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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стратегія розвитку Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» (далі – Академія) визначає місце 

Академії у суспільстві, освіті регіону і країни через формулювання місії та візії, 

принципів і цінностей, основних векторів та механізмів реалізації і визначення 

очікуваних результатів. 

Нормативно-правове підґрунтя Стратегії розвитку КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» склали: Конституція 

України, закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента 

України від 25 червня 2013 року № 344), Концепція розвитку  педагогічної 

освіти (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2018 

№ 776), Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності 

(наказ МОН України від 11.07.2017 № 994), Статут КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради». 

Під час розроблення враховувалися рекомендації щодо підготовки 

стратегічних документів, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України 

від 11.11.2015 № 932 (зі змінами) «Про затвердження Порядку розроблення 

регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 

регіональних стратегій і планів заходів», Методики розроблення, проведення 

моніторингу й оцінки результативності реалізації регіональних стратегій 

розвитку,  Концепція розвитку освіти Одеської області  О-12 «Дванадцять 

кроків назустріч сучасній освіті», обласна програма «Розвиток освіти Одещини 

на 2019- 2021 роки»; обласна цільова соціальна програма «Молодь Одещини» 

на 2018-2020 роки; Обласна цільова комплексна програма національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки. 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», частини 5 статті 4, пункту 7 

частини 1 статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статей 10, 25 

Закону України «Про вищу освіту», рішення обласної ради від 22 вересня    

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1171-17#n14
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2006 року № 73-V «Про майно спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області, управління яким здійснює обласна рада», з метою 

провадження інноваційної освітньої діяльності, що пов’язана з професійним 

розвитком педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, 

методичних установ області, підвищення конкурентоспроможності 

працівників освіти, необхідності мобільного, гнучкого реагування на створення 

нової системи підготовки та професійного розвитку педагогічних працівників та 

науково-педагогічних працівників у 2018 році обласна рада змінила тип і назву 

Комунального закладу «Одеський обласний інститут удосконалення вчителів» 

на Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (Рішення Одеської обласної ради від 12 червня       

2018 року, № 775 – VII). 

Метою даної Стратегії є розвиток Академії як регіонального лідера у 

сфері неперервної якісної освіти, науково-педагогічних досліджень, створення і 

поширення позитивних педагогічних практик для професійно-компетентнісного 

зростання здобувачів вищої освіти, педагогічних та науково-педагогічних  

працівників, які проходять підвищення кваліфікації за різними формами. 

 

2. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ 

 

Академія має наступні передумови розвитку: 

 позитивний імідж Академії у регіональному, національному та 

міжнародному освітньому просторі; 

 довіра освітянської спільноти;  

 багаторічний позитивний досвід інноваційної, освітньої, методичної, 

наукової діяльності, організації і здійснення формальної, неформальної і 

інформальної освіти; 

 активність у міжнародному співробітництві, мобільність партнерських 

зв’язків, розгалужена мережа національних та зарубіжних партнерів; 

 варіативність та гнучкість змісту і форм навчання, активність проєктної 

діяльності на регіональному, національному та міжнародному рівнях; 

 достатньо високий професійний рівень педагогічних та науково-

педагогічний працівників, здатних до модернізації сучасної освіти через 

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації педагогів, фахівців 

та управлінців у галузі освіти; 
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 розвинуте інфраструктурне забезпечення інноваційної освітньої, наукової, 

методичної, інноваційної, консультативної діяльності; 

 наявність матеріально-технічного і кадрового ресурсів розвитку Академії;  

 готовність колективу до здійснення змін щодо розвитку та актуалізації 

потенціалу Академії як інноваційно-освітнього і науково-методичного 

осередку неперервної освіти; 

 потенціал та бажання педагогічних та науково-педагогічних працівників 

Академії до саморозвитку, самовдосконалення, прагнення до 

самореалізації і успіху.  

 

 

3. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

Академія постає перед низкою викликів сучасності, які необхідно 

враховувати під час розроблення та реалізації стратегії розвитку на найближчі 

роки. 

На основі аналізу світових, національних та регіональних тенденцій 

доречно виокремити такі виклики для Академії: 

 швидкоплинність політичного, економічного, соціального середовища, що 

зумовлює освітні зміни; 

 недосконалість та неузгодженість нормативно-правової бази, яка регулює 

діяльність закладу вищої освіти з підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників;  

 незавершеність реформи національної системи освіти; 

 зниження цінності педагогічної освіти та престижності професії вчителя; 

 обмеженість фінансових ресурсів для реалізації інноваційних 

освітніх і наукових проєктів; 

 недостатній рівень покриття мережею Інтернет регіону і цифрової 

грамотності здобувачів вищої освіти, педагогічних та науково-

педагогічних працівників,  які проходять курси підвищення кваліфікації 

за різними формами. 
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4. ВІЗІЯ, МІСІЯ 

Візія – Академія як багаторівнева і поліфункціональна науково-методична 

і освітня установа, що сприяє сталому інноваційному, інтелектуальному, 

соціокультурному розвитку регіону.  

Місія – забезпечення розвитку неперервної освіти, що передбачає 

підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних кадрів, генерацію і поширення сучасних знань у сфері педагогіки і 

освіти у регіональному, національному та європейському просторі. 

Згідно з визначеною місією, на основі національних, європейських та 

світових  стандартів академією забезпечується становлення та сталий  

професійно-компетентнісний розвиток фахівців у галузі педагогіки і освіти, 

здатних до реалізації державної і регіональної освітньої політики, здійснення 

інноваційних змін, забезпечення освітнього процесу в умовах інформаційного 

суспільства на засадах гуманізму та соціального партнерства. 

  

5. ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ 

СТРАТЕГІЇ 

Базовими принципами, якими керується у своїй діяльності Академія під 

час розроблення та реалізації Стратегії, є: 

 гуманізація і демократизація всіх сторін діяльності Академії; 

 національна свідомість, патріотизм, реалізація державної мовної політики; 

 неперервність і доступність освіти; 

 відкритість та інтеграція у національний, європейський та світовий 

науково-освітній простір; 

 інноваційна спрямованість та практико-орієнтованість освіти; 

 якість освіти та наукових досліджень; 

 єдність освіти, науки і практики в освітньо-науковому процесі;  

 людиноцентризм, висока якість задоволення потреб та інтересів учасників 

освітнього процесу в особистісно-професійному зростанні; 

 академічна доброчесність, академічна етика, академічна свобода; 

 корпоративна етика і культура; 

 публічність і прозорість діяльності;  
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 колегіальність, колективна та індивідуальна відповідальність; 

 взаємоповага, справедливість, толерантність, порядність, чесність; 

 політичний нейтралітет та активна громадянська позиція. 

 

6. ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

6.1. ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 Створення умов для мобільної системи неперервності освіти 

педагогічних та науково-педагогічних працівників шляхом 

урізноманітнення пропозицій освітніх послуг, запровадження нових 

спеціальностей і рівнів вищої освіти, вдосконалення системи 

післядипломної освіти. 

 Розбудова цілісної інноваційної регіональної системи підготовки 

вчителів нового покоління для Нової української школи. 

 Розроблення і постійне оновлення освітніх програм, навчальних 

програм та тематичних планів курсів підвищення кваліфікації відповідно до 

запитів і потреб здобувачів вищої освіти, слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, стейкхолдерів. 

 Створення інституційної основи та внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти, формування культури якості вищої освіти. 

 Реалізація принципів академічної доброчесності.  

 Розширення можливостей формувати індивідуальну траєкторію 

навчання здобувачам вищої освіти за рахунок збільшення кількості 

вибіркових дисциплін, а слухачам курсів підвищення кваліфікації - за 

рахунок різноманітності вибору курсів.  

 Сприяння розвитку неформальної та інформальної освіти. 

 Розширення доступу до якісної освіти здобувачам вищої освіти, 

слухачам курсів підвищення кваліфікації та всім верствам населення через 

діяльність учительського ХАБу «Відкритий освітній простір» та Арт-

простору. 

 Створення системи автоматичного запису здобувачів вищої освіти на 

вибіркові дисципліни та слухачів курсів на вибір тематики курсів 

підвищення кваліфікації. 
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 Сприяння академічній мобільності здобувачів вищої освіти, слухачів 

курсів підвищення кваліфікації, педагогічних та науково-педагогічних 

працівників Академії. 

 Розширення сфери соціальної та психологічної підтримки здобувачів 

вищої освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

 Створення умов для діяльності студентського самоврядування, ради 

молодих вчених Академії. 

 Організація літніх та зимових шкіл для здобувачів вищої освіти, 

молодих науковців, педагогічних працівників області. 

 Запровадження дистанційного навчання як форми підвищення 

кваліфікації. 

 Впровадження в освітній процес сучасних технологій, форм та методів 

навчання, а також практичної підготовки і самостійної роботи, які сприяють 

розвитку загальних та професійних компетентностей здобувачів вищої 

освіти і слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

 Забезпечення підготовки вчителів до роботи в інклюзивних класах. 

 Надання освітніх послуг, консультацій за замовленнями місцевих 

органів управління освітою, закладів освіти різних типів і форм власності, 

фізичних осіб. 

 Розвиток сфери додаткових освітніх послуг із соціокультурного сервісу 

громади за рахунок організації різних форм освіти дорослих, зокрема людей 

«третього віку», тимчасово непрацюючих дорослих, людей з особливими 

освітніми потребами тощо. 

 Створення процедур зворотних зв’язків між учасниками освітнього 

процесу.  

 

6.2. НАУКОВА ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 Створення наукового інноваційно-дослідного простору. 

 Здійснення фундаментальних і прикладних досліджень у галузі 

педагогіки та освіти, впровадження їх у практику.  

 Забезпечення науково-методичного супроводу реформування та 

децентралізації освітньої галузі в області. 

 Здійснення науково-методичного супроводу реалізації державних та 

регіональних освітніх програм, експериментальної діяльності закладів 

освіти. 
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 Координація діяльності і надання науково-методичної допомоги 

органам управління освітою в об’єднаних територіальних громадах. 

 Здійснення науково-методичного супроводу модернізації сучасного 

освітнього процесу в закладах освіти області. 

 Здійснення науково-методичного супроводу розвитку інклюзивної 

освіти в області. 

 Удосконалення навчально-методичного, наукового та інформаційно-

комунікативного супроводу освітнього процесу. 

 Забезпечення організаційно-методичних, соціально-психологічних  

умов для задоволення освітньо-професійних потреб у навчальній, науково-

дослідній, інноваційній, самостійній діяльності здобувачів вищої освіти, 

слухачів курсів підвищення кваліфікації та педагогічних і науково-

педагогічних працівників Академії. 

 Проведення експертиз якості навчання й управління в закладах освіти 

різних рівнів. 

 Апробація нових програм, підручників, посібників, навчально-

методичних комплексів. 

 Здійснення моніторингу професійного розвитку педагогічних, 

управлінських та методичних кадрів регіону. 

 Збір, систематизація, наукове осмислення даних, які ілюструють 

становлення і розвиток освіти регіону. Створення музею «Освіта Одещини». 

 Розробка та реалізація науково-методичного супроводу діяльності та 

розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної, інклюзивної, 

професійної, професійно-технічної і вищої освіти. 

 Розробка, апробація, експертиза нових освітніх технологій навчання та 

моделей управління закладом освіти. 

 Організація та проведення науково-методичної підтримки педагогів 

області в період між курсами. 

 Пропагування і поширення позитивних педагогічних практик, 

інноваційного педагогічного досвіду. 

 Здійснення науково-методичного супроводу щодо проведення 

обласного етапу та підготовки до Всеукраїнського етапу олімпіад, конкурсів, 

інтелектуальних змагань, турнірів обдарованої молоді та професійних 

конкурсів педагогів. 

 Здійснення інформаційного забезпечення розвитку регіональної освіти 

через формування цифрового освітнього середовища.  
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 Участь у розробленні та реалізації регіональної політики в галузі освіти, 

визначенні перспектив і напрямів розвитку освіти в регіоні. 

 Запровадження систем перевірки наукових, науково-методичних, 

навчально-методичних публікацій, кваліфікаційних робіт здобувачів вищої 

освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників на плагіат.  

 Реалізація освітніх регіональних проєктів «Нове покоління для вчителів 

Нової української школи», «Учитель +», Школа громадянської партисипації 

дорослих та молоді «УСі В ДІЇ!», «ІНТЕРНЕТ-ШКОЛА для обдарованих 

учнів», «Школа в цифровому світі»  тощо. 

 

6.3  СОЦІАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

 Досягнення якісно нового рівня кооперації між кафедрами в Академії та 

із зарубіжними закладами освіти.  

 Організація продуктивної взаємодії з асоціаціями, творчими 

об’єднаннями педагогів, науковими центрами і установами, закладами 

освіти різних рівнів, громадськими організаціями.  

 Розвиток державно-приватного партнерства: співпраця з державними 

органами, науковими установами, бізнесом, громадськістю задля реалізації 

державної і регіональної освітньої політики. 

 Створення сучасного регіонального науково-освітнього осередку для 

педагогічних працівників, учнів, батьків, громадських організацій, бізнес-

структур та мас-медіа.  

 Розширення співпраці з закладами загальної середньої освіти щодо 

створення єдиного педагогічного інформаційного простору, формування 

творчих колективів для реалізації освітніх проєктів. 

 Розвиток педагогічного партнерства, висвітлення результатів спільних 

наукових досліджень через монографічні видання, наукові статті, освітні 

проєкти. 

 Організація продуктивної взаємодії зі стейкхолдерами задля 

покращення якості освіти. 

 Організація співпраці з студентським самоврядуванням та радою  

молодих вчених Академії. 

 Функціонування регіональної платформи для навчання, супроводу та 

взаємодії керівників закладів освіти, органів управління освітою в умовах 

децентралізації. 



11 
 

 Підвищення рівня інтеграції у європейський та світовий освітній 

простір через збільшення кількості міжнародних проєктів, укладання 

міжнародних угод про освітню, наукову співпрацю із закордонними 

закладами вищої освіти, міжнародними громадськими організаціями. 

 Розширення участі здобувачів освіти і науково-педагогічних 

працівників Академії в міжнародних програмах академічної мобільності. 

 Формування та розвиток міжнародного бренду Академії шляхом участі 

у міжнародних освітніх та наукових проєктах, заходах, у закордонних 

наукових виданнях. 

 

6.4. РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 Залучення до викладання практико-орієнтованих дисциплін провідних 

фахівців, практиків у галузі педагогіки і освіти. 

 Удосконалення процедури конкурсного відбору на науково-педагогічні 

посади. 

 Розробка процедури проведення рейтингу науково-педагогічних 

працівників Академії.  

 Розвиток кадрового потенціалу кафедр за рахунок випускників 

магістратури та аспірантури. 

 Стимулювання викладачів до здобуття наукових ступенів доктора 

філософії та доктора наук. 

 Створення внутрішньої системи забезпення якості освіти та 

цілеспрямованої підготовки викладацьких і наукових кадрів. 

 Розвиток конструктивного ставлення науково-педагогічних працівників 

до нових ідей, готовності та спроможності їх продукувати і реалізовувати. 

 Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних кадрів Академії, забезпечення випереджувального характеру 

підвищення кваліфікації відповідно до потреб реформування системи  освіти 

та суспільних викликів. 

 Створення умов для актуалізації творчого, наукового, інноваційного 

потенціалів педагогічних та науково-педагогічних працівників Академії. 

 Ровиток форм морального та матеріального заохочення співробітників 

Академії. 

 Формування кадрового резерву керівного складу всіх структурних 

підрозділів Академії за рахунок внутрішнього ресурсу. 
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6.5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК 

 

 Забезпечення стабільного фінансово-економічного середовища 

Академії. 

 Раціональний, економічно обґрунтований розподіл та витрачання 

ресурсів. 

 Використання різноманітних джерел та форм фінансування. 

 Залучення коштів міжнародних фондів, громадських організацій, грантів 

для виконання освітніх та наукових проєктів. 

 Забезпечення навчального, комп’ютерного обладнання із залученням 

різних джерел фінансування для дистанційної освіти. 

 Забезпечення прозорості використання фінансових ресурсів.  

  Розвиток інфраструктури для здобувачів вищої освіти та слухачів 

курсів підвищення кваліфікації з обмеженими фізичними 

можливостями. 

 Удосконалення інноваційного простору та серверів бібліотеки. 

 Відновлення видання науково-методичного журналу «Наша школа» 

(електронний варіант). 

 Придбання систем для перевірки наукових публікацій і навчально-

методичної продукції Академії на плагіат. 

 Раціональне використання можливостей та ресурсів Академії. 

 Забезпечення сучасним матеріально-технічним обладнанням 

структурних підрозділів Академії: кафедр, науково-методичних 

лабораторій, центрів, відділів, бібліотеки, музею. 

 Проведення ремонтних робіт навчальних корпусів та гуртожитку. 

 Покращення матеріально-побутових умов гуртожитку. 

 Оновлення дидактичного і технічного забезпечення навчальних 

аудиторій. 

 Оновлення та поповнення науково-методичного фонду бібліотеки та 

електронної бібліотеки. 

 Створення учительського ХАБу «Відкритий освітній простір», 

Тренінгового центру інклюзивної освіти, які поєднують інноваційне і 

технічне забезпечення, сучасний дизайн та освітні центри/лабораторії. 



13 
 

 Інвестування в актуальні, нові формати діяльності Академії: Арт-

простір, Сковородинська світлиця. 
 

 

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

 Стала система забезпечення якісних освітніх послуг здобувачам вищої 

освіти, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які проходять 

підвищення кваліфікації за різними формами. 

 Розширений доступ до освіти всім верствам населення. 

 Отримання ліцензійних та акредитаційних документів на здійснення 

освітньої діяльності. 

 Утворення інноваційних навчальних та науково-методичних структур 

Академії.  

 Досягнення кадрової досконалості для реалізації місії Академії. 

 Інтегрованість у національну та міжнародну систему освіти і науки. 

 Інформатизація освітнього процесу. 

 Конкурентоспроможність закладу у вищій та післядипломній освіті у 

національному та європейському вимірі. 

 

Стратегія розвитку Академії зорієнтована на перспективу до 2023 року та є 

основою для розробки програми заходів і щорічних планів закладу освіти. 


