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Резолюція Відкритого освітнього форуму  

«Сучасна одеська школа. Партнерство заради майбутнього».  

Київський район 

 
 

1. Сучасний освітній простір. 

 

У напрямку створення сучасного освітнього простору в закладах освіти м. 

Одеси пропонуємо: 

 

Продовжити реалізацію заходів щодо забезпечення загальної безпеки 

сучасного освітнього простору: 

- 100% охоплення закладів освіти наявністю автоматичних пожежних 

сигналізацій; 

- встановлення відеоспостереження в приміщенні та на території освітніх 

установ; 

- модернізація пішохідних переходів біля закладів освіти, території яких 

виходять на проїжджу частину, улаштування придорожніх турнікетів; 

- реалізація міської програми по модернізації шкільних спортивних 

майданчиків; 

- благоустрій пришкільних територій, створення зон відпочинку, дитячих 

майданчиків для учнів початкової школи. 

 

Розробити план реалізації заходів спрямованих на створення 

інтерактивного, інноваційного, мобільного освітнього простору Нової 

української школи: 

- оновлення комп’ютерного та програмного забезпечення шкільних 

навчальних комп’ютерних комплексів /НКК/ та розширення їх мережі; 

- забезпечення учнів початкової школи мобільним комп’ютерним 

обладнанням для реалізації навчальних програм з інформатики та його 

використання в освітньому процесі НУШ; 

- встановлення лабораторних комплексів, в профільних навчальних 

кабінетах/фізики, хімії, біології/ з метою запровадження STEАM – 

освіти; 

- створення лінгафонних навчальних кабінетів для вивчення іноземних 

мов з метою впровадження компетентностей НУШ в освітній процес 

сучасної школи. 

 

Започаткувати проведення навчальних семінарів для керівників закладів 

освіти, представників шкільного самоврядування з питань: 

- підготовки закладів освіти до переходу на фінансову автономію; 

- участі закладів освіти у міському проєкті «Громадській бюджет                  

м. Одеси», як форми пошуку та використання альтернативних джерел 

фінансування розвитку матеріально-технічної бази установ. 
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2. Якість освіти, кількісні та якісні показники освітньої діяльності. 

Виклики та перспективи одеської освіти. 

 

У напрямку забезпечення належного рівня якості освіти в закладах загальної 

середньої освіти міста, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної 

одеської школи пропонуємо: 

- Психологічній службі міського сервісного центру розробити методичні 

рекомендації, організувати дійову психологічну підтримку освітнього 

процесу, зокрема підготовці старшокласників до ЗНО у формі 

проведення онлайн-тренінгів, зустрічі з успішними випускниками 

одеських шкіл - 200 бальниками з метою забезпечення емоційної та 

психологічної стабільності школярів, мотивації успішного складання 

ДПА у формі ЗНО. 

- Надати пропозицію Парламенту старшокласників м.Одеси 

започаткувати роботу онлайн-підготовки випускників шкіл до ЗНО 

успішними випускниками минулих років на волонтерських засадах у 

проєкті «Я зміг і ти зможеш!». 

- Розробити Положення матеріального та морального заохочення          

учнів–випускників, що на високому рівні склали ЗНО, педагогів, які 

забезпечили якісну підготовку учнів до незалежного тестування. 

Звернутись до Одеської міської ради з клопотанням щодо фінансової 

підтримки реалізації Положення. 

- Рекомендувати закладам загальної середньої освіти розробити систему 

підготовки випускників до складання ЗНО з урахуванням особливостей 

освітнього закладу. 

 

3. Організації освітнього процесу в умовах карантину: 

У напрямку забезпечення якості надання освітніх послуг закладами освіти в 

умовах карантину пропонуємо: 

- Продовжити реалізацію проєкту «Одеса проводить уроки». Сприяти 

створенню електронної бази навчальних занять за всіма галузевими 

напрямками освітніх програм І-ІІІ ступенів навчання. 

- Запропонувати органам місцевого самоврядування розробити та 

ввести в дію (в разі наявності фінансування) програму технічного 

оснащення робочих місць педагогічних працівників закладів освіти з 

метою забезпечення якісного освітнього онлайн-процесу навчання не 

тільки в умовах існування карантинних обмежень, а й як складової 

сучасного освітнього простору. 

- Продовжити реалізацію міської програми щодо підтримки соціально-

уразливих категорій учнів засобами комунікативного зв'язку. 

- Започаткувати роботу міської онлайн-школи опанування 

технологіями дистанційного навчання з метою забезпечення 
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належного рівня інформативно-комунікаційних компетенцій 

педагогів міста. 

- Започаткувати проведення міського конкурсу на кращий онлайн-урок. 

- Провести роботу по створенню міської онлайн-платформи для 

організації освітнього процесу за допомогою технологій 

дистанційного навчання в умовах карантину. 

 

 

4. Інклюзія в освіті. 

 

У напрямку забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми 

потребами, пропонуємо: 

- Продовжити реалізацію соціальної програми міста «Рівність» з 

урахуванням необхідності забезпечення архітектурної доступності 

для людей з особливими освітніми потребами до будівель, 

територіальної шкільної інфраструктури та приміщень навчальних 

закладів. 

- Розробити програму підготовки педагогів до інклюзивного навчання 

за допомогою онлайн-ресурсів та ресурсів спеціалістів сервісного 

центру департаменту освіти на науки Одеської міської ради, 

кваліфікованих фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, 

консультаційної допомоги соціально-психологічних служб міста.  

- Започаткувати роботу міської школи «Ми разом!» для батьків дітей з 

особливими освітніми потребами з метою ефективного включення їх 

у навчально-реабілітаційний процес. 

- Продовжити роботу по розширенню мережі та поповненню 

спеціалізованим обладнанням ресурсних кімнат у освітніх закладах, 

що забезпечують інклюзивне навчання.  

- Надати пропозиції МОН України, Одеській міській раді щодо змін до 

типових штатних розкладів навчальних закладів у напрямку введення 

штатних одиниць спеціалістів інклюзивного навчання вузької 

направленості/дефектолог, реабілітолог, логопед (у разі можливості 

бюджетного фінансування). 

 

5. Основні проблеми конфліктів та шляхи їх вирішення. Шкільна 

медіація та конфліктологія. 

 

У напрямку забезпечення безпечного освітнього середовища вільного від 

насильства та булінгу, створення освітнього простору – відкритого та 

дружнього до дитини пропонуємо: 
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- Організувати роботу районних центрів психологічної допомоги (за 

принципом ресурсних центрів з інклюзії). 

- Відновити викладання курсу «Рівний рівному» в школах міста, сприяти 

запровадженню факультативних курсів, спецкурсів та гурткової роботи 

в школах, як складової служби медіації в закладах освіти. 

- Рекомендувати органам шкільного самоврядування організувати 

роботу центрів «Безконфліктність», використовуючи напрацьовані 

теоретичні знання з медіації, практичний досвід медіаторів–учнів, 

педагогів-медіаторів.  

- Організувати інформаційну роботу з питань шкільної медіації та 

антибулінгових технологій серед учасників освітнього процесу та 

громадськості міста, використовуючи можливість популярних 

меседжів, соціальних мереж, вебсайтів шкіл. 

- Надати пропозицію вищим навчальним закладам, які готують 

практичних психологів, організувати волонтерські групи з числа 

студентів, викладачів задля практичної реалізації медіаційних та 

антибулінгових технологій у освітніх закладах міста. 

- Надати пропозиції МОН України, Одеській міській раді щодо перегляду 

кількості штатних одиниць практичних психологів і педагогів 

соціальних у закладах освіти з особовим складом учнів від 1500 і більше 

(у разі можливості бюджетного фінансування). 

 

 

 

 

 

 


