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   У 2019 році Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» керувався у своїй діяльності: 

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, рішеннями і розпорядженнями обласної державної 

адміністрації та обласної ради  та іншими актами законодавства у сфері 

освіти і науки. 

Освітня, наукова та організаційно-методична діяльність Академії була 

спрямована на реалізацію державних стандартів освіти, відповідно до 

чинного законодавства України з питань освіти і науки, з урахуванням 

міжнародного досвіду щодо професійного розвитку педагогічних 

працівників, шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних 

компетентностей. 

Головною метою діяльності Академії у 2019 році було науково-

методичне забезпечення системи неперервної педагогічної освіти Одеської 

області, підготовки керівних і педагогічних працівників до розбудови Нової 

української школи, їх професійного зростання.  

Актуальним напрямом роботи Академії у 2019 році  була підготовка 

педагогічних кадрів до реалізації  Концепції Нової української школи та 

забезпечення науково-методичного супроводу інноваційних процесів, 

трансформації освітнього простору Одеської області, реформування та 

децентралізації освітньої галузі.  

Основними векторами  діяльності Академії є: здійснення формальної, 

неформальної та сприяння організації інформальної неперервної педагогічної 

освіти, координація дослідно-експериментальної роботи; здійснення 

навчальної, наукової, методичної та інноваційної  роботи, спрямованої на 

забезпечення розвитку регіональної системи освіти; участь у міжнародних 



освітніх проектах; науково-методичний супровід організації освітнього 

процесу. 

Академією були визначені на 2019 рік  пріоритетні завдання: 

- створення оптимальних умов для модернізації післядипломної освіти 

педагогів та управлінців,  

- забезпечення потреб та інтересів освітян області у професійному зростанні, 

- науково-методичний супровід та методичне забезпечення професійної 

діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми 

потребами, 

- розвиток інформаційно-освітнього простору, 

- науково-методичний супровід і моніторинг професійного розвитку 

педагогічних, управлінських та методичних кадрів регіону, 

- підвищення результативності наукової діяльності, 

- забезпечення ефективного науково-методичного супроводу впровадження 

інновацій в освітній процес закладів області. 

Новим викликом стала необхідність приведення нормативно-правової 

бази діяльності Академії до діючої  нормативної бази України і створення 

закладу вищої освіти з широким спектром освітніх послуг, що й було 

здійснено у 2019 році. 

Наступним викликом для Академії, як і для всіх інституцій 

післядипломної освіти стало впровадження Концепції державної політики у 

сфері реформування загальної середньої  освіти «Нова українська школа», на 

основі якої було створено регіональну систему підготовки нового покоління 

вчителів. 

Статус Академії дозволив залучити до роботи молодих науковців, 

креативних фахівців з різних  галузей науки, оновити науково-методичний 

склад Академії, який забезпечив нову якість навчання майже 11.000  

педагогічних працівників. 



Відповідно до зміни назви, структури та діяльності Академії було обрано 

новий склад Вченої ради, яка затвердила тему науково - дослідної роботи 

академії «Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах освітніх 

змін та розбудови Нової української школи». Кожна кафедра і науково-

методична лабораторія у межах загальноакадемічної науково-дослідної 

проблеми визначилась з власними напрямами дослідження та діяльності. 

Було розроблено засади корпоративної культури академії: місія, 

символіка, традиції. 

В рамках корпоративного розвитку та взаємодії науково-педагогічних 

працівників Академії відбувся міжкафедральний теоретико-методологічний 

семінар «Концептуальні засади професійної зрілості педагога в умовах 

викликів часу». Вперше Академія стала учасником ХI міжнародної  виставки 

«Інноватика в сучасній освіті» та отримала Диплом за інноваційні проекти, 

які були представлені у даній виставці. 

Вчена рада 

Впродовж  року відбулося 7 засідань Вченої ради, на якій було 

розглянуто ключові питання щодо діяльності Академії та розвитку освіти 

області: 

- Про імплементацію статті 7 "Мова освіти" Закону України "Про 

освіту" у закладах освіти Одеської області 

- Про хід запровадження регіонального проекту  "Учитель +" у закладах 

освіти Одеської області 

-  Про систему управління та надання якісних освітніх послуг в опорних 

закладах освіти та їх філіях 

- Про результати моніторингу впровадження  концепції Нової 

української школи в 1-х класах ЗЗСО Одеської області (початкова 

школа, фізична культура, мистецтво, іноземна мова) 



- Актуальні проблеми і основні напрямки діяльності кафедри освітньої 

політики з розвитку управлінської  компетентності керівників освітніх 

закладів 

- Про співпрацю і взаємодію з  органами управління освітою та 

методичними службами районів, міст, ОТГ, закладами освіти усіх 

типів і форм власності з питань надання освітніх послуг у 2019 році  

- Про інтеграцію природничих знань як складову загально-культурної 

компоненти  змісту шкільної освіти 

- Про результати моніторингового дослідження стану інклюзивної 

освіти у закладах освіти Одеської області 

- Про стан діяльності психологічної служби у закладах освіти в  умовах 

розбудови Нової української школи. 

План роботи на період з січня по грудень 2019 року Вчена рада 

виконала у повному обсязі. 

В Академії започаткована і проведена І Всеукраїнська науково-

практична конференція «Педагогічна наука у сучасному вимірі: проблеми і 

перспективи розвитку», метою якої стало обговорення освітянських і 

наукових проблем, сприяння впровадженню наукових досягнень у 

педагогічну практику. Науковий захід відбувся в рамках  80-річчя діяльності 

інституції. 

У конференції взяли участь понад 150 науково-педагогічних, 

педагогічних та методичних працівників закладів освіти різних регіонів 

України, фахівці, аспіранти та здобувачі наукових ступенів (з них – 12 

докторів наук,  професорів, 32 кандидати наук, доценти). 

Для учасників науково-практичної конференції була організована 

виставка «Сучасна освіта: традиції, досвід, інновації», на якій презентовані 

наукові досягнення, навчально-методичні розробки, підручники, дидактичні 

матеріали, авторами яких є викладачі і методисти Академії та найкращі 

педагоги області.  



За підсумками цієї події став опублікований збірник матеріалів І 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, до якого ввійшли наукові 

доповіді і тези виступів 118 авторів, з них 51 автор - це науково-педагогічні і 

педагогічні працівники нашої Академії.  

У 2019 році науково-педагогічними працівниками були підготовлені і 

опубліковані 3 монографії. На початку року була видана перша монографія 

академії «Скарби Краси» академіка, професора, доктора педагогічних наук, 

професора кафедри суспільно-гуманітарної освіти Сагач Галини Михайлівни. 

У вересні опублікована перша колективна монографія «Професійна 

компетентність сучасного педагога: методологія, теорія, методика, 

практика», авторами якої стали 13 науково-педагогічних та педагогічні 

працівників академії.  

Третя монографія стала результатом наукового доробку кандидата 

педагогічних наук, доцента, в.о. професора кафедри дошкільної та початкової 

освіти Трунової В.А. «Система роботи з дитячою книгою в початковій школі: 

теорія і практика». 

У 2019 році професорсько-викладацьким, науково-педагогічним 

складом академії було опубліковано 194 наукових та навчально-методичних 

праць ( підручники, посібники, статті, тези доповідей на конференціях тощо).   

Академія зареєстрована на платформі Гугл-Академії, де висвітлюються 

публікації наших науково-педагогічних працівників, що дає можливість 

відслідкувати їх індекс цитування та сприяє набуттю наукової вагомості 

Академії. 

 2 науково-педагогічних працівника Академії захистили дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук (Іванова , Сєнчина Н.Г.). 

Важливим доробком Академії стало ліцензування на здійснення освітньої 

діяльності  у сфері вищої освіти: 



- підготовка магістрів, здобувачів вищої освіти за спеціальністю 011.- 

освітні педагогічні науки за другим «магістерським» рівнем вищої 

освіти з трьома спеціалізаціями («освітній менеджмент», «середня 

освіта», «підготовка викладачів для вищої освіти»); 

- підготовка докторів філософії, здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 011.- освітні педагогічні науки за третім «освітньо-

науковим» рівнем вищої освіти – аспірантура; 

- післядипломна освіта керівників закладів освіти всіх рівнів, викладачів 

середньої та вищої школи, для осіб з вищою освітою ( «підвищення 

кваліфікації», спеціалізація 011). 

Науково-методична рада 

Активізовано діяльність науково-методичної ради академії. Протягом 

року відбулося 5 засідань науково-методичної ради, на яких було 

розглянуто питання стану та розвитку освітніх галузей, методики 

викладання та змісту освіти, запровадження інклюзивної освіти та 

підтримки Інклюзивно-ресурсних центрів. Було обговорено та прийнято  

рекомендації щодо наступних питань: 

- Навчально-методичне забезпечення реалізації наскрізної лінії 

«Підприємливість та фінансова грамотність» у початковій та основній 

школі 

- Науково-методичний супровід формування здорового способу життя  в 

процесі викладання «Основ здоров’я» та фізичної культури 

- Реалізація заходів  Державної соціальної програми протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 року: досвід, перспективи 

- Форми і методи забезпечення інтегративного підходу до шкільної 

природничої освіти 

- Реалізація практико-орієнтованого підходу у курсовій підготовці 

підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання і технологій 

- Апробація Рамки неперервної освіти вчителів іноземних мов 



- Про діяльність закладів освіти щодо забезпечення вивчення 

математики на профільному та поглибленому рівнях 

- Проектування змісту навчальних  модулів з фахової підготовки 

(підвищення кваліфікації) вчителів початкових класів на засадах 

інтегративного підходу відповідно до нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти 

- Про наступність дошкільної та початкової освіти в умовах 

впровадження концепції Нової української школи 

- Про результати впровадження програми «Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України» в умовах становлення Нової української школи  

- Про роботу методичних служб щодо підготовки учнів до участі у 

турнірах, олімпіадах, конкурсах 

Курси підвищення кваліфікації 

Протягом 2019 року апробовувались нові підходи до організації 

курсів підвищення кваліфікації та роботи з педагогічними 

працівниками в між курсовий період. За різними формами навчання у 

2019 році підвищення кваліфікації пройшли 5 167 педагогічних 

працівників області. 

У межах навчального плану здійснено керівництво випускними 

роботами слухачів курсів, захист випускних робіт, проведено консультації та 

тестовий контроль, що передбачено освітніми програмами. У навчальному 

процесі для керівників та педагогів  ми поступово відходимо від жорсткої 

регламентації, покрокового, поелементно-запрограмованого засвоєння 

курсового матеріалу. Відбувається перехід до діалогу, до управління якістю 

самостійної роботи слухачами курсів у процесі їх підвищення кваліфікації, а 

напрацьоване науково-методичне забезпечення освітнього процесу створює 

умови для переходу до індивідуальної траєкторії підвищення кваліфікації. В 

практику проведення курсів підвищення кваліфікації широко 



запроваджуються сучасні інноваційні технології навчання, тренінгові форми, 

проектна діяльність тощо. 

Реалізація Концепції Нової української школи 

В області продовжується пілотування Всеукраїнського експерименту за 

темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення 

початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти».  

В експерименті Всеукраїнського рівня працюють 4 заклади освіти 

(Таїровська ЗОШ І-ІІІ ступенів Таїровської ОТГ Овідіопольського району, 

Шабський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія Шабівської ОТГ Білгород-

Дністровського району, Балтський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів імені О.Гончара 

– ліцей» Балтської ОТГ,  Одеська ЗОШ І-ІІІ ступенів №26 Одеської міської 

ради).  

 Продовжується робота по даному експерименту ще в 3-х закладах 

освіти області, які визначені пілотними на регіональному рівні (Балтський 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - гімназія» Балтської ОТГ, Нерубайський НВК 

«школа-гімназія» Біляївського району, Великодальницький НВК «школа-

гімназія» Біляївського району). 

З метою  надання підтримки та супроводу для вчителів пілотних шкіл 

проводяться наставницькі зустрічі, тренінги, семінари-практикуми, що 

сприяє удосконаленню практичних навичок, розвитку креативності, 

реконструкції траєкторії власного професійного зростання. 

Важливими й ефективними формами методичного супроводу стало 

запровадження супервізії та інтервізії. Завдяки обміну досвідом, вчителі 

мають можливість побачити, зрозуміти і проаналізувати свої професійні дії 

та поведінку, власні професійні помилки і корегувати їх, виявити спільні 

проблеми та намітити шляхи подолання цих проблем.   

Такі форми підтримки сприяють аналізу відповідності та якості щодо 

застосування ними методів, технік, прийомів роботи, використання сучасних 



форм організації освітнього процесу, допомагають задовольнити 

організаційні, професійні та особистісні потреби. 

Вчителі пілотних шкіл були активними учасниками всеукраїнської 

конференції «Педагогічна наука у сучасному вимірі: проблеми і перспективи 

розвитку», обласної конференції  «Нове покоління вчителів для Нової 

української школи: досвід реалізації та перспективи проекту», обласного 

форуму «Креативні вчителі: стратегії успіху». В рамках цих заходів вчителі 

презентували свій досвід, обмінювались з колегами здобутками з актуальних 

питань впровадження нового Державного стандарту: розвиток критичного 

мислення молодших школярів, реалізація інтегрованого підходу на уроках 

української мови, питання партнерства і співучительства, стратегії 

формувального оцінювання.  

У березні – червні 2019 року розроблено й проведено моніторинг якості 

впровадження нового Державного стандарту початкової освіти вчителями 

перших класів (І етап – 985 вчителів і 6118 батьків, ІІ етап -1054 вчителя). За 

результатами моніторингового дослідження можна констатувати, що 

більшість вчителів початкових класів Одеського регіону 74% визнають 

необхідність освітніх змін, схвально сприймають конкретні новації, 

запроваджені саме в концепції Нової української школи, проте поступ до цих 

змін у 26 % доволі обережний.  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України , наказу 

Міністерства освіти і науки України від 01.04.2019 року  № 415 «Про деякі 

питання організації у 2019 році підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у зв’язку із запровадженням Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на базі Академії проходили навчання визначені категорії 

педагогічних працівників: 

 учителів початкових класів – 3033 

 директорів - 652 

 заступників директорів – 693 

  



 учителів іноземних  мов – 498  

 тренерів для вчителів початкових класів – 21 

 супервізорів – 88 

 педагогів пілотних шкіл – 21 

 вчителів класів з навчанням мовами національних меншин – 281 

 вчителів природничих дисциплін – 42 

 асистентів – вчителів – 381 

 фахівців ІРЦ – 22 

 

Впродовж серпня-листопада цього року проведено виїзні тренінги у             

м.Чорноморську, м.Б-Дністровському, Саратському, Кілійському, 

Татарбунарському, Ізмаїльському, Ренійському районах за програмою 

«Реалізація основних загальноосвітніх функцій української мови вчителями 

інших навчальних предметів закладів загальної середньої освіти з мовами 

національних меншин відповідно до викликів Нової української школи».  

Навчання пройшли – 281 вчитель. 

За 2019 рік було проведено 18 тренінгів для вчителів іноземних мов в 

рамках впровадження Нової української школи, під час яких навчались 498 

вчителів іноземних мов. 

На базі нашої академії було організовано навчання для директорів та 

заступників директорів закладів загальної середньої освіти. Навчання 

пройшли 652 директора та 693 заступника директора з питань впровадження 

концепції НУШ.. 

З метою підвищення педагогічної компетентності в галузі інклюзивної 

освіти проведено навчання  для  381 асистентів учителів закладів загальної 

середньої  освіти  з інклюзивним та інтегрованим навчанням. Учасники 

практично відпрацювали  галузі  безбар'єрного  освітнього простору, 

ресурсне забезпечення  інклюзивного навчання завдяки інтерактивним 

формам навчання. 

З метою набуття фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів компетенцій 

та практичних навичок щодо професійного користування сучасними 

методиками психолого-педагогічного оцінювання дітей з особливими 



освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах проведено навчання 

для 22 фахівців інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до вимог 

Концепції «Нова українська школа». Опанування новими методиками 

дозволять якісно провести комплексну психолого-педагогічну оцінку 

розвитку дитини щодо дослідження інтелектуальних здібностей, пам’яті, 

уваги, синдрому/розладу дефіциту уваги,  проблем із соціальною взаємодією, 

порушення спілкування та розвитку. Це дозволить укладати індивідульні 

програми розвитку з урахуванням сильних та слабких сторін дитини, що є 

дитиноцентрованим підходом сучасної освіти. 

Всього за 2019 рік 5 732 педагогічних працівники області пройшли 

підготовку до роботи  в умовах Нової української школи.  

 

Проектна діяльність 

Одним із ключових напрямів діяльності академії є інтеграція 

європейського досвіду  в регіональну післядипломну педагогічну освіту. 

В 2019 році значна увага була зосереджена вивченню успішних 

практик в педагогіці, компетентнісному навчанні, оцінюванні учнів, 

шкільному управлінні й удосконаленню шкіл. Реагуючи на нові вимоги 

Нової української школи до компетентостей вчителів та керівників закладів 

освіти, в 2019 році було ініційовано реалізацію проектів, які в першу чергу 

орієнтовані на розвиток спроможності формування демократичного 

освітнього простору в закладах освіти області, створення інклюзивного 

простору та реалізацію компетентнісного підходу до навчання.     

Завдяки партнерству з міжнародними освітніми організаціями в 2019 

році було зреалізовано низку освітніх проектів, спрямованих на розвиток 

особистісно-професійної компетентності освітян Одещини: 

 

Міжнародна діяльність Координатори 

проекту 

Цільова аудиторія 



Проект «Навчання через гру» 

(LEGO FOUDATION), Данія 

Кузнєцова О.В., 

Белоусова Р.В. 

Вихователі закладів 

дошкільної освіти, 

вчителі початкових 

класів, заступники 

директорів 

Проект «Матіфік», Австралія  Кузнецова О.В., 

Папач О.І. 

Учні початкової 

школи, учні 5-6 

класів 

Проект «Багатомовна освіта в 

Україні. Навчання вихователів і 

вчителів», ОБСЄ 

Кузнецова О.В. Педагоги закладів 

освіти 

Проект «Компетентності 

лідерства та менеджменту для 

ефективного розвитку якості в 

опорних школах», 

КультурКонтакт, Австрія 

Левчишена О.М. Керівники опорних 

шкіл 

Проект «Навчання з 

мультиплікації інклюзивної 

освіти», КультурКонтакт, 

Австрія 

Белоусова Р.В. Педагогічні 

працівники, що 

працюють в умовах 

інклюзивної освіти 

«Інклюзія в Одеській області» Белоусова Р.В.  

Проект «Ла Страда – Україна» Заварова Н.В. Педагогічні 

працівники 

закладів освіти, 

вчителі та учні 

шкіл 

   

Міжнародний проект М18«Ми 

можемо більше!»і»  

Гриньова М.В. Педагоги-

організатори, 



заступники 

директорів з 

виховної роботи, 

лідери учнівських 

самоврядувань 

Фінський проект «Навчаємося 

разом. Розбудова потенціалу 

ІППО» 

Задорожна Л.К. Співробітники 

ІППО 

Зміни педагогічних факультетів 

та університетів у 21 столітті 

Ягоднікова В.В. Співробітники 

ІППО 

Чесько-український проект «На 

шляху до інклюзії» 

Бєлоусова Р.В. Педагогічні 

працівники, що 

працюють в умовах 

інклюзивної освіти 

 

Окремі міжнародні проекти стали основою для всеукраїнських 

експериментів. Так, розроблено всеукраїнські експерименти: 

- «Формування багатомовності у дітей та учнів: прогресивні ідеї в 

українському контексті та практичні аспекти його застосування» 

- «Навчально-методичне забезпечення підготовки вчителів в умовах 

реформування освітньої галузі». 

Продовжується співпраця академії з Британською Радою, Гете 

Інститутом, Французьким альянсом, дипломатичними місіями в Україні 

тощо.  

Доданою вартістю реалізації міжнародних проектів стало ініціювання 

регіональних освітніх ініціатив, таких як «Учитель+», «Нове покоління 

вчителів для Нової української школи», «Одеська обласна школа 

громадянської партисипації дорослих та молоді «УСі В ДІЇ!». 



Імплементація міжнародного досвіду в освітній простір Одещини 

сприяє розвитку особистісної та професійної компетентності педагогів, 

створює умови для принципово нової якості підвищення кваліфікації та 

формуванню в освітян ціннісного ставлення до освіти впродовж життя, що 

дозволяє педагогам та керівникам закладів освіти ефективно виконувати нові 

завдання та функції, впроваджувати освітні інновації та позитивно впливати 

на освітні реформи, гармонізувати управлінські рішення, адаптуватися до 

нових технологій професійної діяльності в умовах реформи освіти в Україні.  

Академія підтримує роботу з обдарованою молоддю. У  всеукраїнських 

учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах, акціях взяли участь більше 

10 000 учнів. В 2019 році, вперше за останні роки на виконання заходів 

програми «Освіта Одещини» були виділені кошти для проведення 

інтелектуальних змагань для учнів сільських шкіл та проведення 

всеукраїнських учнівських Інтернет - олімпіад з базових дисциплін. 

Матеріально-технічне забезпечення 

 У 2019 році були здійснені заходи щодо поліпшення матеріально-

технічного забезпечення діяльності Академії, створення необхідних 

санітарно-гігієнічних умов. Завершено роботи щодо забезпечення теплом 

корпусу 2. В даному корпусі повністю замінена система теплопостачання, 

замінені вікна у всіх робочих кабінетах працівників. Проведено ремонтні 

роботи у навчальних аудиторіях для вчителів початкових класів, іноземних 

мов та вчителів російської мови, працівників кафедри дошкільної та 

початкової освіти. Створені усі необхідні умови для проживання слухачів, а 

найголовніша подія не лише 2019 року, а й з часів існування нашої інституції 

– ремонт приміщень на Нахімова,8 на яку з бюджету області було виділено 

більше 16 млн гривень. Це Новий сучасний освітній простір, аналогів якому 

немає в Україні. 



Викликом для нас залишається ремонт корпусу 3 (дахи, коридори, 

сходи та інш.) та забезпечення протипожежної безпеки у всіх корпусах площі 

Михайлівської 17. 

Перспективи роботи Академії на 2020 рік 

Метою діяльності Академії у 2020 році є продовження  інноваційної 

освітньої діяльності та науково-методичне забезпечення системи неперервної 

педагогічної освіти, спрямованої на професійний розвиток педагогічних та 

науково-педагогічних кадрів закладів освіти і методичних установ. 

Академією визначені на 2020 рік пріоритетні завдання: 

- створення умов для професійного розвитку педагогічних та науково-

педагогічних працівників закладів освіти згідно з пріоритетами державної 

соціально-економічної, освітньої політики, орієнтованої на задоволення 

потреб особистості, суспільства й держави; 

- створення необхідних умов для неперервної освіти педагогів шляхом 

започаткування освітньої діяльності на другому (магістерському) та третьому 

(освітньо-науковому) рівнях підготовки педагогічних та науково-

педагогічних працівників; 

- підготовка керівних та педагогічних кадрів області до запровадження 

Концепції «Нова українська школа» та забезпечення науково-методичного 

супроводу реформування та децентралізації освітньої галузі в області; 

- забезпечення академічної свободи та інтересів освітян області у 

професійному зростанні; 

- здійснення науково-методичного супроводу і моніторингу 

професійного розвитку педагогічних, управлінських та методичних кадрів 

регіону;  

- здійснення науково-методичного супроводу розвитку інклюзивної 

освіти в області; 



- забезпечення соціально-психологічного супроводу освітнього процесу 

в закладах освіти, сприяння розвитку психолого-педагогічної служби 

системи освіти області; 

- організація науково-дослідної та експериментальної роботи з розробки 

і впровадження інноваційних освітніх й педагогічних технологій, навчально-

методичних посібників та підручників тощо;  

- розвиток сучасного інформаційно-освітнього простору в регіоні через: 

відновлення журналу «Наша школа», функціонування електронної  

платформи «osvita.academi», діяльності музею «Освіта Одещини»; 

- функціонування відкритого освітнього простору «Нова українська 

школа»; 

- організація освітньої діяльності за отриманими ліцензіями; 

- створення умов для здійснення наукових досліджень та сприяння  

професійній активності науково-педагогічних працівників (збільшити 

їх участь у науково-практичних конференціях всіх рівнів, публікації у 

фахових і наукометричних наукових виданнях тощо). 

- удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

 

 

 

 


