


1. Організаційно-методична робота (забезпечення) 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Примітки  

1.1. Формування та оприлюднення 

інформації  щодо  суб’єктів 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, що мають ліцензію на 

підвищення кваліфікації або навчають 

за акредитованою освітньою 

програмою. 

Протягом 

року 

Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

1.2. Узагальнення та поширення 

інформації з питань професійного 

розвитку педагогічних працівників - 

джерел інформації (вебресурсів),  що  

містять матеріали, необхідні для 

професійного розвитку педагогічних 

працівників; 

Протягом 

року 

Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

На вебсайті 

КУ «ОЦПРПП» 

1.3. Координація діяльності професійних 

спільнот педагогічних працівників 

(динамічних творчих груп, 

методичних комісій  тощо) 

Протягом 

року 

Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

1.4. Підготовка звітів  та узагальненої  

інформації з реалізації державних, 

обласних та міських цільових програм 

   

 - Міська цільова програма з 

реалізації сімейної, гендерної 

політики, попередження 

домашнього насильства та 

протидії торгівлі людьми на 

2019-2021; 

- Наказ департаменту освіти та 

науки від 13.11.2019 № 396 

«Про запобігання та протидію 

домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі» 

- План заходів з реалізації 

Національної стратегії 

реформування системи юстиції 

щодо дітей на період до 2020-

2023 року 

- Інші програми 

Березень Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

 

 - Міська цільова програма з 

реалізації сімейної, гендерної 

політики, попередження 

домашнього насильства та 

Липень Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

 



протидії торгівлі людьми на 

2019-2021 

- Наказ департаменту освіти та 

науки від 13.11.2019 № 396 

«Про запобігання та протидію 

домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі» 

- План заходів з реалізації 

Національної стратегії 

реформування системи юстиції 

щодо дітей на період до 2020-

2023 року 

- Інші програми 

 - Міська цільова програма з 

реалізації сімейної, гендерної 

політики, попередження 

домашнього насильства та 

протидії торгівлі людьми на 

2019-2021 

- Наказ департаменту освіти та 

науки від 13.11.2019 № 396 

«Про запобігання та протидію 

домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі» 

- План заходів з реалізації 

Національної стратегії 

реформування системи юстиції 

щодо дітей на період до 2020-

2023 року 

- Інші програми 

Жовтень Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

 

 - Міська цільова програма з 

реалізації сімейної, гендерної 

політики, попередження 

домашнього насильства та 

протидії торгівлі людьми на 

2019-2021 

- Наказ департаменту освіти та 

науки від 13.11.2019 № 396 

«Про запобігання та протидію 

домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі» 

- План заходів з реалізації 

Національної стратегії 

реформування системи юстиції 

Грудень Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

 



щодо дітей на період до 2020-

2023 року 

- Державної соціальної програми 

«Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про 

права дитини» на період до 

2021 року 

- Програма зайнятості населення 

м.Одеси на період до 2022 року 

- План дій щодо забезпечення 

прав дітей та молоді у м.Одеса 

на 2018-2021 роки 

- Інші програми 

1.5. Підготовка проектів наказів:    

 - Про проведення міського 

конкурсу-захисту учнівських 

науково-дослідницьких робіт з 

правознавства 

- Про проведення міського 

конкурсу творчості серед 

вихованців закладів освіти м. 

Одеси «А я просто українка, 

україночка»  

Січень Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

 - Про проведення міського 

конкурсу «Кобзар і сучасність» 

серед учнів закладів загальної 

середньої освіти  

- Про проведення міського 

конкурсу педагогічних ініціатив у 

контексті Нової української школи 

«#МіКоПІн» 

Лютий Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

 - Про підсумки проведення 

атестації керівників і педагогічних 

працівників закладів освіти та інших 

освітніх установ міста  

- Про організацію та проведення 

науково-практичної конференції для 

працівників психологічної служби 

міста 

Квітень Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

 - Про створення атестаційної 

комісії 

- Про організацію та проведення 

Всеукраїнського місячника шкільних 

бібліотек 

Вересень Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 



 - Про проведення міського 

конкурсу соціальних роликів (міні-

фільмів), спрямованих на 

популяризацію робітничих професій 

- Про проведення міського 

конкурсу аматорських 

соціальних відеороликів «STOP 

булінг»  

- Про проведення заочного 

міського етапу обласного 

заходу учнівських колективів 

екологічної просвіти «Земля- 

наш спільний дім» 

- Про організацію та проведення 

І (зонального) туру 

всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року» 

- Про організацію та проведення 

атестації керівників і 

педагогічних працівників 

закладів освіти та інших 

освітніх установ міста  

- Про проведення І та ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних 

предметів у м.Одесі 

Жовтень Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

 - Про проведення міської 

військово-спортивної гри «Ми 

роду козацького діти» 

- Про проведення науково-

практичної конференції 

учнівської молоді «Козацькими 

шляхами» 

- Про організацію та проведення 

в м. Одесі І (міського) онлайн 

етапу всеукраїнського конкурсу 

авторських програм 

практичних психологів та 

соціальних педагогів «Нові 

технології у новій школі» 

- Про проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

«Джерело творчості» 

- Про проведення міського етапу 

Листопад Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 



XXIІ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра 

Яцика 

- Про проведення міського етапу 

XIІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

- Про підсумки проведення 

заочного міського етапу 

обласного заходу учнівських 

колективів екологічної просвіти  

«Земля- наш спільний дім» 

- Про підсумки проведення І 

(зонального) туру 

всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року» 

- Про підсумки проведення 

міського етапу XIІ 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

Про підсумки проведення 

міського етапу XXIІ 

Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра 

Яцика 

1.6. Розробка єдиної системи моніторингу 

якості освіти виходячи з визначених 

критеріїв  

Січень-

лютий 

Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

1.7. Підготовка опитувань з питань, що 

стосуються: 

- проблемних питань  з 

оптимізації  професійної 

діяльності; 

- готовності до публічного 

висвітлення питань  з 

оптимізації  професійної 

діяльності. 

Січень-

лютий 

Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

1.8. Розробка та розповсюдження в 

закладах освіти методичних 

рекомендацій з профорієнтаційної 

роботи 

Січень-

квітень 

Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

Програма зайнятості 

населення м.Одеси 

на період до 2022 

рок 

1.9. Організація  зустрічей з провідними 

фахівцями в галузі освіти та науки 

Протягом 

року 

Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

1.10. Формування бази даних фахівців Січень- Консультанти  За результатами 



(педагогічних працівників), що готові 

до публічного висвітлення питань  з 

оптимізації  професійної діяльності. 

лютий КУ «ОЦПРПП» опитування (п.1.7 

плану) 

1.11. Аналіз отриманих даних моніторингу 

якості освіти та розробка 

рекомендацій  щодо усунення 

виявлених ускладнень. 

Липень-

серпень 

Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

1.12 Організація та координація діяльності 

експертної групи з    атестації  

педагогічних працівників 

Вересень-

березень  

Психологи та 

консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

1.13 Надання звіту до КЗВО “Одеська 

академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради” про фактичні учнівські 

контингенти закладів  загальної 

середньої освіти міста: 

- з українською мовою навчання; 

- за вивченням іноземних мов; 

- з поглибленим вивченням 

предметів. 

Листопад 

 

 

 

 

 

 Бистрова А. С.  

1.14. Створення на оновлення єдиного 

банку психодіагностичного 

інструментарію у відповідності  до 

Положення про експертизу 

психодіагностичного  інструментарію 

і соціологічного інструментарію, що 

застосовується в навчальних закладах 

Міністерства освіти і науки України, 

затвердженого наказом МОН від 

20.05.2001 №330 

Протягом 

року  

Психологи 

ОЦПРПП 

 

1.15  Розробка уніфікованої програми 

психологічного супроводу адаптації 

учнів 5 класів до умов навчання  в 

середній школі.  

 

Протягом 

року  

Психологи 

ОЦПРПП 

 

1.16. Створення бази відеозанять та уроків, 

які можливо використовувати під час 

дистанційного навчання/ виховання. 

Протягом 

року 

Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

1.17. Розробка системи роботи 

психологічного супроводу 

допрофільної  підготовки 

Протягом 

року 

Психологи 

ОЦПРПП 

 

1.18 Систематичне інформаційне 

поповнення вебсайту КУ «ОЦПРПП» 

Протягом 

року  

Нікова Г.І.  

1.19 Укладання та систематичне оновлення 

банку даних про кількісний і якісний 

склад педагогічних працівників 

  Вересень - 

  Жовтень  

 

Консультанти та 

психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

 



1.20 Надання звіту про 

надходження підручників до 

навчальних закладів загальної 

середньої освіти міста за попередній 

календарний рік.  

Грудень  Бистрова А. С.  

1.21 Підготовка аналітичного звіту про 

діяльність КУ «ОЦПРПП» за 2022 рік 

Грудень Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

1.22 Складання перспективного плану 

роботи КУ «ОЦПРПП»  на 2022  рік 

Грудень Консультанти та 

психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

 

1.23 Створення та презентація творчого   

звіту про роботу КУ "ОЦПРПП" за 

2021  рік. 

Грудень  Консультанти та 

психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

 

2 Сприяння підвищенню якості освіти 

2.1. Організація та консультування 

педагогічних працівників, зокрема з 

питань: 

- планування та визначення 

траєкторії їх професійного 

розвитку; 

- проведення супервізії; 

- розроблення документів 

закладу освіти; 

- особливостей організації 

освітнього процесу за різними 

формами здобуття освіти, у 

тому числі з використанням 

технологій дистанційного 

навчання; 

- впровадження 

компетентністного, особистісно 

орієнтованого, діяльнісного, 

інклюзивних підходів до 

навчання здобувачів освіти і 

нових освітніх технологій тощо 

 

- Консультування заступників 

директорів ЗЗСО, вихователів 

методистів ЗДО щодо 

проведення атестації педагогів 

 

- Консультації щодо організації 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року  

 

 

 

 

Вересень-

 

 

 

 

 

 

Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

 

 

 

Нікова Г.І. 

За запитом 

педагогічних 

працівників 



та проведення І (зонального) 

туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року-2022» в 

номінаціях: «Основи 

правознавства», «Біологія», 

«Інформатика», «Музичне 

мистецтво» 

 

- Консультативна допомога 

адміністраціям закладів освіти 

щодо  перспективного 

планування підвищення 

кваліфікації та складання  

орієнтовного плану підвищення 

кваліфікації 

- Консультації для педагогічних 

працівників, які атестуються у  

2021/2022 н. р. на присвоєння 

кваліфікаційної категорії  

- Консультативна допомога 

заступникам з виховної роботи:  

«Управлінські процеси закладу 

освіти: сучасні підходи до 

системи  планування» 

- Консультативна допомога 

заступникам з виховної роботи:  

«Нормативно-методичний 

супровід організації виховного 

процесу в  закладах загальної 

середньої освіти» 

- Консультативна допомога 

керівникам гуртків щодо 

затвердження  навчальних 

програм гурткових занять 

- Ознайомлення педагогічних 

працівників з новими 

нормативними  документами в 

галузі освіти 

- Консультування вчителів 

іноземних мов з актуальних 

питань впровадження 

Концепції НУШ, освітніх 

програм, навчальних планів, 

сучасних технологій навчання, 

впровадження ІКТ і цифрових 

листопад 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року  

 

 

 

 

 

 

Жовтень  

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року  

за запитом 

 

 

Протягом 

року  

за запитом 

 

 

Протягом 

року  

за запитом 

 

 

Протягом 

року  

 

 

 

 

 

Травень  

 

 

 

Лазаренко Т.І. 

Біляніна І.А. 

Чернецька Л.С. 

 

 

 

 

 

Дядик Т.К. 

 

 

 

 

 

 

 

Психологи та 

консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

 

 

 

Хворостянова В.І. 

 

 

 

 

Хворостянова В.І. 

 

 

 

 

 

Хворостянова В.І. 

 

 

 

Психологи та 

консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

 

 

 

Кривич С.М. 

 

 

 



технологій тощо.   

- Консультування практичних 

психологів та педагогів 

соціальних щодо складання 

річних планів роботи у 

відповідності до методичних 

вимог та пріоритетних 

напрямків діяльності 

психологічної служби України 

на навчальний рік. 

- Індивідуальне консультування 

молодих спеціалістів стосовно 

організації роботи та  ведення 

обліково-звітної документації 

практичного психолога та 

педагога соціального. 

- Консультування з питань 

створення програм відбору 

дітей до профільних класів 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року  

 

 

 

 

 

Протягом 

року  

 

 

 

 

Психологи 

ОЦПРПП 

 

 

 

 

 

 

Психологи  

 КУ «ОЦПРПП» 

 

 

 

 

 

Консультанти 

та психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

2.2. Організація та проведення міського 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін, в тому 

числі в ІК-формі 

Жовтень - 

грудень 

Консультанти 

КУ «ОЦПРПП» 

 

2.3.  Узагальнення та розповсюдження  

провідного досвіду з організації та 

проведення тематичного "Тижня 

толерантності" в закладах дошкільної 

та загальної середньої освіти. 

Протягом 

року  

Психологи 

КУ «ОЦПРПП» 

 

2.4. Проведення  опитувань з питань, що 

стосуються: 

- проблемних питань  з 

оптимізації  професійної 

діяльності; 

- готовності до публічного 

висвітлення питань  з 

оптимізації  професійної 

діяльності. 

Лютий Консультанти 

КУ «ОЦПРПП» 

 

2.5 Моніторинг якості освіти у 

відповідності до визначених критеріїв 

Березень-

червень 

Консультанти та 

психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

У визначених 

закладах освіти 

2.6 Проведення заходів, спрямованих на 

подолання виявлених ускладнень за 

результатами Моніторингу якості 

освіти  

Протягом 

року  

Консультанти та 

психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

За окремим планом 

2.7 Організація та проведення  Науково- Квітень- Психологи  Пункт 2.3.1. 



практичної конференції працівників 

психологічної служби міста 

травень КУ «ОЦПРПП» Програма зайнятості 

населення м.Одеси 

на період до 2022 

року 

2.8. Проведення  Міської квест-гри 

«Знавці професій» 

Жовтень-

листопад 

Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

Програма зайнятості 

населення Одеси на 

період до 2022 року 

 

2.7. Проведення Міського конкурсу 

соціальних роликів (міні-фільмів),  

спрямованих на популяризацію 

робітничих професій 

Жовтень-

листопад 

Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

Програма зайнятості 

населення Одеси на 

період до 2022 року 

 

2.8. Проведення міського конкурсу 

соціальних відеороликів «STOP 

булінг» 

Листопад-

грудень 

Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

Міськацільовапрогра

ма з 

реалізаціїсімейної, 

гендерноїполітики, 

попередженнядомаш

ньогонасильства та 

протидіїторгівлі 

людьми на 2019-

2021 

2.9.  Проведення Міського етапу 

Всеукраїнського конкурсу авторських 

програм практичних психологів і 

соціальних педагогів «Нові технології 

у новій школі» - 

Листопад  Психологи 

КУ «ОЦПРПП» 

 

2.10. Проведення  міського конкурсу 

«Кращий працівник психологічної 

служби закладів освіти в номінації 

«Кращий педагог соціальний» 

 

Листопад-

грудень 

Психологи 

КУ «ОЦПРПП» 

 

2.11. Проведення науково-практичного 

семінару для вчителів закладів 

загальної середньої та позашкільної 

освіти «Зрима пісня України» 

Жовтень-

листопад 

Хворостянова В.І. У рамках Міської 

цільової програми 

національно-

патріотичного 

виховання дітей та 

молоді міста Одеси 

«Я – одесит, патріот 

України» 

2.12. Проведення науково-практичної 

конференції учнівської молоді 

«Козацькими шляхами»-   

Листопад Хворостянова В.І У рамках Міської 

цільової Програми 

Національно-

патріотичного 

виховання дітей та 

молоді міста Одеси 

«Я – одесит, патріот 

України» 

2.13. Проведення щорічного міського Травень Хворостянова В.І. У рамках Міської  



конкурсу ім. Аркадія Креймера на 

краще проведення інтерактивних 

екскурсій з історії та культури міста 

Одеси «Сторінками історії Одеси» 

цільової програми 

національно-

патріотичного 

виховання дітей та 

молоді міста Одеси 

«Я – одесит, патріот 

України» 

2.14. Проведення науково-практичного 

семінару для вчителів закладів 

загальної середньої та позашкільної 

освіти «Зрима пісня України» 

Жовтень-

листопад 

Хворостянова В.І. У рамках Міської 

цільової програми 

національно-

патріотичного 

виховання дітей та 

молоді міста Одеси 

«Я – одесит, патріот 

України» 

2.15. Проведення онлайн конференцій з 

педагогічними працівниками та 

батьками. Підвищення рівня 

обізнаності педагогічних працівників  

та батьків щодо  психологічних та 

організаційних особливостей 

підготовки та складання ЗНО 

Березень-

квітень 

Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

Вдосконалення 

системи психолого-

педагогічного 

супроводу учасників 

освітнього процесу 

під час підготовки та 

проведення ЗНО 

 

2.16. Проведення онлайн конференцій з 

учнями 11 класу. Інформування учнів 

щодо особливостей організації  ЗНО 

(терміни проведення, необхідні 

документи  тощо) 

Березень-

квітень 

Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

Вдосконалення 

системи психолого-

педагогічного 

супроводу учасників 

освітнього процесу 

під час підготовки та 

проведення ЗНО 

2.17. Онлайн конференція « Особливості 

проведення ДПА та ЗНО у 2020/2021 

н.р.» 

Вересень-

листопад 

Консультанти 

КУ «ОЦПРПП» 

Вдосконалення 

системи психолого-

педагогічного 

супроводу учасників 

освітнього процесу 

під час підготовки та 

проведення ЗНО 

2.18. Онлайн конференція «Характеристика 

та форми тестових завдань з 

навчальних предметів» 

Вересень-

листопад 

Консультанти 

КУ «ОЦПРПП» 

Вдосконалення 

системи психолого-

педагогічного 

супроводу учасників 

освітнього процесу 

під час підготовки та 

проведення ЗНО 

2.19. Онлайн конференція «Методичні 

аспекти ефективної підготовки 

випускників до ЗНО (з досвіду роботи 

вчителів міста)» 

Лютий-

березень 

Консультанти 

КУ «ОЦПРПП» 

Вдосконалення 

системи психолого-

педагогічного 

супроводу учасників 



освітнього процесу 

під час підготовки та 

проведення ЗНО 

2.20 Проведення опитування учнів 11 класу 

з метою з`ясування типових 

труднощів, які виникаютьв них  під 

час підготовки до ЗНО 

Жовтень-

листопад 

 Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

Вдосконалення 

системи психолого-

педагогічного 

супроводу учасників 

освітнього процесу 

під час підготовки та 

проведення ЗНО 

 

Використання 

уніфікованої анкети  

 

2.21 Проведення онлайн опитування 

батьків учнів 11 класу щодо складання 

дітьми ЗНО.  З`ясування потреб 

батьківської спільноти у наданні 

консультацій з підготовки дітей до 

ЗНО. 

Жовтень-

листопад  

Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

Вдосконалення 

системи психолого-

педагогічного 

супроводу учасників 

освітнього процесу 

під час підготовки та 

проведення ЗНО 

 

Використання 

уніфікованої анкети  

 

2.22 Проведення опитування педагогів, що 

викладають в 11-х класах, з метою 

визначення їх  мотиваційної 

спрямованості, переважаючої 

мотивації  педагогів 

Жовтень-

листопад 

Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

Вдосконалення 

системи психолого-

педагогічного 

супроводу учасників 

освітнього процесу 

під час підготовки та 

проведення ЗНО 

 

Використання 

уніфікованої анкети  

 

2.23 Онлайн семінар для  практичних 

психологів  закладів загальної 

середньої освіти щодо організацій 

психологічного супроводу підготовки  

учнів до  складання ЗНО : 

- Особистісний компонент (навчання 

елементам саморегуляції під час 

підготовки та власне складання ЗНО 

(ситуації перевірки знань) 

- Пізнавальний компонент         

(навчання методів самостійного 

засвоєння знань та актуалізації 

Лютий  Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

Вдосконалення 

системи психолого-

педагогічного 

супроводу учасників 

освітнього процесу 

під час підготовки та 

проведення ЗНО 

 

 



засвоєного матеріалу) 

- Поведінковий компонент 

(відпрацювання навичок  слідування 

інструкції та неухильного виконання 

вимог) 

- Формування професійної та 

мотиваційної готовності 

педагогів до  активізації  та 

вдосконалення системи роботи 

з підготовки до ЗНО.  

 

2.24 Проведення вхідного та проміжного 

моніторингового рівня навчальних 

досягнень учнів з предметів: 

- Української мови та літератури; 

- Історії України; 

- Математики; 

- Англійської мови. 

Жовтень, 

березень 

Кривич С.М. 

Нікова Г.І. 

Волковська Т.І. 

Амеліна О.О. 

Вдосконалення 

системи психолого-

педагогічного 

супроводу учасників 

освітнього процесу 

під час підготовки та 

проведення ЗНО 

 

2.25 Онлайн семінар для вчителів предмета 

«Захист України»: 

«Основи нормативно-правого 

забезпечення захисту України, 

цивільного захисту населення та 

особистої безпеки людини» 

Лютий Чернецька Л.С.  

2.26 Екскурсія по фото документальним 

експозиціям, присвячених визначним 

постатям і подіям історії України - 

Пост № 1 

Протягом 

року 

Чернецька Л.С. За окремим графіком 

2.27 Майстер клас для вчителів щодо 

надання домедичної допомоги 

 

Протягом 

року 

Чернецька Л.С. За  окремим 

графіком 

2.28 Для вчителів фізичної культури 

онлайн-вебінар: «Розвиток ключових 

здоров'язберігаючих компетентностей 

в початковій школі» 

Серпень-

вересень 

Чернецька Л.С.  

2.29 Майстер-клас: «Урок фізичної 

культури з елементами футболу» 

 

Жовтень 

ОСШ  

№№ 86,69 

Чернецька Л.С.  

2.30 Майстер-клас для вчителів фізичної 

культури«Формування практичних 

навичок для самостійних занять 

фізичними вправами». 

 

Грудень Чернецька Л.С.  

2.31 Методичний консалтинг  з проблеми 

«Вивчення та впровадження 

Державного стандарту базової 

середньої освіти.  5-9 класи Нової 

Протягом 

року 

Кривич С.М  



української школи». 

 

2.32  Проект професійного розвитку  

 «Розвиток ключових та предметних  

компетентностей  учнів на уроках 

іноземних мов у реаліях Нової 

української школи»                                                                                    

Протягом 

року 

КривичС.М  

2.33 Онлайн-конференція для вчителів 

німецької мови 

«Сучасний урок німецької мови як 

основа ефективної та якісної освіти»                                                                                                                                                               

Лютий Кривич С.М.  

2.34  Вебінар для вчителів французької 

мови «Дистанційна форма навчання на 

уроках французької мови як сучасна 

освітня модель»                                                                                     

Квітень Кривич С.М.  

2.35 Педагогічний колоквіум «Реалізація 

сучасного підходу  з викладання 

іноземних мов у 2020-2021 н.р.» 

Серпень Кривич С.М.  

2.36 Методичний воркшоп  

«Уроки німецької мови в системі 

особистісно - орієнтованого навчання» 

Жовтень Кривич С.М.  

2.37 Семінар- практикум для вчителів 

англійської мови 

«Використання сучасних платформ в 

системі дистанційного та змішаного 

навчання»                                                                                    

Листопад Кривич С.М.  

2.38 Майстер-клас «Інноваційні методики 

викладання французької мови в 

умовах Нової української школи»                                         

Грудень Кривич С.М.  

2.39 Консультпункт для керівників МК 
української філології з проблеми  
«Впровадження інноваційних форм 
роботи в системі викладання  
української мови та літератури, 
зарубіжної літератури в аспекті  
впровадження концепції «Нова 
українська школа» 

Протягом 

року  

Амеліна О.О.  

2.40 Онлайн-робоча майстерня для 
спілкування вчителів  української 
мови і літератури та зарубіжної 
літератури 

Протягом 

року  

Амеліна О.О.  



2.41 Онлайн-зустрічі для голів 
методичного об’єднання 
філологічного  циклу на тему «Роль 
вчителя словесності в підвищенні 
якості освіти.  

Протягом 

року  

Амеліна О.О.  

2.42 Онлайн-консультація для вчителів 
природничих дисциплін з проблеми  
«Методи й прийоми ефективної 
підготовки учнів до ДПА та ЗНО. 
Використання онлайн-ресурсів для 
підготовки до ЗНО. (з досвіду роботи 
вчителів природничих дисциплін)» 

Березень  Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

2.43 Координація діяльності в закладах 
освіти щодо організації та  
проведення Міжнародного конкурсу 
знавців української мови ім.  Петра 
Яцика 

Жовтень  Амеліна О.О.  

2.44 Міський конкурс творчих робіт учнів 

9-11 класів «Моя правова освіта» в 

рамках Всеукраїнського конкурсу 

«Мої права» 

Жовтень  Дядик Т.К. 

Пеняєв С.М. 

 

2.45 Міський етап Всеукраїнського 

конкурсу читців, поетів та прозаїків 

«Срібне слово» 

Жовтень Амеліна О.О.  

2.46 Координація діяльності в закладах 
освіти щодо організації та  
проведення учнівських олімпіад. 
Нарада для оргкомітету та членів  
журі ІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад  

Жовтень-

листопад  

Нікова Г.І.  

2.47 Координація діяльності в закладах 
освіти щодо організації роботи в  
МАН. Нарада для заступників 
директорів з навчально-виховної  
роботи, щодо організації та 
проведення І етапу Всеукраїнського  
конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт МАН 
 

Жовтень- 

листопад  

Стешенко О.М.  

2.48 Координація діяльності щодо 
організації та проведення першого  
етапу Всеукраїнського конкурсу 
«Джерело творчості» за  
номінаціями, визначеними МОН 
України 

Жовтень- 

листопад  

Хворостянова В.І.  

2.49 Координація діяльності в закладах 
освіти щодо організації роботи в  
МАН. Нарада для оргкомітету та 
членів журі ІІ етапу Всеукраїнського  
конкурсу-захисту науково-

Грудень  Стешенко О.М.  



дослідницьких робіт МАН 

2.50 Інтерактивний вернісаж педагогічних 

знахідок – 2021 «Дистанційне 

навчання- старт із сьогодення в 

майбутнє» 

Січень Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

2.51 Аукціон педагогічних ідей навчання 

вчителів початкової школи  «Шляхи 

розвитку комунікативної 

компетентності в умовах Нової  

української школи» 

Протягом 

року 

Лазаренко Т.І.  

2.52  Презентаційний меседж вчителів 

початкової школи «Впровадження 

квест-технології в освітній процес 

початкової школи» 

Протягом 

року 

Лазаренко Т.І.  

2.53 Зустрічі на педагогічному плато 

«Сучасний вчитель – сучасний урок» 

Протягом 

року 

Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

 

2.54 Узагальнення звітів по інвентаризації 
підручників закладів загальної 
середньої  освіти 

Червень 

 

Бистрова А.С.  

2.55 
Координація процесу доставки 

підручників до закладів  загальної 

середньої освіти міста 

Серпень 

Вересень  

Бистрова А.С.  

2.56 Організація та проведення серед 

учнівських та педагогічних 

колективів закладів загальної 

середньої освіти Всеукраїнського 

місячника шкільних бібліотек 

 

Жовтень 

 

 

Бистрова А.С.  

2.57 
Організація та проведення в закладах 

загальної середньої освіти міста акції 

“Подаруй книгу шкільній бібліотеці‖” 

Жовтень 
Бистрова А.С.  

2.58 Вивчення потреби у посібниках, які 
будуть друкуватися за державні 
кошти  закладами загальної 
середньої освіти 

Березень-

травень 

Бистрова А.С.  

2.59 Розподіл посібників між закладами 
загальної середньої освіти.  
Оформлення документів для 
отримання їх в комунальному 
підприємстві  «Одесакнига» 

Протягом 

року 

Бистрова А.С.  

2.60 Робота в програмі ІСУО по 
узагальненню, вибору, замовленню 
та розподілу  підручників в заклади 
загальної середньої освіти  

Протягом 

року  

Бистрова А.С.  



2.61 Підвищення правової обізнаності 

педагогів з питань протидії булінгу 

Протягом 

року 

Хворостянова В.І. 

 
 

2.62 Майстер-класи  «Методи навчання та 

їх ефективне використання в 

освітньому процесі» 

Протягом 

року 

Консультанти КУ 

«ОЦПРПП» 
 

2.63 Майстер-класи  «Робота з додатками 

Google» 

Протягом 

року 

Нікова Г.І.  

2.64 Онлайн семінар «Використання 

інноваційних технологій в освітньому 

процесі» 

Січень 

ЗДО№193 

Єфтені М.І.  

2.65 Онлайн майстер-клас «Креативні 

методи прийоми в розвитку музичних 

здібностей дошкільнят» 

Лютий 

ЗДО№9 

Єфтені М.І.  

2.66 Онлайн семінар «Перспективність та 

наступність у роботі дошкільної ланки 

та початкової школи в умовах НУШ» 

Квітень 

ЗДО№292 

Єфтені М.І.  

2.67 Онлайн семінар «Проектна діяльність. 

Казка, яка оживає». 

Жовтень 

ЗДО№125 

Єфтені М.І.  

2.68 Онлайн семінар «Використання 

інноваційних та інтерактивних форм 

роботи з батьками в закладах 

дошкільної освіти» 

Листопад 

ОСНВК 

313№ 

Єфтені М.І.  

2.69 Панорама освітньої роботи з 

дошкільниками в рамках 

впровадження альтернативної 

програми «STREAM-освіта, або 

Стежинки у Всесвіт» 

Грудень 

ЗДО№140 

Єфтені М.І.  

2.70 Проект «Міст до якості шкільної 

освіти» 

Протягом 

року 

Громовий В.В.  

2.71 Проект «Реформуємо шкільну освіту 

м.Одеси знизу: 100 практик, які 

працюють» 

Протягом 

року 

Громовий В.В.  

3 Психологія та медіація 

3.1. Навчання практичних психологів та 

педагогів соціальних закладів 

загальної середньої освіти у рамках 

Програми «Сприяння просвітницькій 

роботі «рівний-рівному» серед молоді 

України щодо здорового способу 

життя» 

 Квітень-

травень 

Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

 

3.2. Заняття Школи резерву керівних 

кадрів  - Тренінг «Врегулювання 

конфліктних ситуацій» 

 

Протягом 

року  

Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

Відповідно до плану 

3.3. Семінари для класних керівників  з Протягом Психологи  За запитом закладів 



актуальних питань вікової та 

педагогічної психології 

року  КУ «ОЦПРПП» освіти 

3.4. Організація навчання за напрямком 

вирішення конфліктних ситуацій 

шляхом медіації 

Протягом 

року  

Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

З залученням 

представників 

громадських 

організацій 

3.5. Проведення тренінгових занять з 

педагогами з попередження та 

подолання можливих наслідків 

надмірної емоційної напруги та 

психологічного виснаження.  

Протягом 

року  

Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

За запитом закладів 

освіти 

3.6. Проведення заходів з обміну досвідом 

для працівників психологічної служби 

з наступних тем: 

- Попередження торгівлі 

людьми; 

- Профілактика насильства; 

- Подолання гендерних 

стереотипів; 

- Запобігання  вживанню 

психоактивних речовин 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

Психологи КУ 

«ОЦПРПП» 

 

3.7. Клуб працівників психологічної 

служби міста 

Протягом 

року 

Психологи КУ 

«ОЦПРПП» 

За окремим планом 

3.8. Школа молодого спеціаліста 

працівників психологічної служби 

міста, які працюють 1-3 роки 

Протягом 

року  

Психологи КУ 

«ОЦПРПП» 

За окремим планом 

4. Сумісна робота КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» с 

вищими навчальними, громадськими організаціями та департаментами  

Одеської міської ради та інше 

 

4.1. Організація та проведення конкурсу 

«Моя правова освіта» 

Жовтень  Пеняєв С.М. 

Юридичний 

департамент ОМР, 

Одеська міська 

організація ВГО 

«Громадська Рада 

освітян і науковців 

України»,Одеський 

обласний осередок 

Міжнародного 

конгресу захисту 

прав і свобод 

людини «Світ» 

 

 

4.2. Міська конференція с правознавства  Березень 

Квітень 

Пеняєв С.М. 

Юридичний 

департамент ОМР, 

 



Одеська міська 

організація ВГО 

«Громадська Рада 

освітян і науковців 

України»,Одеський 

обласний осередок 

Міжнародного 

конгресу захисту 

прав і свобод 

людини «Світ» 

4.3. Організація та проведення заходів для 

вчителів та учнів ЗЗСО с викладачами 

вислих навчальних закладів (за 

окремим графіком) 

Протягом  

року 

КУ «ОЦПРПП», 

ОНУ ім.  

І.І. Мечникова 

 

4.4. Залучення викладачів ВНЗ до роботи 

фахових журі професійних конкурсів 

та учнівських олімпіад  

Протягом  

року 

КУ «ОЦПРПП», 

вищі навчальні 

заклади 

 

 

4.5. Міська науково-практична 

конференція учнівської молоді 

«Козацькими шляхами» 

Грудень КУ «ОЦПРПП», 

МГО 

«Чорноморський 

округ. Козацтво 

Запорозьке»,  

МГО «Південний 

оперативний 

козацький округ» 

 

4.6. Міський квест «Місто, яке пам’ятає 

козаків»   

Грудень КУ «ОЦПРПП», 

МГО 

«Чорноморський 

округ. Козацтво 

Запорозьке»,  

МГО «Південний 

оперативний 

козацький округ» 

 

4.7. Організація та проведення комісії по 

проведенню випробування на 

володіння державною мовою або її 

розуміння в обсязі, достатньому для 

спілкування для прийняття до 

громадянства України 

Щомісячно Дядик Т.К.  

 

 

 


