
 У 2020, 2021 навчальних роках академія працює в умовах адаптивного 

карантину. Освітній процес організовано згідно з вимогами Головного державного 

санітарного лікаря та рекомендаціями МОН України. Рішення про запровадження 

форми навчання приймалося  на рівні адміністрації академії. 

 

       

 Відповідно до річного плану роботи 

КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської 

обласної ради» відбулися засідання 

вчених та    науково-методичних рад. 

 

 

          Педагоги перейшли на дистанційний  

формат навчання  з внесенням відповідних 

змін до графіка освітнього процесу та 

розкладу занять. Це дало змогу не припиняти 

освітній процес для педагогів області та 

сприяти їх професійному зростанню.  

 

        Працівниками академії в онлайн-режимі надається педагогам області науково-

методична підтримка в міжкурсовий період шляхом проведення конференцій, 

форумів, педагогічних марафонів, літньої школи, нарад, семінарів, вебінарів-

практикумів, круглих столів, педагогічних майстерень тощо.  

              

 

      Впродовж 2020-2021років 

науково-педагогічні працівники 

академії впроваджують 7 

міжнародних проєктів.  

 

 



Продовжено навчання педагогів області в 

рамках впровадження Концепції державної 

політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». На 

сьогодні навчання пройшли 80 вчителів 

англійської мови та 182 вчителі початкових 

класів. 

Завершено ремонт будівлі на Нахімова 8, 

де знаходиться освітянський ХАБ, який став регіональним освітнім осередком не 

лише для педагогічних працівників, а й для студентів, учнів, громадськості.   

           З урахуванням матеріально-технічних можливостей академії  і 

безперервного доступу до мережі Інтернет, педагоги у своїй діяльності 

використовували різні  електронні сервіси. 

           На платформі «Класна оцінка»  активно працюють більше 20 сайтів кафедр, 

науково-методичних лабораторій, відділів та центрів академії, на яких 

забезпечується як освітній процес так і науково-методичний супровід в 

міжкурсовий період. За один день сайт відвідують від 12 до 17 тисяч користувачів, 

за місяць – більше 300 тисяч, за рік – більше 3 млн відвідувачів. 

           Працівники академії виконують доведені їм завдання в дистанційному 

режимі та звітують про виконану роботу. 

           Виконання теоретичної та практичної частин  освітніх  програм організовано 

з використанням технологій дистанційного навчання.   

        Відбулся другий (регіональний) тур 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року-

2021».        

        Педагогами академії здійснювався 

консультативний супровід представників в 

зонах щодо визначення умов та порядку 

проведення конкурсу, був затверджений склад 

фахового журі другого туру конкурсу, зібрані 

аналітичні звіти, копії протоколів, 

інформаційні картки про переможців І туру 

конкурсу. 

      У 2020 році на курси підвищення кваліфікації було зареєстровано - 17908 

педагогів, пройшли навчання  - 16108 (в режимі он-лайн - 11060). Відповідно у 

2021 році було зареєстровано – 20387, забезпечено навчання  на 11 червня 

поточного року  у кількості 9084 педагогів області.   

      Працівниками академії була проведена значна  робота зі укладання договорів 

про співпрацю та надання освітніх послуг з управліннями освіти, з методичними 

службами області, з закладами освіти області.  

 У  2021  році  кількість  укладених  договорів складає  більш 1550.  


