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Резолюція Відкритого освітнього форуму  

«Сучасна одеська школа. Партнерство заради майбутнього».  

Малиновський район 

 

 

1. Сучасний освітній простір. 

- Завершити програму «Енергозбереження». 

- Продовжити  роботу з капітальних ремонтів харчоблоків та санвузлів. 

- Продовжити програми по оснащенню закладів освіти сучасною 

комп’ютерною технікою. та меблями. 

- Продовжити роботу з капітальних ремонтів фасадів та стадіонів 

 

Продовжити роботи з капітального ремонту: 

 приміщень КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацькою творчості  

«Промінь; 

 приміщення пральні Одеського ЗДО № 224. 

 

Запровадити програму оснащення матеріально-технічної бази 

закладів освіти:  

  «Мультимедійні комплекси - в кожний клас». 

 Продовжити роботу по заміні застарілих меблів в кабінетах закладів 

освіти. 

 

 

2. Якість освіти, кількісні та якісні показники освітньої діяльності. 

Проблеми та перспективи одеської освіти. 

- Забезпечити 100 % доступ усіх приміщень ЗЗСО до мережі Інтернет. 

- Продовжити оновлення матеріально-технічної бази закладів  освіти 

наочним обладнанням, STEM-лабораторіями, технічними засобами 

викладання  тощо. 

- Запровадити практику адресної профорієнтації закладами І-ІV рівнів 

акредитації. 

- Запровадити програму проведення тренінгів/семінарів для вчителів та 

директорів району з питань підвищення якості освіти (з конкретних 

предметів).  

- Запровадити практику щорічного моніторингу динаміки навчальних 

досягнень учнів за результатами ДПА/ЗНО у контексті розвитку 

конкретного закладу освіти з розробкою відповідних заходів з 

покращення результативності навчання. 
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3. Інклюзія в освіті. 

- Створення єдиної бази онлайн-занять, майстер-класів для організації 

позашкільної роботи для учнів з особливими освітніми проблемами. 

- Проведення майстер-класів, семінарів вчителями шкіл де впроваджене 

інклюзивне навчання та працівниками ІРЦ для педагогічних колективів 

інших шкіл. 

- Створення в районі єдиної бази корекційних педагогів. 

- Продовжити роботу над створенням безбар′єрного доступу дітей з 

особливими освітніми проблемами до освітнього середовища. 

- Введення в штатний розпис ставки заступника директора з навчально-

виховної роботи та ставки практичного психолога для проведення 

корекційних занять, в залежності від кількості інклюзивних класів та 

учнів з особливими освітніми проблемами в них. 

 

4. Організація освітнього простору в умовах карантину. 

- Провести моніторинг найбільш якісної інформаційної платформи з 

метою визначення рівня функціонування для надання освітніх послуг та 

організувати роботу закладу/закладів на єдиній інформаційній 

платформі, яка дасть можливість модернізації освітнього процесу.  

- Впровадити обов’язкові курси з підвищення кваліфікації педагогів за 

напрямом «Дистанційне навчання від А до Я» за допомогою вже 

наявних студій онлайн-освіти, долучити до розробки курсів чинних 

педагогів та керівників закладів освіти. 

- Вивчити стан матеріально-технічної бази закладу (стан електромережі 

закладів, кількість та технічний стан комп’ютерів, швидкість Інтернету) 

та розробити чіткий план дій для поліпшення стану матеріально-

технічної бази закладу (ремонт та дообладнання електромереж, 

закупівля нових ноутбуків, веб-камер, дообладнання мереж Інтернету 

дротовим Інтернетом). 

- Відкриття на базі закладу освіти Малиновського району студії для 

запису онлайн-уроків вчителями. 

- З метою підвищення мотивації учнів до навчання залучати до записів 

відеоуроків відомих людей міста (блогери, актори, зірки шоу-бізнесу 

тощо).  

- Долучити студентів закладів вищих закладів освіти до формування 

навчального контенту з профільних предметів. 

- Організувати в кожному закладі можливість прокату гаджетів для дітей 

соціально незахищених верст населення. 

- Організувати для учасників освітнього процесу онлайн-консультації 

практичних психологів та педагогів соціальних з метою підтримки та 

допомоги в умовах дистанційного навчання. 
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5. Шкільна медіація. Конфліктологія. Основні проблеми конфліктів та 

шляхи їх вирішення. 

- Створення Служби медіації при департаменті освіти та науки Одеської 

міської ради для організації підготовки наставників-медіаторів.  

- Створення в закладах освіти медіаційних центрів – «Шкільних служб 

порозуміння» із залученням батьків-юристів. 

- Запровадження проходження всіма педагогічними працівниками 

навчання з конфліктології на освітніх платформах. 

- Проведення в закладах освіти тренінгів для вчителів з метою набуття 

ними конфліктологічних компетентностей.  

- Рекомендувати закладам освіти запровадити гуртки або факультативи з 

конфліктології. 

 

 

 

 


