
Адреса  КЗВО «ОАНО» 

м. Одеса, пл. Михайлівська, 17 

м.Одеса, вул. Канатна, 3 

Кафедра педагогіки, 

психології та корекційної освіти 

ОАНО: 

Одеський обласний центр 

практичної психології та 

соціальної роботи 

Науково-методична лабораторія 

корекційної та інклюзивної 

освіти 

Одеський обласний ресурсний 

центр підтримки інклюзивної 

освіти 

Основні напрямки: 

Просвітницька робота з питань               

інклюзивної освіти. 

 

Надання методичної підтримки педаго-

гам, які працюють з дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах    інклюзив-

ної та спеціальної освіти. 

 

Надання консультацій батькам дітей з 

особливими освітніми потребами. 

 

Проведення  курсів підвищення кваліфікації 

для: 

 педагогічних працівників, які працюють в 

інклюзивних класах/групах,  

практичних психологів та соціальних    

педагогів в закладах освіти.  

 

Контактні особи:  

Бєлоусова Р.В., зав. кафедрою 

педагогіки, психології та корекційної 

освіти. 

Заварова Н.В., зав. нмл корекційної та 

інклюзивної  освіти. 

Парандюк Л.М., зав. центром практичної 

психології та соціальної роботи  

КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти» 



Кафедра педагогіки, психології та 

корекційної освіти 

Психолого- педагогічний супровід професій-

ного зростання педагогічних працівників, які 

працюють с дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

e-mail: kppko@ukr.net 

Науково-методична лабораторія корекцій-

ної та інклюзивної освіти 

Технології психолого-педагогічного супро-

воду дитини в умовах інклюзивного навчан-

ня. 

e-mail: nml.osvita@gmail.com 

Центр практичної психології та соціальної 

роботи 

Психологічне забезпечення та підвищення 

ефективності педагогічного процесу, захист 

психічного здоров’я і соціального благопо-

луччя всіх його учасників. 

e-mail: ocpp@i.ua 

Одеський обласний ресурсний центр     

підтримки інклюзивної освіти 

Підвищення професійної компетентності   

фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. 

Пропонуємо: 

працівникам освіти, здобувачам 

освіти, фахівцям, які навчаються 

впродовж життя,  батькам: 

 Стандарти створення мультипро-

фесійної команди в просторі інклюзії 

 Організацію фахового розвитку  

інноваційними формами 

 Програми довгострокового та корот-

кострокового підвищення кваліфікації, 

а також за індивідуальними програма-

ми (графіками) 

 Супровід діяльності психологічної 

служби системи освіти 

 Науковий супровід практичної       

діяльності  

 Консультативно-методична підтрим-

ка освітнього процесу 

 Експертизу та рецензування           

методичних розробок  

 Науково-методичний супровід      

експериментальної діяльності 

А також 

Спецкурси за темами: 

1. Освітній процес як проектна діяльність. 

2. Особиста стратегія лідерства для педагога 

засобами коучингу. 

3. Психологія конфліктів: як навчитися успі-

шно розв’язувати конфлікти. 

4. Психологічні установки батьків (вчителів) 

як інструмент впливу на дитину. Як навчи-

тися програмувати успіх. 

5. Як сформувати у дитини адекватну само-

оцінку і впевненість у собі. 

6. Сучасна педагогіка перед новими викли-

ками. 

7. Життєздатність системи: сім'ї, класу, пед-

колективу. 

8. Як працює дитячий мозок.  

9. Використання матеріалів для психологіч-

ного розвантаження в класі.  

10. «Знайомі незнайомці»: психологічні осо-

бливості підліткового віку. 

11.Зміни у функціонуванні головного мозку 

підлітків. 

12. Девіантна поведінка підлітків. Профілак-

тика буллінгу. 

13. Технології психолого-педагогічного    

супроводу дитини в умовах інклюзивного 

навчання. 
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