в 

умовах впровадження нового Базового компоненту. За результатами 

конференції підготовлено збірник матеріалів. 

- Регіональна онлайн-конференція «Траєкторії зростання професійної 

спільноти Нової української школи». Учасниками конференції були 

педагоги-тренери, які готували вчителів початкових класів до роботи за 

новим Державним стандартом початкової загальної освіти, педагоги-

супервізори, освітні експерти. Більше 60 педагогів стали учасниками 

пленарного засідання, фоторепортажу «Поступ Нової української школи: 

особисті спогади», ділового ланчу «Конкурентноспроможність педагога: 

виклики освітніх змін» та метафоричної фотосесії «Мій професійний образ». 

- Обласна науково-практична конференція «Архітектоніка освіти 

регіону: реалії, проблеми, стратегічний рух», метою заходу стало спільне 

визначення векторів трансформації архітектури регіональної системи освіти 

для реалізації стратегії сталого розвитку в сучасних соціальних умовах. У 

науково-практичній конференції взяли участь понад 70 учасників: керівники, 



науково-педагогічні та педагогічні працівники освіти, консультанти центрів 

професійного розвитку педагогів, здобувачі вищої освіти академії та інші 

зацікавлені особи. З матеріалами конференції можна ознайомитись за 

посиланням (https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1417-9324/). 

 - Перша науково-практична студентська конференції «Актуальні 

проблеми педагогічної освіти в ХХІ столітті». Учасники конференції - 

здобувачі вищої освіти, молоді вчені, аспіранти, керівники ЗЗСО, педагогічні 

та науково-педагогічні працівники закладів освіти, які обговорювали питання 

організації системи управління освіти, управління якістю в закладах вищої 

освіти, місце та роль методів активного навчання в освітньому процесі. 

Організовано та проведено наукові семінари: «Можливості 

професійного зростання науково-педагогічних працівників», «Розробка та 

представлення плану-проспекту власного наукового дослідження». 

Науково-педагогічні працівники Академії впродовж року були 

учасниками майже 250 всеукраїнських та міжнародних конференцій, 

семінарів та вебінарів. 

 Захищено 4 дисертаційні роботи - Павленко К.М., Орленко І.М., 

Шатайло Н.В., Онищук С.В. 

Павленко К. М. Компенсаторна функція філософії в сучасному 
суспільстві. ‒ На правах рукопису. Автореферат кваліфікаційної наукової 
праці на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 
спеціальністю 09.00.03 ‒ Соціальна філософія та філософія історії. – 
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського», ‒ Одеса, 2021. - 183 с.,  06.05.2021. 
URL: http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11241. 

Орленко І.М. Детермінанти соціальної дезадаптації особистості в 
сучасному українському суспільстві. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії за спеціальністю 033 – філософія. – Державний заклад 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К.Д.Ушинського», Одеса, 2021, - 278 с, 29.05.2021. URL: 
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/11524 

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1417-9324/
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Шатайло Н.В. Методика формування умінь образотворення молодших 
підлітків на уроках музичного мистецтва - на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика 
музичного навчання – Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського. – Сумський державний педагогічний 
університет імені   А. С. Макаренка. – Суми, 12 травня 2021 р. Науковий 
керівник – Батюк Наталія Орестівна, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Онищук С.В., Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 
спортивно-масової роботи в закладах загальної середньої освіти за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук на засіданні спеціалізованої 
вченої ради Д 41.053.01 Державного закладу «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет  імені К. Д. Ушинського». 
За результатами науково-дослідної роботи науковцями видано: 

1 монографію; підручників, посібників – 10; опубліковано статей 

викладачами – 19; здобувачами вищої освіти – 56; опубліковано тез 

доповідей – 153. Взято участь у конференціях та інших наукових заходах – 

понад 250. 

З метою створення сприятливих умов для науково-дослідної, творчої, 

винахідницької та інноваційної діяльності здобувачів вищої освіти                         

ІІ-ІІІ рівнів освіти та молодих вчених Академії у 2020 році було створене 

Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених Академії. 

Відповідно до плану роботи Наукового товариства на 2020/2021 н.р. у 

партнерстві з кафедрою педагогіки та освітнього менеджменту, відділу 

освітньої та науково-освітньої діяльності, відділу наукової діяльності 

Науковим товариством було започатковано регіональну науково-практичну 

конференцію здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми педагогічної 

науки в ХХІ столітті», проведено опитування здобувачів  вищої освіти                        

ІІ-ІІІ рівнів Академії з питання «Якість організації освітнього процесу та 

наукової діяльності», майстер-клас для здобувачів  вищої освіти ІІІ рівня 

освіти від науковців Академії «Наукова діяльність: лайфхаки для 



майстерності», вебінар «Секрети успішної презентації: від А до Я», онлайн-

майстерку «(Не)наукові публікації або як не ускочити в халепу».  

Утворено Центр забезпечення якості освіти Академії, 

співробітниками якого розроблено низку положень щодо внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти, політики забезпечення якості  вищої 

освіти закладу, про моніторинг якості освіти, кодекс академічної 

доброчесності. За ініціативою Центру здобувачі вищої освіти взяли участь у 

дослідницькому проєкті «Ціннісні орієнтири українського студентства». 

620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA. «ЄС-Східне партнерство: 

майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадянських 

спільнот в Україні». Проведено анкетування здобувачів магістерського рівня 

та фокус-група за темою дослідження, заходи просвітницького спрямування 

з питань популяризації принципів академічної доброчесності. 

Експериментальна діяльність 

 Відповідно до наказу 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»  на базі комунальних закладів 

«Балтський педагогічний коледж», Білгород-Дністровський педагогічний 

коледж» та «Одеський педагогічний коледж» триває концептуально-

діагностичний етап експерименту. Протягом року здійснювалась робота з 

систематизації і оформлення розробленого навчально-методичного 

забезпечення, зі збору емпіричних даних щодо ефективності 

запропонованого навчально-методичного забезпечення; уточнення змісту та 

методики викладання експериментальних спецкурсів для студентів 4 курсу. 

Результати експериментальної роботи презентовано на ІІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Нове покоління вчителів для української 

школи: виклики і досягнення» (Одеса, 30 квітня 2021 р.). та узагальнені у 

збірнику тез доповідей «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 (23 листопада 2021 р., м. Одеса). 

 Відповідно до наказу МОН України від 13.07.2017 №1028 «Про 

проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх закладів» 

у 7 ЗЗСО Одеської області проходила апробація  проблеми «Розроблення і 

впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в 

умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної 

освіти». З метою здійснення навчально-методичного супроводу для вчителів 

пілотних шкіл проводились наставницькі зустрічі, тренінги, семінари-

практикуми, які сприяли удосконаленню практичних навичок, розвитку 

креативності, реконструкції траєкторії професійного зростання. Експеримент 

успішно завершено. Результати експерименту висвітлювались на засіданні 

Вченої ради, науково-практичних конференціях, науково-методичних 

заходах та узагальнені у колективній монографії  «Початкова освіта у 

контексті шкільних змін: теорія, методика, практика, досвід».  

       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» йде до завершення: проведено 

діагностування (контрольне) рівня вихованості особистості гімназиста в 

полікультурному середовищі відповідно до розроблених критеріїв та 

показників; визначається ефективність розробленої концепції та відповідної 

системи виховання особистості гімназиста в полікультурному середовищі; 

узагальнюються основні теоретичні висновки дослідно-експериментальної 

роботи.  

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».    Досвід роботи Одеського НВК «Гімназія №7 – спеціалізована 

школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» завершено в 

2021 році. Результати напрацювань під час експериментальної діяльності 

було презентовано під час проведення  обласних семінарів, творчих 

майстерень, «круглих столів» та розміщені на сайті Академії. 

Науково-методична рада 
На розгляд науково-методичної ради у 2021 році були винесені 

питання, які потребували  обговорення та аналізу щодо стану і перспектив 

роботи важливих напрямів науково-методичної діяльності: 

-Про атестацію методистів академії у 2021 році 

-Про хід реалізації  проєкту «Професійний розвиток вчителя іноземної мови» 

-Про реалізацію  проєктів кафедри освітньої політики «Освітній дизайн 

Одещини»  та «Створюємо простір якісної освіти разом» 

-Про забезпечення запитів вчителів суспільствознавчих дисциплін щодо 

викладання курсів громадянознавчого спрямування 

-Про науково-методичний супровід закладів дошкільної освіти в умовах 

цифрової трансформації 

-Про підготовку інструктивно-методичних листів та методичних 

рекомендацій щодо організації освітнього процесу в закладах освіти області 

(2021/2022 н.р.) 

-Про науково-методичний супровід конкурсів фахової майстерності педагогів 

-Про реалізацію регіональної програми підвищення кваліфікації вчителів 

початкових класів за темою «Особливості організації освітнього процесу в 

умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної 

освіти» 

-Про інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу в академії 

-Про методичний супровід керівників ЗЗСО на етапі становлення та розвитку 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти 



-Про співпрацю Академії з громадськими організаціями щодо забезпечення 

освітніх потреб педагогів області 

-Психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання 

-Координація адаптивних освітніх процесів у закладах з молдовською мовою 

навчання при впровадженні підручників «Українська мова та читання» (3,4 

класи та 7,8 класи). 

 
Науково-методична діяльність 

Науково-методична робота Академії спрямована на підвищення рівня 

педагогічної діяльності освітян області через системну організацію науково-

методичних заходів, надання організаційно-інформаційної, консультаційної 

підтримки. 

Науково-методичні заходи для педагогів зосереджено на: 

 удосконалення методики викладання предметів в умовах онлайн-

навчання (технології, інструменти, досвід впровадження);  

 набуття навичок застосування предметної інтеграції як у межах галузі, 

так і міжгалузевої; 

 опанування навичок використання хмарних технологій  та мобільних 

додатків при змішаному навчанні; 

 ознайомлення з інструментами реалізації компетентнісного потенціалу 

освітніх галузей; 

 забезпечення процесу формування та розвитку наскрізних умінь учнів. 

Організовано (не)Конференцію «Діджиталізація мистецтва: вимоги 

часу», мета якої - сприяння професійному розвитку педагогів шляхом 

поглиблення, розширення й оновлення їх професійних  цифрових 

компетентностей.  

У рамках (не)Конференції було проведено естетизовану онлайн-

виставку творчих робіт  Резніченко Г.В., старшого викладача кафедри 

методики викладання і змісту освіти, члена Національної спілки художників 

України. 



Проведено педагогічні читання на тему «Духовно-моральні основи 

філософії серця Григорія Сковороди в контексті життєтворчості 

особистості», присвячені 300-річчю від дня народження Г. С. Сковороди для  

популяризації інноваційних теоретико-методологічних і практичних 

напрацювань сковородинців Одеси, Одеської області, регіонів України за 

проєктом «Сковорода – 300». В заході взяло участь більше 60 учасників: 

науково-педагогічні працівники, вчителі ЗЗСО, викладачі закладів 

професійної освіти, фахівці центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників. З доповідями виступили 5 докторів наук, 2 кандидати наук, 6 

вчителів, які є учасниками сковородинського руху.  

Розглянуто методичні розробки педагогічних та науково-педагогічних 

працівників області та схвалено Вченою радою: 

- на присвоєння педагогічного  звання «вчитель-методист» - 58 осіб; 

- на підтвердження педагогічне звання «вчитель-методист» - 26 осіб; 

- на підтвердження  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» – 1 

особи; 

- на підтвердження  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

на присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» - 1 особи; 

- на підтвердження  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

на присвоєння педагогічного звання «старший викладач» - 1 особи; 

- підтвердження  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та на 

присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» - 1 особи; 

- підтвердження  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та на 

підтвердження педагогічного звання «викладач-методист» - 8 осіб; 

- схвалення відгуків про методичну діяльність методистів філологічних та 

суспільствознавчих дисциплін методичних кабінетів відділів освіти 

райдержадміністрацій Одеської області на підтвердження (присвоєння) 

кваліфікаційних категорій – 9 осіб; 



- схвалення методичної діяльності методистів та підтримання клопотання 

щодо присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 5 

осіб. 

Підготовлено експертні висновки до навчальних програм щодо 

можливості їх використання у діяльності гуртків Одеського обласного 

гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання і схвалено науково-

методичною радою. 

  Впродовж 2021 року  здійснювався науково-методичний супровід 

діяльності вчителів закладів загальної середньої освіти, педагогічних 

працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти через залучення їх до 

різних заходів. Було проведено: вебінарів – 74, семінарів-практикумів – 41,  

науково-практичних семінарів – 11,  методичних семінарів – 6,  хакатон – 1, 

майстер-класів – 76, педагогічних майстерень – 13, тренінгів – 16,  проведено 

засідань "круглого столу" – 8. 

          У 2021 році  в  Академії започатковано роботу «Школи молодого 

методиста ЗДО» для вихователів-методистів які, працюють менше двох 

років. Школа молодого методиста спрямовує зміст освітнього процесу на 

оволодіння теорією і практикою управління методичною роботою в умовах 

модернізації освіти, розвиток та вдосконалення професійної кваліфікації 

вихователя-методиста, зростання його професійно-педагогічного потенціалу.  

           Створено обласний банк даних про Центри професійного розвитку 

педагогічних працівників у місті/ районі/ ТГ, розроблено план заходів для 

формування професійних компетентностей консультантів центрів 

професійного розвитку педагогів. З метою підтримки та розвитку 

професійних компетентностей започатковано проєкт «Соціальне партнерство 

– майстерня майбутнього».  

З метою обміну професійним досвідом педагогів, розвитку 

професійних і особистісних компетентностей освітян та поглиблення й 

осмислення теоретичних і практичних знань про особливості організації 

освітнього процесу в умовах Нової української школи на базі Академії 



проведено Всеукраїнський форум «Креативні вчителі: стратегії успіху» 

та педагогічний марафон «Світ дошкілля». 

Створювались умови для розвитку педагогічної майстерності, 

удосконалення форм роботи, обміну педагогічним досвідом.  

У 2021 року відбувся обласний етап конкурсу «Учитель року – 2021». 

Академією забезпечено організаційний, технічний, інформаційний, науковий 

та методичний супровід конкурсу з чотирьох номінацій: «Учитель 

математики», «Учитель української мови та літератури», «Учитель трудового 

навчання», «Керівник ЗЗСО». Після завершення обласного етапу 

всеукраїнського конкурсу науково-педагогічні працівники Академії 

проводили системне консультування переможців у номінаціях, аналіз завдань 

фахових конкурсів попередніх років, аналіз та супровід презентаційних 

матеріалів (відео-резюме, картка учасника, розробка педагогічної ідеї). 

Переможців ІІ туру було залучено до проведення майстер-класів у межах 

курсів підвищення кваліфікації, що сприяло покращенню їхніх навичок 

самопрезентації в онлайн-просторі та отримати зворотній зв'язок/поради від 

широкого  кола педагогів. 

Освітня діяльність 
Здобувачі освіти 

Згідно Статуту академії здобуття вищої освіти в Академії може 

здійснюватися за такими інституційними формами: очна, заочна, 

дистанційна, мережева. На даному етапі в Академії навчається - випускників 

2021-2022 н.р. загальною кількістю 43 особи, з них: 

Заочна форма навчання: 

- ОПП «Педагогіка середньої освіти» - 13 осіб; 

- ОПП «Освітній менеджмент у педагогічних системах» - 12 осіб; 

- ОПП «Педагогіка вищої школи» - 7 осіб. 

Денна форма навчання: 

- ОПП «Педагогіка середньої освіти» - 6 осіб; 

-  ОПП «Освітній менеджмент у педагогічних системах» - 5 осіб. 



Зараховано на навчання у 2021 році 24 особи (20 осіб - за результатами 

основної сесії вступної кампанії, 4 особи - за результатами додаткової 

вступної кампанії) з них за ОПП: 

         - ОПП «Педагогіка середньої освіти» - 14 осіб; 

         - ОПП «Освітній менеджмент у педагогічних системах» - 6 осіб; 

         - ОПП «Педагогіка вищої школи» - 4 особи. 

Відраховано на другому році навчання 2-х здобувачів вищої освіти.  

Цього року Академія вперше взяла участь у процесі акредитації 

освітніх програм. Здійснена кропітка робота з підготовки всіх необхідних 

документів та їх завантаження на платформу Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. Успішно пройдено акредитацію за 

освітньо-професійними програмами «Педагогіка середньої освіти», 

«Педагогіка вищої школи». Продовжується робота щодо усунення протягом 

одного року недоліків, які виявлені при акредитації освітньо-професійної 

програми «Освітній менеджмент у педагогічних системах». 

Освітня діяльність на  курсах підвищення кваліфікації  

Освітня діяльність  з підвищення кваліфікації відбувається за чотирма 

напрямами: регіональне замовлення, за рахунок державної субвенції, 

виділеної безпосередньо Академії, за рахунок коштів, виділених 

територіальним громадам, та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.  

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації від 01.12.2020 № 206/ОД «Про підвищення 

кваліфікації  педагогічних працівників і науково-педагогічних працівників 

закладів освіти і установ усіх форм власності та сфер управління при 

Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» на 2021 рік» за рахунок коштів обласного бюджету 

пройшли навчання 14 989 педагогів (724 групи). З них за 15-годинною 

програмою - 349 педагогів, за 30-годинною програмою курсів навчались 

13 855 педагогів; за 56-годинною програмою – 48 працівників ІРЦ,                      

за 60-годинною програмою – 737 педагогів,  



За рахунок державної субвенції, виділеної безпосередньо Академії, 

пройшли навчання  7 412 педагогів, з них вчителі початкових класів  - 1206; 

вчителі закладів загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію 

нового державного стандарту базової середньої освіти – 5 543; асистенти 

вчителів – 537; вчителі, які викладають один чи декілька навчальних 

предметів (інтегрованих курсів) – 129. 

За  рахунок державної субвенції для територіальних громад організовано 

навчання для 1633 педагогів (52 групи, кількість замовників – 33). На запити 

закладів освіти було проведено корпоративні курси за рахунок фізичних та 

юридичних осіб, до яких долучились 538 педагогів (23 групи). 

З метою підготовки фахівців нової для України галузі – послуги раннього 

втручання - на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» були організовані та проведені 2 етапи курсів підвищення 

кваліфікації для 27 слухачів даної категорії. У рамках курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році було підготовлено 838 

педагогічних працівників закладів освіти, які працюють з дітьми з 

особливими освітніми потребами, та 59 фахівців інклюзивно-ресурсних 

центрів. На основі короткотривалого навчання 2, 4, 6 годин (семінари, 

тренінги, майстер-класи, конференції) понад 2 000 педагогів отримали 

сертифікати про підвищення кваліфікації. 

Спільно з фахівцями управління Державної служби якості освіти в 

Одеській області було організовано  онлайн-навчання для 55 директорів та 

заступників директорів закладів загальної середньої освіти – майбутніх 

експертів, яких залучатимуть до проведення інституційного аудиту закладів 

загальної середньої освіти. 

Освітня діяльність на курсах підвищення кваліфікації здійснювалась на 

основі врахування запитів, потреб та інтересів педагогів області через 

надання можливостей вибору тематики курсів, розширення різноманітних 

видів послуг, упровадження інновацій (навчання в рамках проєктів, побудова 

мережевих форм освітнього простору). Це стало відповіддю на нагальну 



потребу в освіті дорослих – забезпечення відкритої, доступної, мобільної, 

гнучкої освітньої моделі навчання впродовж життя, сприяння розвитку 

культури навчання впродовж життя. Розробка різноманітної кількості 

навчальних програм свідчить про готовність науково-педагогічного складу 

Академії забезпечити широкий спектр запитів і потреб педагогів області.  

Для методичного забезпечення освітнього процесу на курсах 

підвищення кваліфікації було розроблено 156 навчальних програм згідно з 

вимогами до освіти дорослих та втілення в них  науково обґрунтованого 

змісту, підготовлено матеріали лекцій, навчально-методичні матеріали до 

практичних занять, проєктних робіт, підготовлено електронні матеріали 

(презентації, медіа-кейси).  

       З метою ефективної організації курсів підвищення кваліфікації викладачі 

активно та ефективно впроваджували в освітній процес інформаційно-

комунікаційні та цифрові технології. В процесі роботи курсів підвищення 

кваліфікації були проведені зустрічі з науковцями, авторами підручників, 

авторами нових освітніх програм. 

Заходи щодо впровадження Державного стандарту базової середньої 
освіти «Нова українська школа: перехід на новий рівень»   

 
В Одеській області ще на перших етапах розгортання реформи «Нова 

українська школа» були зроблені дієві кроки щодо її успішної імплементації 

в частині науково-методичного та організаційно-управлінського супроводу. 

Це дозволило Одеській академії неперервної освіти як закладу вищої освіти і 

науково-методичній установі здійснити у 2020/2021 роках значну роботу з 

наукового осмислення проблем впровадження Нової української школи, 

методичного опрацювання шляхів ефективного розвитку освіти в регіоні й в 

Україні, практичної реалізації заходів з модернізації освітнього простору.  

У 2021 року для вчителів пілотних шкіл, супервізорів, експертів 

проведено наступні заходи: 

- наставницькі зустрічі (тренінги, семінари-практикуми) для розвитку 

практичних навичок, креативності вчителів пілотних шкіл: «Цифрові 



інструменти формувального оцінювання в початковій школі» для вчителів 

пілотних шкіл Одеської області; «Досвід пілотування: роздуми, здобутки, 

рефлексія»;  

- сесії – обмін досвідом з вчителями початкових класів «Пілотний 

експеримент: початкова школа. Постскриптум»; 

- тренінг з розвитку команди для вчителів пілотних класів – учасників 

науково-методичного проєкту «Педагогічна студія як форма розвитку 

професійної компетентності педагога»; 

- моніторинг успішності реалізації Всеукраїнського експерименту 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення 

початкової школи в умовах реалізації нового Державного стандарту 

початкової загальної середньої освіти» в пілотних закладах Одеської області; 

- сесії з професійного розвитку педагогів-супервізорів «Групова та 

індивідуальна супервізія»;  

- онлайн-практикум для освітніх експертів «Спостереження за 

навчальним заняттям – дієвий метод збору інформації про освітні та 

управлінські процеси в ЗЗСО. 

Впродовж року було проведено низку заходів, спрямованих на 

впровадження Державного стандарту базової середньої освіти: 

- організаційно-інформаційні супровід закладів загальної середньої 

освіти, які беруть участь в експерименті Всеукраїнського рівня за темою 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для 

закладів загальної базової середньої освіти»;  

-  визначені та затверджені особи координаторів для кожної освітньої 

галузі -  участь у навчанні  проєкту МОН України «Навчаємось разом» через 

онлайн-курс «Нова українська школа: перехід на наступний рівень»; 

- розроблено 4 модельні освітні програми, 3 з яких отримали гриф 

МОН України: Молдовська мова. 5-6 класи; Інтегрований курс молдовської 

мови та зарубіжної літератури. 5-6 класи; Українська мова для класів із 

навчанням молдовською мовою 5-9 класи. 



 Робота з обдарованою молоддю 

Впродовж року Академія забезпечувала організаційно-інформаційний 

та науково-методичний супровід інтелектуальних змагань для учнів 

сільських шкіл з базових дисциплін. Підготовлено завдання для  І та ІІ 

етапів змагань з базових дисциплін: фізика, математика, географія, хімія, 

біологія, історія, українська мова та література, російська мова та література, 

іноземні мови. У І етапі взяли участь 1421 учні  із закладів загальної 

середньої освіти, у ІІ етапі – 202 учні. Переможцями визнано 95 учнів, з них 

дипломи І ступеня отримали 14 учасників, ІІ ступеня – 30 учасників, ІІІ 

ступеня – 51. 

    У конкурсі «Лелека» від Одеської області взяли участь 1207 учнів      

1-11 класів. Нагороджено золотом (100-90 балів) – 117 учасників, сріблом 

(89-80 балів) – 266 учасників, бронзою (79-60 балів) – 405 учасників.  

Забезпечено організаційний та методичний супровід Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка: підготовлено завдання для 5-11 класів для ІІ етапу, 

організовано та проведено ІІІ етап конкурсу для учнів 5-11 класів, учнів 

ПТНЗ, студентів   І-ІV рівнів акредитації. У конкурсі взяли участь 248 

учасників. 

Проведено ІІ (районний/міський) та  ІІІ (обласний) етап  ХХІІ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика для учнів 

3-11 класів, учнів ПТНЗ, студентів   І-ІV рівнів акредитації. Учасниками 

конкурсу став  251 учень. 

У рамках міжнародних, всеукраїнських та регіональних проєктів для 

учнівської молоді організовано та проведено: 

- навчання координаторів парламентських просвітницьких 

осередків у рамках реалізації проєкту «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 в 

рамках польсько-українського проекту «Будуємо коаліцію для розвитку 

учнівського самоврядування в Україні»; 

- обласна освітня ініціатива «Школа «ДіЯ»; 

- презентаційна онлайн-зустріч Хартії демократичного учнівського 

самоврядування в Україні. 

 
 Регіональні та міжнародні проєкти 

 
З метою пошуку шляхів забезпечення цілісного розвитку особистості 

дитини на різних рівнях освіти, дотримання єдності у підходах в освітній 

діяльності, створення відповідного предметно-розвивального середовища, що 

в сукупності забезпечують психологічний комфорт і сприяють підвищенню 

рівня готовності дитини до школи, розвитку співпраці вихователів ЗДО та 

вчителів початкових класів продовжено роботу над науково-методичним 

проєктом «ДО - НУШ» (Дошкільна освіта – Нова українська школа).  

Робота над проєктом розкриває питання пошуку шляхів забезпечення 

цілісного розвитку особистості на різних рівнях освіти. Проєкт також 

вирішує проблему запровадження  системної просвітницької роботи з 

популяризації Нової української школи серед педагогічних працівників 

закладів дошкільної освіти  та батьків майбутніх першокласників,  їх 

ознайомлення з засадничими ідеями освітньої реформи. 

Продовжено реалізацію регіонального проєкту «Нове покоління 

вчителів Нової української школи», який спрямований на підготовку 

майбутніх вчителів початкових класів до роботи в умовах НУШ на етапі 

навчання у педагогічному коледжі. Проєкт передбачає викладання у 3-х 

педагогічних коледжах спецкурсів, проведення різноманітних освітніх 

заходів з опанування студентами сучасних підходів в організації освітнього 

процесу в початковій школі. З метою підготовки викладачів педагогічних 



коледжів до роботи в умовах реформування освітньої галузі та участі у 

всеукраїнському експерименті на базі КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» і педагогічних коледжів була проведена серія 

тренінгів, проблемно-цільових, науково-теоретичних та інформаційно-

методичних семінарів. У 2021 році робота учасників проєкту спрямована на 

узагальнення набутого досвіду викладання спецкурсу «Нова українська 

школа», коригування та узгодження змісту програми спецкурсу «Нова 

українська школа» в різних педагогічних коледжах, оновлення змісту 

фахових дисциплін та розробку комплексу навчально-методичного 

забезпечення підготовки вчителів початкових класів до роботи в умовах 

НУШ. 

Проєкт «Учитель+» розпочато у 2018 році для підвищення предметно-

методичної компетентності вчителів сільських шкіл Одеської області, які 

викладають предмети природничо-математичного циклу без відповідного 

фаху. Завданнями проєкту є науково-методичний супровід діяльності 

вчителів без відповідного фаху, формування бази методичних матеріалів 

відповідно до потреб вчителів, створення відеотеки фрагментів уроків, 

впровадження дистанційних та онлайн-форм супроводу вчителів. 

Проєкт «ІНТЕРНЕТ-школа для обдарованих учнів» діє з 2020 року. 

До школи долучились понад 150 учнів 8-10 класів.  Приєднатися до 

навчальних занять у школі може будь-який бажаючий школяр. Школа 

працює за природничо-математичними напрямами: фізика, хімія, біологія, 

математика. Заняття в онлайн-режимі проводилися відповідно до розкладу. 

ІНТЕРНЕТ-школа має окремий сайт на  платформі КЗВО «ОАНО» 

https://obdarovani.odessaedu.net/uk/site/punkt-dlya-nizhnogo-meniu.html 

Переможці інтелектуальних змагань 2021 року для учнів сільських 

шкіл запрошені до участі у роботі школи. Початок роботи передбачено з 

січня 2022 року. 

Регіональний проєкт «Одеська обласна школа громадянської 

партисипації дорослих та молоді «УСі В ДІЇ!» діє з 2017 року, основним 

https://obdarovani.odessaedu.net/uk/site/punkt-dlya-nizhnogo-meniu.html


завданням якої є сприяння активізації громадянської партиципації дорослих 

та молоді, завдяки використанню синергії можливостей формальної та 

неформальної громадянської освіти. У 2021 році в рамках Школи було 

проведено молодіжний обласний форум «Молодь як партнер у формуванні 

позитивного іміджу області/міста/громади», презентацію онлайн-курсів 

Освітнього центру Верховної Ради України для школярів та студентів, 

навчання координаторів парламентських просвітницьких осередків у рамках 

реалізації проєкту «Розширення мережі інтерактивних парламентських 

просвітницьких осередків для учнів молодшої та середньої школи». 

У рамках проєкту «Школа в цифровому світі» у 2021 році створено 

сайт, на якому розміщується актуальна інформація щодо можливостей 

розвитку цифрової грамотності вчителів та керівників закладів освіти 

Одеської області, проводилися наради і семінари щодо впровадження 

цифрових та дистанційних технологій навчання, впроваджується 

інформаційна підтримка пілоту НУШ. На сайті розміщена інформація про 

конкурси підручників МОН, можливості дистанційного навчання та 

підвищення кваліфікації вчителів, створено бібліотеку цифрових ресурсів на 

допомогу вчителям всіх предметів. Проведено серію семінарів, зокрема 

«Використання хмарних технологій під час організації змішаного навчання», 

«Впровадження цифрової освіти та інноваційних форм дистанційного 

навчання» для педагогів області.  Проєкт спрямований на розширення 

цифрових компетентностей та вдосконалення методичних навичок учителів  

з урахуванням сучасних вимог; ознайомлення з практичними можливостями 

використання цифрових технологій в освітньому процесі. 

Матеріали про проєкт можна знайти за посиланням 

https://itschool.odessaedu.net/ 

Реалізацію обласного проєкту  «Архітектура регіональної системи 

освіти: проєктуємо майбутнє» розпочато у 2020 році і спрямовано на 

розвиток  закладів освіти області, забезпечення професійних запитів і потреб 

керівників та підтримку діяльності центрів професійного розвитку педагогів. 

https://itschool.odessaedu.net/


Забезпечується впровадження регіонального проєкту шляхом реалізації  

лабораторних проєктів (проєкт у проєкті): «Освітній дизайн Одещини», 

«Створюємо якісний освітній простір разом», «Соціальне партнерство - 

майстерня майбутнього».   

У 2021 році Академією проведена значна робота щодо налагодження 

партнерських зв’язків із закладами вищої педагогічної та фахової передвищої 

освіти з вирішення питань підготовки педагогів до роботи в умовах Нової 

української школи. Це сприяло створенню надійного підґрунтя для 

розбудови інфраструктури інноваційної освітньої екосистеми регіону в 

межах проєкту «Педагогічний парк Одещини: модель освітньої 

інноваційної екосистеми регіону». Метою проєкту є стимулювання 

розвитку науково-освітнього потенціалу регіону в сфері наукових 

досліджень, прикладних розробок, трансферу освітніх технологій, їх 

впровадження в широку практику роботи закладів дошкільної і загальної 

середньої освіти, навчання дорослих і підготовки фахівців. Вихід на 

екосистемний рівень впровадження ідей Нової української школи в межах 

регіону – це виклик і перспектива роботи Одеської академії неперервної 

освіти на наступні роки. Проведено першу діалог-сесію «Педагогічний парк 

як інфраструктура інноваційного розвитку дошкільної освіти»,де обговорені 

питання співпраці закладів вищої, фахової передвищої, загальної середньої, 

дошкільної, післядипломної освіти, центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників щодо популяризації ігрового та діяльнісного 

підходів в освітньому процесі, а також розробки та трансфер-технологій у 

сфері  освіти. 

З метою сприяння розвитку системи освіти в регіоні, піднесення 

пріоритету  освітнього процесу  налагоджена співпраця з українськими та 

міжнародними освітніми установами, науковими центрами, навчальними 

закладами та громадськими організаціями: Молодіжним департаментом Ради 

Європи в рамках реалізації Довготривалого тренінгового курсу для тренерів з 

освіти з прав людини з молодими людьми в Україні «Компас»; Агентством 



США з міжнародного розвитку (USAID) і Фондом «Східна Європа», ГО 

«DRA» (Німеччина) в рамках реалізації міжнародного проєкту «Ми можемо 

більше! Для активної громадянської участі молоді в Східній Європі», 

Інститутом неперервної освіти м. Кишинів (Молдова). 

Плідною є співпраця в рамках проєктів з Австрійською службою 

міжнародної співпраці в галузі освіти та досліджень (за підтримки 

Федерального Міністерства освіти, науки та досліджень Австрії) 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», Програмою TRANS Міністерства закордонних справ Чехії в 

рамках реалізації міжнародного чесько-українського проєкту «На шляху до 

інклюзії», ГО «Розвиток громадянських компетентностей в Україні». 

Австрійсько-український проєкт  «Компетентності лідерства та 

менеджменту для розвитку якості в опорних школах»  реалізовується з 

2019 року метою якого є удосконалення управлінських компетенцій на 

засадах керівництва опорними закладами освіти, розвиток  установки до 

лідерства, проактивності, відповідальності, критичного мислення, прийняття 

рішення. 

Австрійсько-український проєкт «Інклюзивна освіта в Одеській 

області», який спрямовано на формування професійної компетенції 

працівників, які працюють в умовах інклюзії за наступними напрямками: 

спільне навчання та викладання в команді; роль асистентів вчителя в 

інклюзивному класі; інтеграція заходів підтримки для окремих учнів у 

навчальний процес; робота з учнями з відхиленнями в поведінці на уроці; 

адаптація/модифікація навчального плану; інклюзія у старших класах; робота 

груп психолого-педагогічної підтримки в школах; інформаційний потік / 

співпраця між ІРЦ та школою, реалізація рекомендацій ІРЦ; індикатори для 

евалюації інклюзії. У 2021 році в рамках проєкту було проведено міжнародну 

конференцію та 5 семінарів.  



З 2019 року КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» є партнером чесько-українського проєкту «На шляху до 

інклюзії», який впроваджується Асоціацією з міжнародних питань (АМО) за 

підтримки програми TRANS МЗС Чехії. 

Метою проєкту є підтримка рівного доступу до навчання в Одеській, 

Миколаївській та Херсонській областях України за допомогою передачі 

чеського досвіду у сфері інклюзивної освіти, мультикультурного виховання 

та інноваційних методів, які сприяють розвитку критичного мислення і 

вихованню толерантності. 

Основними завданнями проєкту є впровадження обраних стратегій 

інклюзивної освіти до шкільної практики та підвищення компетенції вчителів 

і майбутніх вчителів в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях 

щодо використання інноваційних методів навчання. 

Німецько-український проєкт «SIMSCHOOL – СИМУЛЯЦІЙНІ 

ІГРИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ» (SIMschool – Teaching Human 

Rights with Simulation Games) 

Проєкт реалізується громадською організацією «ЕдКемп Україна» і 

німецькою громадською організаціє «CRISP» у партнерстві з Європейським 

Союзом. Основним завданням проєкту є розроблення і поширення 

продуктивної методики симуляційних офлайн-ігор для вивчення прав 

людини, яка сприятиме застосуванню учнівством правових знань для 

реалізації й захисту прав, свобод і законних інтересів, що сприятиме 

регулюванню взаємин з іншими людьми, вибору правомірних моделей 

поведінки в життєвих ситуаціях. 

Швейцарсько-український проєкт DECIDE – «Децентралізація для 

розвитку демократичної освіти», метою якого є підтримка громадян  

територіальних громад долучитися до демократичного врядування та 

отримати рівний доступ до якісної освіти, посилення потенціалу ТГ у 

розробці та практичній реалізації децентралізованих моделей управління 

освітою, включаючи стратегії розвитку освіти та плани їх впровадження. 



Впродовж цього року управлінців освітою з ТГ області долучено до участі у 

заходах у межах Національної консультативно – дорадчої кампанії для 

керівників управлінь освітою територіальних громад «Освіта в нових 

громадах від А до Я»,  проведено навчання учнів  ЗЗСО в громадах-партнерів 

Проєкту DECIDE щодо розроблення учнівських проєктів, організовано 

навчання керівників закладів освіти за програмою «Впровадження системи 

НАССР у закладах освіти».  Під час засідань робоча група проєкту вносила 

пропозиції щодо  модернізації Стратегії регіонального розвитку та розробки 

Дорожньої карти реалізації Стратегії, була учасником робочих засідань у 4-х 

громад-партнерів щодо  розробки Положення про піклувальну (наглядову) 

раду, Положення про шкільний громадський бюджет. 

Видавнича діяльність 
 

Впродовж року науково-педагогічними працівниками Академії було 

підготовлено видання 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. Ягоднікової.  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. 



- 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.) 

- Орленко І.М. Соціокультурна адаптація студентської молоді : метод. 

посіб. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 84 с. 

- Букач М.М. Соціалізація та соціальна адаптація людини 

- 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. 

 

Інформаційна діяльність 
Формування єдиного освітнього інформаційного простору та 

майданчика для професійного спілкування педагогів у 2021 році 

проводилось  на платформі «Класна оцінка» та в соціальних мережах таким 

чином: 

-оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті Академії;  

-оприлюднення публічної інформації на офіційних сайтах кафедр, науково-

методичних лабораторій, центрів, відділів; 

-оприлюднення публічної інформації на сторінці фейсбук Академії. 

Маркетингова, фінансова діяльність та матеріально-технічне 

забезпечення 

У 2021 році по загальному фонду було використано коштів:  
 
Заробітна плата – 24 956 283 грн. 00 коп. 
 
Нарахування на заробітну плату – 5 363 064 грн. 00 коп. 
 
Придбання предметів, матеріалів та обладання  - 642 200 грн. 00 коп. 
 
Послуги – 849 200 грн. 00 коп. 
 
Видатки на відрядження – 35 858 грн. 78 коп. 
 



Оплата комунальних послуг – 1 119 175 грн. 00 коп. 
 
По спеціальному фонду у 2021 році  використано:  
 
Заробітна плата – 1 668 886 грн. 00 коп. 
 
Нарахування на заробітну плату – 418 236 грн. 00 коп. 
 
Придбання предметів, матеріалів та обладання  - 22 118 грн. 26 коп. 
 
Послуги – 19 921 грн. 00 коп. 
 
Оплата комунальних послуг – 291 757 грн. 00 коп. 
 
Податки та збори – 108 416 грн. 12 коп. 
 

 
Перспективи на 2022 рік 

Основними орієнтирами для розвитку Академії до 2023року є візія, місія, 

принципи та цінності, якими керується у своїй діяльності Академія.  

Основними 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. 

Основні  завдання Академії на 2022рік: 

-удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

-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; 



-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; 

-створення особистих онлайн-кабінетів кожного науково-педагогічного 

працівника Академії; 

-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 урахуванням 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. 


	У 2021 році  в  Академії започатковано роботу «Школи молодого методиста ЗДО» для вихователів-методистів які, працюють менше двох років. Школа молодого методиста спрямовує зміст освітнього процесу на оволодіння теорією і практикою управління ...
	Створено обласний банк даних про Центри професійного розвитку педагогічних працівників у місті/ районі/ ТГ, розроблено план заходів для формування професійних компетентностей консультантів центрів професійного розвитку педагогів. З метою пі...
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