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Резолюція Відкритого освітнього форуму  

«Сучасна одеська школа. Партнерство заради майбутнього».  

Суворовський район 

 

 

 

У сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні, 

євроінтеграційних прагнень, різноманітних глобальних викликів, особливо 

важливим залишається роль освіти як соціального інституту, головного чинника 

цивілізаційного, технологічного, культурного розвитку суспільства. 

Освітня місія підтверджується актуальними проблемами соціуму щодо 

формування конкурентоспроможної, соціально успішної, патріотично 

налаштованої учнівської та студентської молоді. 

08 жовтня 2020 року у м. Одеса (Суворовський район) відбувся відкритий 

освітній Форум з теми «Сучасна одеська школа. Партнерство заради 

майбутнього». 

Меседж Форуму – обговорення пропозицій щодо змін в освіті, обмін 

досвідом стосовно їх впровадження з метою формування 

конкурентоспроможних учнів, здатних вільно та швидко адаптуватися в умовах 

інформаційного суспільства та європейської інтеграції України; посилення 

практичної складової стосовно підвищення якості надання освітніх послуг в 

системі загальної середньої освіти м. Одеси. 

Учасниками Форуму стали педагогічні, науково-педагогічні працівники 

закладів загальної середньої та вищої освіти, управлінці, – усі ті, хто 

безпосередньо опікується питаннями розвитку сучасної освіти у м. Одеса. 

Особливість Форуму полягала в тому, що поряд з освітянами в обговоренні 

актуальних проблем навчання і виховання молодого покоління Одеси взяли 

участь представники батьківської громадськості, учнівського самоврядування, 

громадських організацій та засобів масової інформації. 

В основу роботи Форуму було покладено п’ять основних тем, обговорення 

яких відбувалося за 5 секціями. 

Учасники Форуму мали можливість поспілкуватися, поставити нагальні 

питання спікерам, отримати зворотній зв’язок та мотивацію до роботи в нових 

реаліях сьогодення, виробити спільне бачення подальшого розвитку освіти з 

зазначених питань. Форум – це можливість пошуку траєкторій не тільки 

власного саморозвитку, постійного фахового зростання та професійного 

самовдосконалення, а й можливість визначити стратегію подальшого розвитку 

системи освіти міста Одеси в цілому. 

Висловлені учасниками пропозиції покладено в основу резолюції 

освітнього Форуму. 
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1. Сучасний освітній простір. 

- Завершити процес встановлення автоматичної пожежної сигналізації в 

закладах освіти. 

- Створити ресурсні та сенсорні кімнати для дітей з особливими освітніми 

потребами на базі ОЗОШ № 13, 14, 15, 17, 22, 24, 41, 61, 73, 111, 125, 

127. 

- Забезпечити умови доступності в закладах освіти для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами (туалетні кімнати). 

- Включити до перспективного плану капітального ремонту закладів 

освіти капітальні ремонти будівель та території: ОЗОШ № 11, 12, 41, 48, 

76; ОДНЗ № 7; Центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт», КПНЗ 

Одеський будинок дитячої та юнацької творчості «Тоніка» 

(туристичний клуб), ІРЦ № 4, № 9 та капітальні ремонти фасадів 

закладів освіти: ОНВК № 13, ЗОШ № 11, 14, 17, 23, 30, 40, 44, 61,92, 

ОДНЗ № 5, 112, 121, 268, 269, 295, 299.  

- Провести ремонти харчоблоків ОЗОШ № 5, 15, 17, 44, 7, 313, ОДНЗ №7, 

21, 42, 88, 121, 203, 269. 

- Провести ремонти приміщень їдалень: ОЗОШ № 40, 113. 

- Продовжити роботу щодо оновлення технологічного обладнання на 

харчоблоках закладів освіти. 

- Провести капітальний ремонт санвузлів: ОЗОШ № 44, 22, 48. 

- Провести заміну віконних блоків: ОДНЗ № 42, ОЗОШ № 61. 

- Провести капітальні ремонти спортивно-ігрових майданчиків ОДНЗ             

№ 42, 121, 203, 269. 

- Продовжити роботу з оновлення сучасного комп’ютерного та 

мультимедійного оснащення у закладах освіти. 

- Продовжити роботу щодо модернізації теплових вузлів, укладання 

енергосервісних договорів та енергоаудиту закладів освіти району.  

 

 

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

Проблеми та перспективи одеської освіти. 

 

До системи забезпечення якості освіти входять зовнішня, внутрішня складові 

та якість діяльності органів управління та установ. 

Внутрішня складова реалізується через системну роботу закладів загальної 

середньої освіти. З огляду на те, що формами оцінювання якості освіти в Україні 

є ДПА, ЗНО, PISA, за результатами проведеного Форуму було сформульовано 

наступні рекомендації з підвищення рівня якості освіти: 
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1. Адміністраціям навчальних закладів:  

 

1.1. З метою забезпечення високого рівня якості освіти в освітніх закладах 

м.Одеси створити моніторингові Центри, роботу яких скоординувати за трьома 

напрямками: 

- умови функціонування; 

- освітні процеси; 

- освітні результати. 

 

1.2. Спрямувати роботу Ради моніторингового Центру на: 

- запровадження профільного навчання; 

- реалізацію освітніх програм і проєктів; 

- вивчення рівня задоволеності якістю освітніх послуг; 

- проведення аналізу рівня навчальних досягнень учнів; 

- аналіз моніторингу освітнього процесу за навчальний рік; 

- дослідження результатів ЗНО, ДПА, вступу до ВНЗ. 

 

1.3. Допрофільну підготовку учнів будувати шляхом вивчення професійних 

інтересів, запитів учнів і батьків. 

 

1.4. Під час складання навчальних планів збільшити кількість годин на 

вивчення предметів ЗНО за рахунок годин  варіативної складової. 

 

1.5. Спрямовувати методичну роботу закладів освіти на стимулювання 

самоосвіти, підвищення рівня кваліфікації вчителів шляхом участі 

педагогічних працівників у міжнародних та всеукраїнських фахових 

проєктах, конкурсах, семінарах-тренінгах, вебінарах тощо. 

 

1.6. При складанні навчального плану закладу формування профільних класів 

здійснювати на підставі результатів анкетування батьків та учнів. 

 

1.7. Брати участь в міжнародних (PISA) та всеукраїнських (Державна служба 

оцінювання якості освіти) моніторингових дослідженнях. 

 

1.8. Створити Батьківський Всеобуч з питань свідомого вибору професій 

учнями та батьками. 

 

1.9. Розробити спільний проєкт учнів, вчителів із залученням батьків 

«Професії ХХІ століття» та ознайомити з ним батьків та учнів 10-х класів. 

 

1.10. Створити «Мапу професій та спеціальностей», що пропонують ВНЗ Одеси 

із зазначенням умов вступу до них. 
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2. Практичним психологам освітніх закладів: 

 

2.1. Проводити діагностичні дослідження навчальних здібностей та мотиваційної 

сфери учнів. 

 

 

3. Класним керівникам: 

 

3.1. Вивчати ціннісні пріоритети учнів шляхом: 

- анкетування; 

- опитування; 

- професійно-орієнтаційних бесід. 

 

 

 

3. Інклюзія в освіті. 

1. Створити на базі ІРЦ платформу для надання консультативної допомоги 

педагогам закладів освіти району з питань особливостей розвитку та потреб 

дітей з ООП. 

2. Створити консультаційний пункт для батьків майбутніх дошкільників та 

школярів з ООП «Школа свідомого батьківства» при закладах освіти району. 

3. У роботі з наступності між дошкільним закладом та школою сформувати 

окремий напрямок щодо психологічного супроводу та адаптації дітей з ООП 

при переході з дошкільного закладу до початкової школи. 

 

 

 

4. Організація освітнього простору в умовах карантину. 

1. Створити при закладах освіти консультаційні центри «Відкрито про 

головне», до роботи яких залучати медичних фахівців. 

2. Створити власну базу відео-уроків та відео-занять, систематизовану 

відповідно віку дітей.  

3. Забезпечити в кожному закладі освіти роботу єдиної платформи з 

організації дистанційного навчання. 

4. У рамках Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі                                 

на 2020-2021 рр. забезпечити заклади дошкільної освіти комп’ютерною та 

мультимедійною технікою, ліцензійним програмним забезпеченням тощо для 

організації постійного навчання дітей в умовах адаптивного карантину. 
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5. Шкільна медіація. Конфліктологія. Основні проблеми конфліктів та 

шляхи їх вирішення. 

1. Продовження співпраці закладів освіти зі службами у справах дітей 

Одеської міської ради; сектором превенції Суворовського відділу поліції у 

м.Одесі головного управління Національної поліції в Одеській області; 

патрульною поліцією в Одеській області; Центром соціальних служб для сім’ї 

дітей та молоді; МБФ «Українська фундація Громадського здоров’я» 

мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Суворовському 

районі.  

2. Створення групи медіації при КУ «Одеський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» або департаменту освіти та науки Одеської міської 

ради.  

3. Запровадження навчання психологів, педагогів соціальних, вчителів, 

батьків основам медіації на базі КУ «Одеський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників».  

4. Створення в закладі освіти служби порозуміння, до складу якої увійдуть 

представники учнівського самоврядування закладу.  

5. Впровадження в школах факультативів, гуртків для учнів з формування 

базових навичок медіації «Вирішення конфліктів мирним шляхом»  

6. Створення групи батьківських університетів «Як уникнути конфліктів» на 

базі закладів освіти. 

 


