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Організаційно-консультативна робота (забезпечення) 

№ 

п/п 
Заходи Термін Відповідальні 

1.  Реалізація окремих положень  Державної 

соціальної програми «Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини»   

Протягом року Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

2.  Реалізація окремих положень  Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні   

Протягом року Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

3.  Реалізація окремих положень Концепції 

державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти Нова українська 

школа на період до 2029 року 

Протягом року Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

4.  Організаційно – методичний супровід 

реалізації Програми «Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України» 

Протягом року Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

5.  Організаційно – методичний супровід 

реалізації Програми «Нова українська 

школа» у поступі до цінностей 

Протягом року Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

6.  Реалізація окремих положень Національної 

стратегії з оздоровчої рухової активності в 

Україні до 2025 року «Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація» 

Протягом року Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

7.  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» 

8.  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» 

9.  Координація діяльності професійних 

спільнот педагогічних працівників 

(динамічних творчих груп, методичних 

комісій  тощо) 

Протягом року Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

10.  Координування роботи освітнього простору 

«CreatED» 

Протягом року 

 

Асманська Г.С. 

11.  Організація  зустрічей з провідними 

фахівцями в галузі освіти та науки 

Протягом року Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

12.  Розробка уніфікованої програми 

психологічного супроводу діагностики 

адаптації учнів 1 класів до умов навчання  

школі, відповідних профілактичних та 

корекційних матеріалів. 

Протягом року Психологи ОЦПРПП 

13.  Розробка системи роботи психологічного Протягом року Психологи ОЦПРПП 
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супроводу допрофільної  підготовки 

14.  Систематичне інформаційне поповнення 

вебсайту КУ «ОЦПРПП» 

Протягом року Нікова Г.І. 

15.  Моніторинг забезпечення підручниками  

учнів ЗЗСО 

Протягом року Бистрова А.С. 

16.  Підготовка звітів  та узагальненої  інформації 

з реалізації державних, обласних та міських 

цільових програм: 

Протягом року  

- План заходів з реалізації Національної 

стратегії реформування системи 

юстиції щодо дітей на період до 2020-

2023 року 

Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

- Міська цільова Програма національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді міста Одеси «Я - одесит, 

патріот України» на 2021-2026 роки 

Волковська Т.І.  

Дядик Т.К. 

Хворостянова В.І. 

- Міська цільова Програма розвитку 

освіти в м. Одесі на 2020 - 2022 роки 

Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

-  Національний план дій резолюції 

ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, 

безпека» на період до 2025 року 

Психологи   

КУ «ОЦПРПП» 

- Міська цільова програма протидії 

ВІЛ-інфекції/Сніду, туберкульозу, 

гепатитам та наркоманії у м.Одесі 

«Прискорена відповідь Одеса» («Fast-

Track Odesa») на 2021-2023 роки 

Психологи   

КУ «ОЦПРПП» 

- Національна стратегія реформування 

системи юстиції щодо дітей на період 

до 2023 року 

Психологи   

КУ «ОЦПРПП» 

Програма зайнятості населення  

- м. Одеси на період до 2022 року 

Психологи   

КУ «ОЦПРПП» 

17.  Підготовка проектів наказів:   

 Про проведення міського конкурсу-

захисту учнівських науково-

дослідницьких робіт з правознавства 

Січень Дядик Т.К. 

 Про проведення І етапу МАН Стешенко О.М. 

 Про підсумки проведення І етапу МАН Лютий Стешенко О.М. 

 Про проведення міського конкурсу 

«Кобзар і сучасність» серед учнів 

Амеліна О.О. 
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закладів загальної середньої освіти  

 Про підсумки проведення міського 

конкурсу «Кобзар і сучасність» серед 

учнів закладів загальної середньої освіти  

Березень Амеліна О.О. 

 Про проведення щорічного міського 

конкурсу ім. Аркадія Креймера на краще 

проведення інтерактивних екскурсій з 

історії та культури міста Одеси 

«Сторінками історії Одеси» 

Квітень Хворостянова В.І. 

 Про підсумки проведення атестації 

керівників і педагогічних працівників 

закладів освіти та інших освітніх 

установ міста у 2021/2022 навчальному 

році  

Ярославцева Н.О. 

 Про організацію та проведення міського 

конкурсу проектів для старшокласників з 

історії та культури рідного міста 

Волковська Т.І. 

 Про проведення міського конкурсу 

творчих робіт учнів закладів загальної 

середньої освіти міста Одеси «Застигла 

музика» у 2022 році 

Дядик. Т.К. 

 Про підсумки проведення міського 

конкурсу творчих робіт учнів закладів 

загальної середньої освіти міста Одеси 

«Застигла музика» у 2022 році 

Дядик. Т.К. 

 Про організацію та проведення науково-

практичної конференції для працівників 

психологічної служби міста 

Травень Вершиніна О.В. 

Велика С.В. 

Кобзарева О.С. 

 Про підсумки проведення щорічного 

міського конкурсу ім. Аркадія Креймера 

на краще проведення інтерактивних 

екскурсій з історії та культури міста 

Одеси «Сторінками історії Одеси» 

Червень Хворостянова В.І. 

 Про проведення Всеукраїнського 

місячника шкільних бібліотек 

Вересень Дядик. Т.К. 

 Про проведення міського конкурсу 

соціальних роликів (міні-фільмів), 

спрямованих на популяризацію 

робітничих професій 

Вершиніна О.В. 

Велика С.В. 

Кобзарева О.С. 

 Про проведення міського квест гри 

«Знавці професій»  

Вершиніна О.В. 

Велика С.В. 

Кобзарева О.С. 

 Про створення атестаційної комісії Ярославцева Н.О. 

 Про проведення міського етапу 

Всеукраїнського конкурсу читців, поетів 

та прозаїків «Срібне слово» 

Амеліна О.О 

 Про проведення заочного міського етапу 

обласного заходу учнівських колективів 

екологічної просвіти «Земля- наш 

Жовтень Беляніна І.А. 
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спільний дім» 

 Про організацію та проведення І 

(зонального) туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року» 

Дядик. Т.К. 

 Про проведення І та ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у м.Одесі 

Дядик. Т.К. 

 Про проведення міської військово-

спортивної гри «Ми роду козацького 

діти» 

Хворостянова В.І. 

 Про проведення міської гри - квест 

«Місто, яке пам’ятає козаків» серед 

учнів закладів загальної середньої освіти   

Хворостянова В.І. 

 Про організацію та проведення атестації 

керівників і педагогічних працівників 

закладів освіти та інших освітніх 

установ міста у 2021/2022 навчальному 

році 

Ярославцева Н.О. 

 Про проведення науково-практичної 

конференції учнівської молоді 

«Козацькими шляхами» 

Листопад Хворостянова В.І. 

- Про проведення міського етапу XXIІІ 

Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика 

Амеліна О.О 

- Про проведення міського етапу XIІІ 

Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

Амеліна О.О 

- Про підсумки проведення міського етапу 

XXIІІ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика 

Амеліна О.О 

- Про підсумки проведення міського етапу 

XIІІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

Амеліна О.О 

 Про підсумки проведення міського 

конкурсу соціальних роликів (міні-

фільмів), спрямованих на популяризацію 

робітничих професій 

Вершиніна О.В. 

Велика С.В. 

Кобзарева О.С. 

 Про підсумки проведення міського квест 

гри «Знавці професій»  

Вершиніна О.В. 

Велика С.В. 

Кобзарева О.С. 

 Про проведення І етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Джерело творчості»  

Грудень Хворостянова В.І. 

 Про підсумки проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Джерело 

творчості» 

Хворостянова В.І. 
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18.  Розробка єдиної системи моніторингу якості 

освіти виходячи з визначених критеріїв  

Січень-лютий Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

19.  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» 

20.  Формування бази даних фахівців 

(педагогічних працівників), що готові до 

публічного висвітлення питань  з оптимізації  

професійної діяльності. 

Січень-лютий Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

21.  Укладання та систематичне оновлення банку 

даних про кількісний і якісний склад 

педагогічних працівників 

Вересень - 

Жовтень 

 

Консультанти та 

психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

22.  Організація та координація діяльності 

експертної групи з атестації  педагогічних 

працівників 

Вересень-

березень 

Психологи та 

консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 

23.  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. 

24.  Надання звіту про 

надходження підручників до 

навчальних закладів загальної середньої 

освіти міста за попередній календарний рік.  

Грудень Бистрова А. С. 

25.  Аналіз отриманих даних моніторингу якості 

освіти та розробка рекомендацій  щодо 

усунення виявлених ускладнень. 

Грудень Консультанти  

КУ «ОЦПРПП» 
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ІІ  

СПРИЯННЯ ПІДВИЩЕННЮ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

№ 

п/п 
Заходи Термін Відповідальні 

1.  Організація та консультування педагогічних 

працівників, зокрема з питань: 

Протягом 

року 

 

- Планування та визначення траєкторії їх 

професійного розвитку; 

Психологи та 

консультанти 

КУ «ОЦПРПП 

- Розроблення документів закладу освіти; Психологи та 

консультанти 

КУ «ОЦПРПП 

- Особливостей організації освітнього 

процесу за різними формами здобуття 

освіти, у тому числі з використанням 

технологій дистанційного навчання; 

Консультанти 

КУ «ОЦПРПП 

- Впровадження компетентністного, 

особистісно орієнтованого, діяльнісного, 

інклюзивних підходів до навчання 

здобувачів освіти і нових освітніх 

технологій тощо 

Психологи 

КУ «ОЦПРПП 

- Консультування заступників директорів 

ЗЗСО, вихователів методистів ЗДО щодо 

проведення атестації педагогів 

Консультанти 

КУ «ОЦПРПП 

 Консультації щодо організації та 

проведення І (зонального) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року-2023» 

Консультанти 

КУ «ОЦПРПП 

- Консультативна допомога адміністраціям 

закладів освіти щодо перспективного 

планування підвищення кваліфікації та 

складання орієнтовного плану 

підвищення кваліфікації 

Консультанти 

КУ «ОЦПРПП 

- Консультації для педагогічних 

працівників, які атестуються у 2022/2023 

н.р. на присвоєння кваліфікаційної 

категорії  

Консультанти 

КУ «ОЦПРПП 

- Консультативна допомога заступникам з 

виховної роботи:  «Управлінські процеси 

закладу освіти: сучасні підходи до 

системи  планування» 

Консультанти 

КУ «ОЦПРПП 

- Консультативна допомога заступникам з 

виховної роботи:  «Нормативно-

методичний супровід організації 

виховного процесу в  закладах загальної 

середньої освіти» 

Консультанти 

КУ «ОЦПРПП 

- Консультативна допомога керівникам 

гуртків щодо затвердження  навчальних 

Консультанти 

КУ «ОЦПРПП 
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програм гурткових занять 

- Ознайомлення педагогічних працівників 

з новими нормативними  документами в 

галузі освіти 

Консультанти 

КУ «ОЦПРПП 

- Консультування вчителів іноземних мов 

з актуальних питань впровадження 

Концепції НУШ, освітніх програм, 

навчальних планів, сучасних технологій 

навчання, впровадження ІКТ і цифрових 

технологій тощо.   

Консультанти 

КУ «ОЦПРПП 

- 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. 

Психологи 

КУ «ОЦПРПП 

 Індивідуальне консультування молодих 

спеціалістів стосовно організації роботи 

та  ведення обліково-звітної документації 

практичного психолога та педагога 

соціального. 

Психологи 

КУ «ОЦПРПП 

 Консультування з питань створення 

програм відбору дітей до профільних 

класів 

Консультанти 

та психологи 

КУ «ОЦПРПП» 

 Консультування з питань роботи 

шкільної бібліотеки 

Дядик Т.К. 

 Консультування з кадрових питань  Арзуманян А.І. 

 Консультування щодо розподілу 

підручників 

Бистрова А.С. 

2.  Узагальнення та розповсюдження  провідного 

досвіду з організації та проведення тематичного 

«Тижня толерантності» в закладах дошкільної 

та загальної середньої освіти. 

Протягом 

року 

Психологи 

КУ «ОЦПРПП» 

3.  Проведення заходів, спрямованих на подолання 

виявлених ускладнень за результатами 

моніторингу якості освіти  

Протягом 

року 

Консультанти та 

психологи 

КУ «ОЦПРПП» 

4.  Бібліотекознавчий лекторій «Програмно-

проектна діяльність бібліотек» для шкільних 

бібліотекарів 

Січень Дядик Т.К. 

Аляєва І.В. 

5.  Педагогічна зустріч з ст. науковим 

співробітником Інституту педагогіки НАПН 

України Чудаковою В.П. 

Січень Волковська Т.І. 

6.  Засідання міської творчої групи вчителів історії Січень Волковська Т.І. 

7.  Зустріч вчителів історії з Першим секретарем 

консульства Держави Ізраїль в Україні п. Блюз 

Константіном, вченими - істориками 

Січень Волковська Т.І. 
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приурочена до Міжнародного дня пам'яті жертв 

Голокосту  

8.  Педагогічний олімп. Долгій Марія Марьянівна, 

заступник директора з ВР НВК «Гімназія № 7» 

27.01.2022 Хворостянова В.І. 

9.  Стратегія популяризації української мови 

«Сильна мова – успішна держава» - в дії. 

Аналіз виконання заходів з реалізації першого 

етапу (до 2022р.) Стратегії популяризації 

української мови до 2030 року «Сильна мова – 

успішна держава» 

 

Січень Амеліна О.О. 

10.  Методична онлайн- майстерня словесника 

«Оновленому формату ЗНО – професійну 

компетентність учителя». Обмін досвідом з 

питань підготовки випускників до ЗНО з 

української мови та літератури  «Я роблю це 

так…» 

20 січня Амеліна О.О. 

11.  Вебінар «Основні техніки та стратегії 

розв’язання тестових завдань ЗНО з біології» 

Січень Беляніна І.А. 

12.  Вебінар «Використання інноваційних 

технологій на уроках економіки та фінансової 

грамотності» 

Січень Стешенко О.М. 

13.  Вебінар «Навчально-методичне забезпечення 

підготовки випускників до тестування» 

Січень Беляніна І.А. 

14.  Методична  вітальня  «Формування  читацької  

компетентності  учнів  початкової  школи  в  

умовах  НУШ» 

Січень Лазаренко Т.І. 

15.   Педагогічна майстерня 

 «ЗНО- 2022: система роботи вчителя з 

підготовки учнів до ЗНО з англійської мови у 

частині «Читання» 

Січень Кривич С.М. 

16.  Школа резерву керівних кадрів закладів освіти 

«Вимоги до ведення кадрової документації 

освітнього закладу» 

Січень Арзуманян А.І. 

17.  Майстер-клас «Ранкова руханка. Фізкультурні 

паузи під час роботи за комп’ютером, 

смартфоном. 

Січень Чернецька Л.С. 

18.  Вебінар «Можливості «Google Workspace for 

Education» для організації змішаного навчання». 

20 січня  Асманська Г.С. 

19.  Вебінар «Можливості хмарних середовищ 

«Google Workspace for Education» та «Microsoft 

Office 365» для управління освітнім процесом». 

27 січня Асманська Г.С. 

20.  Методичний воркшоп 

«Методичні аспекти щодо підготовки учнів до 

ЗНО - 2022  з англійської мови у частині 

«Використання мови» 

Січень Кривич С.М. 

21.  Вебінар «Розвиток пізнавальної активності 

дошкільників   як основа успішного навчання в 

НУШ» 

Січень Єфтені М. 

22.  Змагання з вогневої підготовки серед вчителів 

предмету «Захист України» присвячений  Дню 

пам’яті полеглих у бою під Крутами 

29 січня Чернецька Л.С. 
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29.01.1918р. 

23.  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» 

24.  Вебінар «Основні техніки та стратегії 

розв’язання тестових завдань ЗНО з біології» 

Лютий Беляніна І.А. 

25.  Педагогічна  скарбничка вчителя початкових   

класів «Використання   інтернет ресурсів  під 

час очного та  дистанційного  навчання « 

Лютий Лазаренко Т.І. 

26.  Педагогічна майстерня 

«Алгоритм виконання учнями завдань 

множинного вибору та заповнення пропусків у 

процесі підготовки до ЗНО з англійської мови у 

частині «Використання мови» 

Лютий Кривич С.М. 

27.  Методичний воркшоп 

 «Методичні аспекти підготовки випускника до 

складання ЗНО з предмету «Англійська мова» 

у частині «Письмо» (завдання відкритої 

форми)» 

Лютий Кривич С.М. 

28.  Вебінар для директорів та заступників 

директорів закладів загальної середньої освіти 

"Інновації в менеджменті освіти в контексті 

гуманізації" для директорів заступників 

директорів закладів освіти. 

08 лютого Асманська Г.С. 

29.  Вебінар для керівників навчальних закладів 

«Персональний бренд директора. Управління 

емоційним інтелектом як профілактика 

професійного вигорання».  

15 лютого Асманська Г.С. 

30.  Майстер-клас для педагогічних працівників 

Майстер-клас «Організація дистанційного та 

змішаного навчання за допомогою інструментів 

Google». 

22 лютого Асманська Г.С. 

31.  Вебінар «Як зняти ментальні шори, вирватися з 

полону власних шаблонів та педагогічних 

стереотипів?» 

28 лютого 

14.00 

Консультант КУ 

«ОЦПРПП» 

Громовий В.В. 

32.  Вебінар «Створення презентації-анімації з 

ефектом пишучої руки» (Одеська ЗОШ №26) 

Лютий Драганова О.Л. 

33.  Майстер-клас  

«Використання сучасної методики щодо 

підготовки учнів до ЗНО з англійської мови у 

частині «Письмо» 

Лютий Кривич С.М. 

34.  Вебінар для вчителів географії «Підготовка 

учнів до ЗНО» 

Лютий Стешенко О.М. 

35.  Круглий стіл «Педагогічна діагностика якості 

виховної роботи як складова педагогічного 

моніторингу.» 

Лютий Хворостянова В.І. 

36.  Круглий стіл «Щира розмова про рідну мову» Лютий Дядик Т.К. 
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присвячений Дню рідної мови Кабак Г.О. 

37.  Бібліотекознавчий лекторій для шкільних 

бібліотекарів 

Лютий Дядик Т.К. 

38.  Семінар – практикум 

«Основні напрямки виховної роботи в сучасній 

школі. Формування емоційної культури учнів у 

виховній роботі»  

Лютий Хворостянова В.І. 

39.  Вебінар «Науковці-вчителю-словеснику» за 

темою  «Мовне сьогодення. Тенденції і виклики 

часу. Новітня дидактика» (Маленко О.О., 

доктор філологічних наук, професор 

Харківського національного педагогічного 

університету ім.Г.С.Сковороди) 

 

Лютий Амеліна О.О. 

40.  Презентація книги Дмитра Жданова «Історія 

Одеського трамваю» для вчителів географії 

Лютий Пеняєв С.М. 

41.  Випуск онлайн-журналу «Українське слово у 

вимірах сьогодення», присвяченого Дню рідної 

мови 

Лютий Амеліна О.О. 

42.  Семінар – практикум  «Домедична допомога. 

Етапи надання домедичної допомоги» для 

вчителів предмету «Захист України» 

16 лютого Чернецька Л.С. 

43.  Майстер-клас «Техніко-тактична підготовка за 

модулями футболу, баскетболу, волейболу. 

Загальні вправи з м’ячем» 

25 лютого 

 

Чернецька Л.С 

 

44.  Семінар «Духовний, моральний саморозвиток 

школярів на уроках технічної праці». 

Лютий Чернецька Л.С. 

45.  Вебінар «Інклюзивна освіта: шляхи 

впровадження в закладах дошкільної освіти» 

Лютий Єфтені М. 

46.  Педагогічна майстерня «Ефективні практики в 

превентивній діяльності закладів освіти» 

Лютий Хворостянова В.І. 

47.  Інструктивно-консультативний вебінар з 

ведення ділової документації з кадрових питань 

закладів загальної середньої освіти відповідно 

до вимог ДСТУ 4163:2020 «Державна 

уніфікована система документації. Уніфікована 

система організаційно-розпорядчої 

документації. Вимоги до оформлення 

документів» 

Лютий Арзуманян А.І. 

48.  Нагородження переможців та учасників 

науково-практичної конференції «Козацькими 

шляхами» 

Лютий Хворостянова В.І. 

49.  Педагогічний подіум «Використання Google 

forms та Learnings apps як засіб підготовки  учнів 

до ЗНО з біології» 

Лютий - 

березень 

Янішевська Л.В. 

50.  Майстер-клас   

«Формування математичної компетентності 

учнів початкових класів засобами діяльнісного 

підходу» 

Березень Лазаренко Т.І. 

51.  Інструктивно-консультативний вебінар з 

ведення ділової документації з кадрових питань 

закладів дошкільної освіти відповідно до вимог 

Березень Арзуманян А.І. 
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ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована 

система документації. Уніфікована система 

організаційно-розпорядчої документації. 

Вимоги до оформлення документів» 

52.  Методичний практикум «Підготовка 

випускника до ЗНО з української мови та 

літератури в частині «Завдання  з розгорнутою 

відповіддю» 

Березень Амеліна О.О. 

53.  Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник- 

2022» 

Березень Амеліна О.О. 

54.  Педагогічна майстерня «Розбудова ефективного 

освітнього середовища закладу в сучасних 

умовах» 

Березень Хворостянова В.І. 

55.  Вебінар «Організаційні аспекти проведення 

атестації . Систематизація документації.»  

Березень Драганова О.Л. 

56.  Вебінар «Педагогічна рефлексія, як засіб 

підвищення професійної майстерності учителя» 

в рамках реалізації проекту «Педагогічні 

зустрічі» 

Березень Волковська Т.І. 

57.  Семінар-практикум  «Тактична медиціна» для 

вчителів предмету «Захист України» 

23 березня 

 

Чернецька Л.С. 

 

58.  Педагогічна зустріч «Нові види спорту (петанк, 

фрізбі, хортинг та інші)на уроках фізичної 

культури 

Березень 

 

Чернецька Л.С. 

 

 

59.  Майстер-клас «Розвиток творчої особливості 

через проєктно-технологічну діяльність». 

Березень Чернецька Л.С. 

 

 

60.  Вебінар «Шкільна бібліотека: час змін, 

транформацій, нововведень.» 

Березень Драганова О.Л. 

61.  Вебінар «Патріотичне виховання дошкільників 

в умовах сучасного закладу освіти» 

Березень Єфтені М. 

62.  Бібліотекознавчий лекторій для шкільних 

бібліотекарів 

Березень Дядик Т.К. 

63.  Творча дискусія «Наступність при переході від 

початкової до базової освіти у системі НУШ» 

Березень Вовненко Л.Є 

64.  Вебінар «Нестандартне подання навчального 

матеріалу під час підготовки здобувачів освіти 

до складання ЗНО» 

Березень Беляніна І.А. 

65.  Педагогічна мозаїка «Ефективні методи 

розвитку творчого потенціалу та читацької 

компетентності на уроках англійської мови в 

початковій школі» 

Березень Кривич С.М. 

66.  Круглий стіл «Формування емоційної культури 

учнів у роботі позашкільного навчального 

закладу.» 

Березень Хворостянова В.І. 

67.  Тренінг-моделювання «Критерії оцінювання 

результатів роботи випускника під час здачі 

ЗНО з англійської мови у частині «Письмо» 

Березень Кривич С.М. 

68.  Моніторинг якості освіти у відповідності до Березень- Консультанти та 

психологи 
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визначених критеріїв червень КУ «ОЦПРПП» 

69.  Вернісаж бібліотечних знахідок «Країна читай 

ликів». Роль бібліотеки в популяризації читання 

серед учнів» 

Квітень Дядик Т.К. 

Юраш Т.М. 

70.  Веб-конференція «Критичне мислення 

дошкільників, як вимога сучасного світу» 

Квітень Єфтені М. 

71.  Воркшоп (робоча майстерня) «Підготовка 

випускника до ЗНО з української мови та 

літератури в частинах «Тестові завдання» та 

«Українська література» 

Квітень Амеліна О.О. 

Воєводіна С.І. 

Ліпінська А.І. 

72.  Вебінар «Методичні рекомендації щодо 

підготовки випускників до процедури ЗНО – 

2022» 

Квітень Беляніна І.А. 

73.  Методичний воркшоп «Різні навчальні типи 

потребують різної стратегії: як мотивувати 

учнів до навчання німецької мови за допомогою 

аудіо-візуальних прийомів? Verschiedene 

Lerntypen vielfältig angehen. Durch audio-

visuellen Ansatz die Lernenden zum besseren 

Sprachenlernen anreizen. (Vadym Oreshych, 

offizieller Referent des Hueber Verlags)» 

Квітень Кривич С.М. 

74.  Методичний воркшоп «Перші кроки до ЗНО: 

використання ранньої екзаменаційної  

підготовки учнів до здачі ЗНО  з англійської 

мови» 

Квітень Кривич С.М. 

75.  Круглий стіл «Педагогічна наука і освіта у 

сучасному вимірі: проблеми і перспективи 

розвитку» 

Квітень Хворостянова В.І. 

76.  Вебінар «Використання інноваційних досягнень 

сучасної метоодичної науки та теоретичних 

засад педагогіки співробітництва в організації 

науково-дослідної роботи з учнями  при 

викладанні суспільствознавчих дисциплін»  

Квітень Волковська Т.І. 

77.  Семінар-практикум «Правила безпечної роботи 

та заходи попередження травматизму на уроках 

технічної праці» 

Квітень Чернецька Л.С. 

 

 

78.  Круглий стіл «Наступність між початковою і 

базовою освітою, перехід  від молодшого 

шкільного віку до підліткого.» 

Квітень Чернецька Л.С. 

79.   Семінар-практикум «Основи цивільного 

захисту» для вчителів предмету «Захист 

України» 

27 квітня 

 

Чернецька Л.С 

 

80.  Вебінар «Кваліфікаційний підхід до формування 

інноваційного педагогічного стилю вчителя 

суспільствознавчих дисциплін» 

Квітень Волковська Т.І. 

81.  Науково-практичний семінар «Творча 

особистість вчителя: проблеми практики і 

теорії» 

Квітень Хворостянова В.І. 

82.  Бібліотекознавчий лекторій для шкільних 

бібліотекарів 

Квітень Дядик Т.К. 

83.  Організація та проведення  Науково-практичної Квітень- Психологи 
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конференції працівників психологічної служби 

міста 

травень КУ «ОЦПРПП» 

84.  Вебінар «Эфективні методи духовного, 

естетичного та патріотичного виховання» для 

шкільних бібліотекарів» 

Травень Аляєва І.В. 

Дядик Т.К. 

85.  Вебінар «Лайфхаки від психолога. ЗНО без 

зайвої напруги». 

Травень Амеліна О.О. 

86.  Школа фахового зростання «Обговорюємо 

дорожню карту НУШ»  

Травень Амеліна О.О. 

87.  Засідання міської творчої групи вчителів 

художньо-естетичного спрямування 

«Використання  технологій сучасного 

мистецтва» 

Травень 

 

Лазаренко Т.І. 

88.  Бібліотекознавчий лекторій для шкільних 

бібліотекарів 

Травень Дядик Т.К. 

89.   Вебінар Корекція сенсорної сфери дітей із 

порушеннями психофізичного розвитку»  

Травень 

 

Єфтені М. 

90.  Вебінар «Візуалізація та структурування 

інформації за допомогою ментальних карт на 

уроках біології» 

Травень Беляніна І.А. 

91.  Педагогічна майстерня «Специфіка уроків  

іноземних мов:  розвиток комунікативної 

компетентності учнів засобами відео ресурсів на 

уроках французької мови « 

Травень Кривич С.М. 

92.  Методична студія «Ефективна підготовка учнів 

до ЗНО: практичні поради та техніки роботи з 

тестовим зошитом з англійської мови» 

Травень Кривич С.М. 

93.  Вебінар «Використання інноваційних 

технологій на уроках фізичної культури» 

Травень 

 

Чернецька Л.С 

 

94.  Онлайн-  консультація «Методичні рекомендації 

щодо підготовки випускників до процедури 

ЗНО – 2022 з англійської мови» 

Травень Кривич С.М. 

95.  Методична скарбничка. Підбиття підсумків 

роботи творчої групи за навчальний рік   

Червень Амеліна О.О. 

96.  Методичний воркшоп «Навчання німецької 

через гру на засадах ідей Нової української 

школи Spielerisch Deutsch lernen» 

Червень Кривич С.М. 

97.  Вебінар  «Власний Youtube-канал. З чого почати 

та як вести.» 

Червень Беляніна І.А. 

98.  Шкільне дефіле «День дитинства разом із 

книгою» 

Червень Дядик Т.К. 

Кабак Г.О. 

99.  Випуск онлайн-журналу «Українське слово у 

вимірах сьогодення» «Говоримо українською 

правильно» 

Липень Амеліна О.О. 

100.  Фаховий сервер «Обговорюємо нові програми 

та підручники» 

Серпень Амеліна О.О. 

101.  Методичний воркшоп «Сучасний вчитель 

іноземних мов у початкових класах: високий 

рівень фахових знань та педагогічна гнучкість» 

Серпень Кривич С.М. 

102.  Семінар – нарада «Організація освітнього 

процесу у 2022/2023 навчальному році» 

Серпень 

 

Хворостянова В.І. 
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103.  Семінар – практикум «Класний керівник: 

сучасні підходи та виклики» 

Серпень Хворостянова В.І. 

104.  Методичний практикум «Рефлексія та зворотній 

зв’язок  як засіб формування свідомості та 

активності учнів на уроках англійської мови» 

Серпень Кривич С.М. 

105.  Вебінар «Шкільна бібліотека як інформаційний 

центр. Їі роль у вихованні інформаційної 

культури учнів.» 

Серпень Драганова О.Л. 

106.  Вебінар «Проведення атестації у 2022-2023 

навчальному році.» 

Вересень Драганова О.Л. 

107.  Методичний кругозір «Реалізація 

компетентнісного підходу до викладання 

англійської мови у 2022-2023 навчальному 

році» 

Вересень Кривич С.М. 

108.  Методичний кругозір «Реалізація 

компетентнісного підходу до викладання 

німецької мови у 2022-2023 навчальному році» 

Вересень Кривич С.М. 

109.  Використання інноваційних технологій на 

уроках  «Захист України» 

Вересень 

 

Чернецька Л.С. 

110.  Вебінар «Активізація діяльності учнів на уроках 

фізичної культури та в позакласний час» 

Вересень 

 

Чернецька Л.С 

 

 

111.  Круглий стіл «Компетентнісний підхід – 

найважливіший орієнтир розвитку сучасної 

освіти»   

Вересень Чернецька Л.С 

 

 

112.  Вебінар «Інструктивно-методичні рекомендації 

викладання предметів історичної галузі у 

2021/2022 н.р.» 

Вересень Волковська Т.І. 

113.  Вебінар «Майстерність вчителя при підготовці 

учнів до здачі ДПА та ЗНО: складові успіху» 

Вересень Волковська Т.І. 

114.  Семінар – практикум «Заклад позашкільної 

освіти як структурна одиниця освіти регіону» 

Вересень Хворостянова В.І. 

115.  Круглий стіл «Роль учителя-словесника в 

розбудові сучасного освітнього простору» 

Вересень Амеліна О.О. 

116.  Випуск онлайн-журналу «Українське слово у 

вимірах сьогодення», присвяченого 

Міжнародному дню грамотності 

Вересень Амеліна О.О. 

117.  Науково-практичний семінар «Технологія 

написання навчальних програм з позашкільної 

освіти. Навчальна програма як основа діяльності 

педагога  закладу позашкільної освіти»  

Вересень Хворостянова В.І. 

118.  Методичний кругозір «Реалізація 

компетентнісного підходу до викладання 

французької мови у 2022-2023 навчальному 

році» 

Вересень Кривич С.М. 

119.  Презентаційний меседж «Роль шкільної 

бібліотеки в реалізації ідей Нової української 

школи» 

Вересень Дядик Т.К. 

Юраш Т.М. 

120.  Семінар-практикум «Організаційно-методичні 

аспекти роботи початкової школи в 2022/2023 

н.р. Оцінювання учнів  1 – 4 –х  класів у школі» 

Вересень Лазаренко Т.І. 
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121.  Бібліотекознавчий лекторій для шкільних 

бібліотекарів 

Вересень Дядик Т.К. 

122.   Веб-конференція «Особливості організації 

діяльності закладів дошкільної освіти у 2022-

2023 навчальному році» 

Вересень Єфтені М. 

123.   Вебінар «Мотивація педагогів до роботи в 

умовах інклюзивного навчання» 

Вересень Єфтені М. 

124.  Вебінар «Інноваційна діяльність закладу у 

розвитку творчого потенціалу учасників 

освітнього процесу» 

Вересень Хворостянова В.І. 

125.  Вебінар «Розвиток навчальних компетентностей 

на уроках хімії та біології шляхом 

впровадження інтерактивних технологій» 

Вересень Беляніна І.А. 

126.  Круглий стіл «Вектори розвитку позашкільної 

освіти Одеси: досвід, виклики, проблеми» 

Вересень Хворостянова В.І. 

127.  Науково – практична конференція до 

відзначення Дня позашкілля   

Вересень Хворостянова В.І. 

128.  Крулий стіл «Компетенції сучасного вчителя. 

Лідерство в освіті» 

Жовтень Хворостянова В.І. 

129.  Вебінар «Підходи до моделювання сучасного 

освітнього середовища :сучасний урок» 

Жовтень Беляніна І.А. 

130.  Вебінар «Імплементація та апробація навчально-

методичного комплекту «Буду вправним 

першачком» в роботі з дітьми старшого 

дошкільного віку» 

Жовтень Єфтені М. 

131.  Методичний воркшоп «Реалізація  сучасного 

підходу до проєктування та організації уроку 

англійської мови у початкових класах у частині 

«Аудіювання»  

Жовтень Кривич С.М. 

132.  Формування в учнях умінь навичок для 

успішної самореалізації у професійній 

діяльності, особистому житті, громадській 

активності. 

Жовтень 

 

Чернецька Л.С. 

133.  Педагогічна зустріч «Робота над самоосвітою. 

Розробка методів, технологій навчання та 

впровадження їх в навчальний процес» 

Жовтень Чернецька Л.С 

 

 

134.  Презентація «Сучасний урок технічної праці 

НУШ» 

Жовтень Чернецька Л.С. 

135.  Вебінар «Майстерність вчителя при підготовці 

учнів до здачі ДПА та ЗНО: складові успіху» 

Жовтень Волковська Т.І. 

136.  Методичний воркшоп «Компетентнісний підхід 

до організації навчання англійської мови за 

новим Державним стандартом  у контексті засад 

«Нової української школи» 

Жовтень Кривич С.М. 

137.  Бібліотекознавчий лекторій для шкільних 

бібліотекарів 

Жовтень Дядик Т.К. 

138.  Тренінг для вчителів  початкових класів 

«Сучасні методи навчання молодших школярів 

як умова успішної реалізації вимог Нової 

української школи»   

Жовтень Лазаренко Т.І. 

139.  Педагогічна майстерня «Системна робота 

закладів освіти щодо формування національних 

Жовтень Хворостянова В.І. 
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та громадянських цінностей» 

140.  Вебінар «Шкільна бібліотека на допомогу НУШ» Жовтень Аляєва І.В. 

Дядик Т.К. 

141.  Вебінар «Правила та вимоги щодо проведення 

Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів МАН 

України.» 

Жовтень Драганова О.Л. 

142.  Проведення Міжнародної гри для учителів-

філологів 

Жовтень Амеліна 

143.  Проведення відбіркового етапу учнівських 

олімпіад з української мови та літератури, 

російської мови, зарубіжної літератури 

Жовтень- 

листопад 

Амеліна О.О. 

144.  Форсайт –сесія «Інтеграція технологій 

медіаосвіти у природничі дисципліни в умовах 

НУШ» 

Жовтень-

листопад 

Янішевська Л.В. 

145.  Організація та проведення міського етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін, в тому числі в ІК-формі 

Жовтень - 

грудень 

Консультанти 

КУ «ОЦПРПП» 

146.  Бібліотечний  майданчик «Партнерство у 

підвищенні професійної компетенції» 

Листопад Кабак Г.О. 

Дядик Т.К. 

147.  Вебінар «Новий погляд на методичні розробки 

педагогічних працівників, які атестуються на 

звання «учитель-методист», «керівник гуртка-

методист». 

Листопад Драганова О.Л. 

148.  Зустріч на бібліотечному плато «Екологічне 

виховання учнів засобами бібліотечної роботи» 

Листопад Дядик Т.К. 

Юраш Т.М. 

149.   Веб-конференція «Організація освітнього 

середовища в ЗДО» 

Листопад Єфтені М. 

150.  Вебінар «Шляхи формування математичної 

компетенції на уроках математики  та 

позаурочний час» 

Листопад Вовненко Л.Є 

151.  Вебінар «Майстерність вчителя при підготовці 

учнів до здачі ДПА та ЗНО: складові успіху» 

Листопад Волковська Т.І. 

152.  Науково – практична конференція «Учнівське 

самоврядування на засадах громадського 

управління: досвід, нові виклики, перспективи» 

Листопад Хворостянова В.І. 

153.  Методичний воркшоп «Розвиток навичок 

говоріння через читання на уроках німецької 

мови в умовах Нової української школи. Durch 

Lesen sprechen» 

Листопад Кривич С.М. 

154.  Круглий стіл «Інтерактивне навчання на уроках 

фізичного виховання» 

Листопад Чернецька Л.С 

 

 

155.  Дискусія «Яким бути уроку фізичної культури?» Листопад Чернецька Л.С 

 

156.  Випуск онлайн-журналу на сайті КУ 

«ОЦПРПП» «Українське слово у вимірах 

сьогодення» «100 порад визначних діячів щодо 

вивчення рідної мови», присвяченого Дню 

української писемності та мови 

Листопад Амеліна О.О. 
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157.  Проведення Міжнародної гри зі світової 

літератури  «Sunflawer-2023» 

Листопад Амеліна О.О 

158.   «Соняшник- учитель-2022» Листопад Амеліна О.О. 

159.  Круглий стіл «Теоретичні основи виховного 

процесу в сучасній школі: сутність та зміст 

виховної роботи класного керівника. Форми 

виховної роботи та їх класифікація.» 

Листопад Хворостянова В.І. 

160.  Методичний воркшоп «Реалізація сучасного 

підходу  до викладання англійської мови у 

старших класах»  

Листопад Кривич С.М. 

161.  Педагогічна майстерня «Компетентнісний 

підхід - підґрунтя Державного стандарту 

початкової   освіти» 

Грудень Лазаренко Т.І. 

162.   Вебінар «Корекційна робота з дітьми з 

затримкою психічного розвитку» 

Грудень Єфтені М. 

163.  Вебінар «Системна робота закладу освіти в 

розбудові ефективного освітнього простору»  

Грудень Хворостянова В.І. 

164.  Методичний воркшоп «Проєктна діяльність на 

уроках німецької мови як засіб формування 

компетентної особистості на уроках німецької 

мови. Mehr Projekte im Unterricht? Das ist eine 

„Gute Idee!» 

Грудень Кривич С.М. 

165.  Вебінар «Майстерність вчителя при підготовці 

учнів до здачі ДПА та ЗНО: складові успіху» 

Грудень Волковська Т.І. 

166.  Методична майстерня словесника «Позакласна 

робота з української мови та літератури як один 

із засобів креативного потенціалу» 

Грудень Амеліна О.О. 

Максютіна О.Г. 

167.  Військово-патріотичне виховання учнівської 

молоді на історичних та бойових традиціях 

українського народу. 

Грудень 

 

Чернецька Л.С. 

168.  Розвиток витривалості на уроках фізичної 

культури. Техніка безпеки у спортивному залі 

при виконанні вправ 

Грудень Чернецька Л.С 

 

 

169.  Круглий стіл «Тайм-менеджмент як ефективний 

інструмент учителя в контексті нового змісту 

освіти» 

Грудень Хворостянова В.І. 

170.  Вебінар «Робота бібліотекаря з документацією» Грудень Драганова О.Л. 

Дядик Т.К. 

171.   Реалізація проєкту «Компетентний вчитель - 

успішний випускник (роль вчителя у підготовці 

учня до ЗНО та ДПА)» - історія України: 

Протягом 

року 

Волковський С.В. 

- «Навчально-методичне забезпечення 

підготовки учнів до ЗНО та ДПА. Частина 

ІІ. Підручники, рекомендовані МОН. 

Підручники для 11-го класу» 

Січень 
Волковський С.В. 

- «Навчально-методичне забезпечення 

підготовки учнів до ЗНО та ДПА. Частина 

ІІІ. Огляд посібників, що представлено на 

ринку» 

- «Навчально-методичне забезпечення 

підготовки учнів до ЗНО та ДПА. Частина 

Лютий 
Волковський С.В. 
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ІV. Інтернет-ресурси» 

- «Тестовий зошит ЗНО з предмету «Історія 

України»: базова інформація та порядок 

роботи. Частина І» 

- «Тестовий зошит ЗНО з предмету «Історія 

України»: базова інформація та порядок 

роботи. Частина ІІ» 

Березень 
Волковський С.В. 

- «Тестовий зошит пробного ЗНО 2022 року 

з історії України» 

- «Загальні правила надання відповідей на 

тестові завдання ЗНО з історії України» 

- «Методи роботи з тестовими завданнями 

ЗНО з історії України. Частина І» 

Квітень 
Волковський С.В. 

- «Методи роботи з тестовими завданнями 

ЗНО з історії України. Частина ІІ» 

- «Методи роботи з тестовими завданнями 

ЗНО з історії України. Частина ІІІ» 

Травень 
Волковський С.В. 

- «Тестовий зошит основної сесії ЗНО 2022 

року з історії України» Червень 
Волковський С.В. 

- «Тестовий зошит додаткової сесії ЗНО 

2022 року з історії України» 

- «Результати ЗНО 2022 року з історії 

України: загальноукраїнський, обласний та 

міський рівні» 

Серпень 
Волковський С.В. 

- «Сутність, мета та результативність ЗНО з 

історії України» 

- «Програми ЗНО та ЗЗСО з історії України: 

спільні та відмінні риси» 

Вересень 
Волковський С.В. 

- «Навчально-методичне забезпечення 

підготовки учнів до ЗНО та ДПА. Частина 

І. Офіційні матеріали УЦОЯО та його 

регіональних підрозділів» 

- «Навчально-методичне забезпечення 

підготовки учнів до ЗНО та ДПА. Частина 

ІІ. Підручники, рекомендовані МОН. 6 та 7 

класи» 

Жовтень 
Волковський С.В. 

- «Навчально-методичне забезпечення 

підготовки учнів до ЗНО та ДПА. Частина 

ІІ. Підручники, рекомендовані МОН. 8 

клас» 

- «Навчально-методичне забезпечення 

підготовки учнів до ЗНО та ДПА. Частина 

ІІ. Підручники, рекомендовані МОН. 9 

клас» 

Листопад 
Волковський С.В. 

- «Навчально-методичне забезпечення 

підготовки учнів до ЗНО та ДПА. Частина 

ІІ. Підручники, рекомендовані МОН. 10 

клас» 

- «Навчально-методичне забезпечення 

підготовки учнів до ЗНО та ДПА. Частина 

ІІ. Підручники, рекомендовані МОН. 11 

клас» 

Грудень 
Волковський С.В. 
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ІІІ  

ПСИХОЛОГІЯ ТА МЕДІАЦІЯ 

 

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» 

2.  Заняття Школи резерву керівних кадрів за 

окремим планом 

Протягом 

року 

Психологи 

КУ «ОЦПРПП» 

3.  Вдосконалення системи психолого-

педагогічного супроводу учасників освітнього 

процесу під час підготовки та проведення ЗНО: 

 Психологи 

КУ «ОЦПРПП 

 

 з’ясування тривожних чинників щодо 

складання ЗНО (проведення атестування 

учнів 11-х класів) 

 

 проведення опитування батьків учнів 11-х 

класів з метою визначення батьками власної 

ролі у підготовці та участі дитини до ЗНО 

 

 опитування педагогів, що викладають в 11-

му класі з метою визначення переважаючої 

мотивації стосовно ЗНО 

 

 підготовка спеціалістів психологічної служби 

закладів освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси з питань 

психологічної підготовки учасників 

освітнього процесу до складання ЗНО 

зокрема з наступних тем:  

 робота зі здобувачами освіти (навчання 

елементам саморегуляції під час 

підготовки та складання ЗНО); 

 відпрацювання навичок слідування 

інструкції, розвиток пізнавальних 

компонентів, тощо; 

 проведення відповідної просвітницької 

роботи з педагогами та батьками 

здобувачів освіти 

 

4.  Семінари для класних керівників  з актуальних 

питань вікової та педагогічної психології 

Протягом 

року 

Психологи 

КУ «ОЦПРПП» 

5.  Організація навчання за напрямком вирішення 

конфліктних ситуацій шляхом медіації 

Протягом 

року 

Психологи 

КУ «ОЦПРПП» 

6.  Проведення тренінгових занять з педагогами з 

попередження та подолання можливих наслідків 

Протягом Психологи 
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надмірної емоційної напруги та психологічного 

виснаження.  

року КУ «ОЦПРПП» 

7.  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» 

8.  Клуб працівників психологічної служби міста Протягом 

року 

Психологи КУ 

«ОЦПРПП» 

9.  Школа молодого спеціаліста працівників 

психологічної служби міста, які працюють 1-3 

роки 

Протягом 

року 

Психологи КУ 

«ОЦПРПП» 
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ІV 

УЧНІВСЬКІ МІСЬКІ КОНКУРСИ, КВЕСТИ 

 

1.  Міський етап ХХІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості «Заради 

честі, миру і майбутнього»  

Січень Амеліна О.О. 

2.  Міський конкурс-захист учнівських  

науково-дослідницьких робіт з 

правознавства 

Березень Дядик Т.К. 

Пеняєв С.М. 

3.  Міський конкурс  творчих робіт серед 

учнів ЗЗСО м. Одеси «Кобзар і 

сучасність» 

Березень Амеліна О.О. 

4.  Міський конкурс творчих робіт учнів 6-

11 класів «Застигла музика» (на 

виконання Міської цільової програми «Я-

одесит, патріот України на 2021-2026 

роки») 

Квітень Дядик Т.К. 

5.  Міський конкурс ім. Аркадія Креймера 

на краще проведення інтерактивних 

екскурсій  з історії та культури міста 

Одеси «Сторінками історії Одеси» (на 

виконання Міської цільової програми «Я-

одесит, патріот України на 2021-2026 

роки») 

Травень Хворостянова В.І. 

6.  Міський конкурс проектів для 

старшокласників з історії та культури 

рідного міста (на виконання Міської 

цільової програми «Я-одесит, патріот 

України на 2021-2026 роки») 

Травень Волковська Т.І. 

7.  Науково практичний семінар для 

вчителів ЗЗСО та позашкільної освіти 

«Зрима пісня України» (на виконання 

Міської цільової програми «Я-одесит, 

патріот України на 2021-2026 роки») 

Жовтень Хворостянова В.І. 

8.  Міський конкурс творчих робіт учнів 9-

11 класів «Моя правова освіта» в рамках 

Всеукраїнського конкурсу «Мої права» 

Жовтень Дядик Т.К. 

Пеняєв С.М. 

9.  Міська гра-квест «Місто, яке пам’ятає 

козаків» (на виконання Міської цільової 

програми «Я-одесит, патріот України на 

2021-2026 роки» ) 

Жовтень Хворостянова В.І. 

10.  Міський етап Всеукраїнського конкурсу 

читців, поетів та прозаїків «Срібне 

слово» 

Жовтень Амеліна О.О. 



 

23 
 

11.  Міська військово-спортивна гра «Ми 

роду козацького діти» (на виконання 

Міської цільової програми «Я-одесит, 

патріот України на 2021-2026 роки») 

Жовтень Хворостянова В.І. 

12.  Міський етап Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім. Тараса Шевченка 

Листопад Амеліна О.О. 

13.  Міський етап Міжнародного конкурсу 

знавців української мови ім. Петра Яцика 

Листопад Амеліна О.О. 

14.  І (міський) тур Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції учнівської молоді 

«Моя Батьківщина-Україна» 

Листопад Стешенко О.М. 

15.  Міський етап Всеукраїнського конкурсу 

учнівських колективів екологічної 

просвіти «Земля – наш спільний дім» 

Листопад Беляніна І.А. 

16.  Міська науково-практична конференція 

«Козацькими шляхами» (на виконання 

Міської цільової програми «Я-одесит, 

патріот України на 2021-2026 роки») 

Листопад Хворостянова В.І. 
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V 

СУМІСНА РОБОТА КУ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» С ВИЩИМИ 

НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА 

ДЕПАРТАМЕНТАМИ 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

1.  Підготовка та проведення заходів, присвячених 

вшануванню пам’яті Т.Г.Шевченка ( за окремим 

планом) 

Березень Амеліна О.О. 

2.  Міська конференція з правознавства учнів 9 - 11 

класів закладів загальної середньої освіти 

м. Одеси 

Березень 

Квітень 

Дядик Т.К., 

 Пеняєв С.М.,  

Одеська міська 

організація ВГО 

«Громадська Рада 

освітян і науковців 

України»,Одеський 

обласний осередок 

Міжнародного 

конгресу захисту прав і 

свобод людини «Світ» 

3.  Міський конкурс інтерактивних екскурсій імені 

А. Креймера для учнів закладів загальної 

середньої освіти   

Травень Хворостянова В.І., 

Всесвітній клуб 

одеситів 

4.  Організація та проведення міського конкурсу 

творчих робіт учнів 9-11 класів  

загальноосвітніх навчальних закладів 

м. Одеси «Моя правова освіта» 

 

Жовтень Дядик Т.К., 

 Пеняєв С.М.,  

Одеська міська 

організація ВГО 

«Громадська Рада 

освітян і науковців 

України»,Одеський 

обласний осередок 

Міжнародного 

конгресу захисту прав і 

свобод людини «Світ» 

5.  Міська гра - квест «Місто, яке пам’ятає козаків» 

серед учнів закладів загальної середньої освіти   

Жовтень Хворостянова В.І., 

МГО «Чорноморський 

округ. Козацтво 

Запорозьке»,  

МГО «Південний 

оперативний козацький 

округ» 

6.  Всеукраїнський науково-практичний семінар 

для педагогів закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти «Зрима пісня» 

Жовтень Хворостянова В.І., 

МГО «Чорноморський 

округ. Козацтво 

Запорозьке»,  

 

7.  Проведення міської квест-гри «Знавці професій» Жовтень-

листопад 

Психологи  

КУ «ОЦПРПП» 

8.  Проведення міського конкурсу соціальних Жовтень- Психологи  
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роликів (міні-фільмів),  спрямованих на 

популяризацію робітничих професій 

листопад КУ «ОЦПРПП» 

9.  Міська військово-спортивна гра «Ми роду 

козацького діти» для педагогів закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти 

Листопад Хворостянова В.І.,  

МГО «Південний 

оперативний козацький 

округ» 

10.  Міська науково-практична конференція 

учнівської молоді «Козацькими шляхами» 

Грудень КУ «ОЦПРПП», МГО 

«Чорноморський округ. 

Козацтво Запорозьке»,  

МГО «Південний 

оперативний козацький 

округ» 

11.  Організація та проведення заходів для вчителів 

та учнів ЗЗСО з викладачами висших 

навчальних закладів м. Одеса, Харків, Київ (за 

окремим графіком) 

Протягом 

року 

КУ «ОЦПРПП», вищі 

навчальні заклади 

12.  Залучення викладачів ВНЗ до роботи фахових 

журі професійних конкурсів та учнівських 

олімпіад  

Протягом 

року 

КУ «ОЦПРПП», 

вищі навчальні заклади 

13.  Національний Тиждень читання, 

бібліотекознавчий лекторій, вебінари 

Протягом 

року 

Дядик Т.К., 

ОННБ, ЦМБ 

ім. І.Франка, ООБЮ 

ім. В.В. Маяковського 

14.  Проведення вебінарів для вчителів іноземних 

мов 

Протягом 

року 

Кривич С.М. 

ГО «Альянс Франсез» 

15.  Заходи присвячені Голокосту Протягом 

року 

Волковська Т.І.  

Ізраїльський 

культурний центр 

«Натів» 

 


