
Про підсумки роботи галузі «Освіта»

міста Одеси за 2016/2017 навчальний рік та 

пріоритетні завдання                                                              

на 2017/2018 навчальний рік

Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради



Концептуальні засади реформування середньої 

освіти "Нова українська школа"
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Міська цільова програма розвитку освіти міста 

Одеси на 2017-2019 роки

Програма представлена за 

напрямами:

1.   Створення умов для забезпечення потреб 

населення у якісній освіті дітей та стабільного 

функціонування навчальних закладів;

2.   Створення безпечних та нешкідливих умов 

навчання, виховання і розвитку дітей та учнівської 

молоді;

3.   Інформатизація навчально-виховного процесу та 

управлінської діяльності освітньої галузі;

4.   Забезпечення підтримки розвитку інтелектуального 

та творчого потенціалу дітей та учнівської молоді;

5.   Розвиток творчого потенціалу та підвищення 

престижності праці працівників галузі «Освіта»;

6.   Розвиток молодіжного руху міста Одеси.
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МЕРЕЖА  НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДІВ  МІСТА
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125 565  дітей
орієнтовно

Динаміка змін контингенту  дітей в навчальних закладах  міста

за останні 3 навчальних роки
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2015/2016 116 556 дітей

2016/2017

2017/2018

121 247 дітей
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Бюджет галузі «ОСВІТА»

9,8%

8,4%
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Заробітна
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Комунальні 

послуги

Харчування 

дітей

Муніципальні надбавки 

та стипендії
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Бюджет  міста Одеси 357  225,0 тис. грн.

Управління капітального 

будівництва  

Одеської міської ради

266 938,0 тыс. грн.

Фінансування по галузі “ОСВІТА” на проведення ремонтних робіт та 

придбання обладнання

Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради

90 287,0 тыс. грн 



Проводяться  ремонті  роботи                                     

в 35 закладах освіти
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Заплановано будівництво школи на 1000 місць за 

адресою: вул. М. Говорова, 8.
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Одеська ЗОШ № 19   (вул. Кустанайська, 3)
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Одеська ЗОШ № 125   (вул. Кругова, 1)
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Одеський ДНЗ (вул. Дюковська, 2)
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Одеський ДНЗ № 28   (вул. Чорноморського козацтва, 14/1)
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Основні показники галузі «Освіта»

2014/2015 н.р.

120
дошкільних 

навчальних 

закладів

2015/2016 н.р.

123 
дошкільних 

навчальних 

закладів
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2016/2017 н.р.

127
дошкільних 

навчальних 

закладів



2600

2015 рік 2016 рік 2017 рік
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28595

29657

30000
орієнтовно

Динаміка зміни контингенту вихованців дитячих дошкільних навчальних 

закладів за останні три роки



Пріоритетні напрямки ремонтних робіт у закладах 

освіти міста

18

Енергозберігаючі заходи (заміна 

вікон, ремонт дахів фасадів, 

систем опалення тощо);

Модернізація матеріально-

технічної бази закладів освіти;

Оснащення сучасним та 

навчальним приладдям;

Модернізація харчоблоків;

Модернізація спортивної бази 

дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів;

Проведення заходів з 

протипожежної безпеки



Проведення енергозберігаючих заходів                                                                       

у навчальних закладах міста
БУЛО: СТАЛО:
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Одеська 

ЗОШ № 82



Проведення ремонту дахів та фасадів                                                                          

в навчальних закладах міста

БУЛО: СТАЛО:
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Одеська 

ЗОШ № 72



Проведення ремонту дахів та фасадів                                                                         

в навчальних закладах міста

БУЛО: СТАЛО:
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Одеська СШ 

№ 54



Проведення ремонту систем опалення та водопостачання                                                  

в навчальних закладах міста

БУЛО: СТАЛО:

22

Одеська 

ЗОШ № 56



Проведення ремонту класних кімнат, музичних залів, вестибюлів, 

пралень, санвузлів та інших приміщень у навчальних закладах освіти
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Проведення робіт з установки автоматизованої пожежної 

сигналізації
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Створення умов для якісної освіти дітей, безпечного та комфортного 

перебування їх в закладах освіти
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Модернізація матеріально-технічної бази, оснащення сучасним 

обладнанням навчальних закладів міста
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Проведення ремонтних робіт для організації інклюзивного 

навчання
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Одеська ЗОШ

№ 12
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БУЛО:

ПОСЛЕ

Одеська ЗОШ

№ 26

СТАЛО:

Модернізація харчоблоків та придбання технологічного обладнання  

в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах



ДО ПОСЛЕ29

Модернізація харчоблоків та придбання технологічного обладнання  

в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах



Проведення капітального ремонту стадіонів 
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Одеська 

ЗОШ № 73



Проведення робіт щодо реконструкції та модернізації спортивних баз 

закладів освіти міста 
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Одеська

ЗОШ № 62 Одеська ЗОШ

№ 85
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Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний 

комплекс «Вікторія»



За три  роки відкрито   12 дошкільних 

навчальних закладів  
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Ремонт харчоблоків за період з 2014 року по 2017 рік

79
24

ВСЬОГО:

2017 рік

проводиться модернізація



За три роки модернізовано 42 спортивних 

майданчики та стадіони
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Харчування учнів 1-4 класів у загальноосвітніх 

навчальних закладах
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Харчування дітей у начальних закладах міста
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86

6

17

3 7

4

У місті Одесі  123 загальноосвітніх навчальних 

заклади:

38

Школи І ступеня

Спеціальні школи

НВК

Гімназії

Ліцеї

Школи І-ІІІ ступенів



84000

86000

88000

90000

92000

94000

96000

2015/2016

навчальний рік

2016/2017 

навчальний рік

2017/2018 

навчальний рік (орієнтовано)

Динаміка зміни контингенту учнів загальноосвітніх                                              

навчальних закладів за останні  три  навчальних роки

87961

91590

95565
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Зарахування дітей  :

✓до   1-ого  класу  - близько 11 000 дітей ,              

✓до 10-ого класу – більш   5 000 дітей.
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Вивчення різних мов



Пілотне впровадження нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти

Одеська ЗОШ

№ 26
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У мережі загальноосвітніх навчальних закладів –

3 спеціальні заклади для дітей з особливими 

освітніми потребами:

Одеська спеціальна  школа № 75  І-ІІ ступенів Одеської 

міської ради Одеської області

Одеський навчально-виховний комплекс № 310 „Дошкільний 

навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого типу –

спеціальна загальноосвітня школа І ступеню” Одеської міської 

ради Одеської області

Одеський спеціальний навчально-виховний комплекс 

№241 "Волошки" "Дошкільний навчальний заклад 

компенсуючого типу-загальноосвітня школа І ступеня" 

Одеської міської ради Одеської області



Освіта дітей з особливими потребами
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Освіта  дітей  з   особливими  потребами
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ІНКЛЮЗІВНЕ  НАВЧАННЯ 
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Одеський дошкільний 

навчальний заклад 

«Ясла-садок» № 304

ІНКЛЮЗІВНЕ  НАВЧАННЯ 

Одеський дошкільний 

навчальний заклад 

«Ясла-садок» № 112 

Одеський дошкільний 

навчальний заклад 

«Ясла-садок» № 287
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Забезпечення комп'ютерною 

технікою (ПК) заклади освіти

Програмне забезпечення 

(ПЗ)

Підключення закладів освіти до 

мережі  Інтернет та комунікаційні 

мережі

Інформаційно-

комунікаційні технології

Інформатизація навчально-виховного процесу 

та  управлінської діяльності  освітньої  галузі
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Забезпечення  закладів та установ освіти 

комп’ютерною технікою 



Забезпечення  закладів та установ освіти 

комп’ютерною технікою 

НКК  (стаціонарні ПК) НКК  (мобільний)
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Microsoft, IBM, 

Oracle, Symantec, 

Kaspersky Lab, 

Corel та інші

версії Linux, UNIX Free 

BSD, Open Office та 

інші

ПЗ підлягає 

ліцензуванню

ПЗ може 

використовуватися  

безкоштовно

Придбання та впровадження ліцензійних пакетів програм та 

програмного забезпечення  (ПЗ) у закладах та установах 

освіти
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Забезпечення  доступу закладів та установ освіти до мережі Інтернет 

волоконно-оптичними лініями зв’язку. Створення в закладах та 

установах освіти WI-FI зон

100% загальноосвітніх 

навчальних закладів

98% дошкільних 

навчальних закладів

94% позашкільних 

навчальних закладів

62,6% у  ЗОШ  міста

53



Розробка та реалізація комплексу заходів щодо використання програмно-технічних 

засобів, які забезпечують інформаційну безпеку в мережі Інтернет та централізовану 

фільтрацію несумісного з навчальним процесом контенту
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Всеукраїнський круглий стіл ”Вплив інтернет-мережі на 

психіку дітей та молоді – виклик сучасності”
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Проект «Безпечний Інтернет»
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http://perception.guide/info/ https://contentfiltering.info/

Автоматизована система 

для діагностики схильності 

до каналів сприйняття 

інформації

Автоматична 

рекомендаційна система, 

призначена для вибору засобу 

технічної фільтрації контенту 
в мережі Інтернет



Проект “Google Apps for Education”

57



Організація практики студентів 

Одеської національної академії 

зв'язків  ім. О.С. Попова
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ПРОЕКТ КЛАСИ
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Впровадження у 16 закладах освіти міста всеукраїнського 

проекту "Технологія навчання учнів початкової школи 

«Розумники» (Smart Kids)»



Впровадження у  13 закладах освіти міста науково-

педагогічного проекту «Інтелект України»
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Одеська СШ

№ 117

Міжнародний проект  Mozaik Education 

“Впровадження сучасних освітніх технологій 

у педагогічний діяльності”



Підтримка web-сайтів закладів та установ освіти
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145 веб-сайтів – загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів, МНВК



Модернізація сайту департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради
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Впровадження всеукраїнського  проекту  «Сприяння освіті»

через програму   з ЛЕГО-конструювання –

«Навчання через гру»

65
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Программа «Навчання через гру»

Київ, Одеса,

Харків, Львів, 

Дніпр, Донецьк

2010 год  – 3 ДНЗ 2013 год  – 60 ДНЗ З 2016 год  – 118 ДНЗ



Програма «Навчання через гру»
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Поповнення бібліотечних фондів навчальних 

закладів художньою та довідковою літературою



Електронний інтерактивний підручник  

http://www.pidruchnyk.ua

69

http://www.pidruchnyk.ua/
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На сайті розміщені підручники, які рекомендовані                               

Міністерством освіти і науки України 



Міський проект “Система електронних інтерактивних 

підручників “Підручник.ua”
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Міський проект “Система електронних інтерактивних 

підручників “Підручник.ua”
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Участь у зовнішньому незалежному тестуванні
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Впровадження  профільного  навчання
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Проведення міських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, турнірів 

з навчальних предметів (Інтернет-олімпіад, турнірів, тощо), 

нагородження переможців
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Засідання комісії з питання призначення 

стипендії Одеського міського голови



Проведення зустрічей школярів з представниками 

дипломатичних місій
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Проведення зустрічей школярів з представниками 

дипломатичних місій
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Конкурс малюнків “Туреччина очима дітей” у рамках 

проведення Днів Стамбулу в Одесі
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Участь у міжнародних проектах
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Участь у міжнародних проектах
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Участь у міжнародних  творчих конкурсах, 

фестивалях
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Зустрічі школярів з делегацією міста-побратима 

Регенсбург (ФРН)
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• 2 – станції юних техніків,

• 1 – еколого-натуралістичний центр,

• 1 – флотилія юних моряків,

• 1 – центр військово-патріотичного виховання

учнівської молоді,

• 1 – центр хореографії,

• 1 – дитячий оздоровчо-спортивний комплекс,

• 1 - підлітково-молодіжний центр,

• 9 – центрів (будинків) дитячої та юнацької творчості
84

Мережа позашкільних навчальних закладів                       

м. Одеси
У  м. Одесі 17 позашкільних навчальних закладів, а саме:
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Розподіл вихованців позашкільних навчальних 

закладів за напрямками:

14%1%

2%

15%

6%
2%

60%

художньо-

естетичний 

туристсько-

краєзнавчий

еколого-

натуралістичний

науково-

технічний

фізкультурно-

спортивний 

військово-

патріотичний

інші напрямки



Покращення матеріально-технічної бази Одеського 

міського центру військово-патріотичного виховання 

учнівської молоді «Пост №1»
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Вихованці дитячих творчих колективів позашкільних і загальноосвітніх 

навчальних закладів - постійні учасники, переможці та призери 

фестивалів і конкурсів міського, регіонального, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів

87



Мета програми: розвиток комплексної системи національно-патріотичного
виховання дітей та молоді, формування у підростаючого покоління
патріотичних почуттів: любові до своєї Батьківщини, до рідного міста,
готовності до виконання громадянського обов’язку із захисту Вітчизни.

88

Реалізація Міської  цільової програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді м. Одеси   «Я - одесит»  на 2016-2020 роки



Міський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс 

української пісні                                                                                                            

«На крилах пісень - від давнини до сучасності»

89



Міський огляд-конкурс на кращий музей                                                

у навчальному закладі

90



Міський конкурс творчості серед вихованців 

позашкільних навчальних закладів                                                                                             

«А я просто українка, україночка»

91



Міський огляд-конкурс 

«Пісня в солдатській шинелі»

92



Проведення КВК на «Кубок Мера»

93



94

Міський фестиваль інтелектуальних ігор



Міський конкурс творчих робіт учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Одеси «Застигла музика»

95



Міський конкурс проектів для старшокласників з 

історії та культури рідного міста

96



Міський фестиваль-конкурс                                  

«Зоряна юність Одеси»

97



Конкурс ім. Аркадія Креймера на кращу інтерактивну 

екскурсію з історії та культури міста Одеси  

«Сторінками історії Одеси”

98



Конкурс сімейної майстерності                                                         

«Творча сім'я – моя родина  і Я”

99



100

День Незалежності України



Квест-гра на знання історії міста Одеси

101



102

Вернісаж декоративно-ужиткового мистецтва  

на Приморському бульварі



Відкритий освітній форум “Сучасні аспекти 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді”

103



Всеукраїнська військово-патріотична гра                            

«Сокіл»  («Джура»)

104



Несення Почесної Варти Пам'яті біля пам'ятнику 

невідомому матросу

105



ШКІЛЬНІ  МУЗЕЇ

106



Акція «Замість квітів – допомога воїнам АТО”

107



Акція «До світлого дня – світлі вчинки»

108



Участь учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів у конференціях, організованих ветеранськими 

організаціями

109



Молодіжна рада при Одеському міському голові

110



Організація та проведення благодійного проекту 

«Тиждень добрих справ»

111



Організація та проведення театральної вистави "Великодня 

реконструкція"

112



Організація та проведення спортивних фестивалів, майстер-

класів  для  молоді

113



Організація та проведення музично-розважального заходу 

"Трамвай щастя" до Дня захисту дітей та до Дня народження 

міста Одеси

114



Організація благодійних акцій

115



Вишиванковий фестиваль

116



Чемпіонат «Що? Де? Коли?»

117



118

Міжнародний день захисту дітей



Організація та проведення заходів  до Міжнародного 

дня сім'ї, Дня молоді, Дня студента

119



Засідання Молодіжної ради при Одеському 

міському голові

120



У навчальних закладах міста працюють  більш                    

16 тис. працівників

121



122

Міська влада постійно підтримує 

інтелектуальну еліту працівників освіти міста

128 педагогічних працівників мають 

звання 

“Кращий педагогічний працівник 

міста Одеси”

Виплачується щомісячна 

муніципальна надбавка 

у розмірі 50% тарифної ставки



54

У рамках соціального захисту робітників соціальної сфери 

в м. Одесі продовжуються виплати муніципальних надбавок 

747 робітникам освіти:

- 32 педагогам, які працюють у Дитячому будинку 

“Перлинка” та школі-інтернаті № 5;

- 164 вчителям та вихователям - молодим фахівцям;

- 121 бібліотечним працівникам;

- 206 медичним працівникам; 

- 224 працівникам централізованої бухгалтерії 

та господарсько-економічних груп. 



Міський етап конкурсу педагогічної майстерності                                  

«Учитель року – 2017»

124



Школа резерву керівних кадрів загальноосвітніх 

та дошкільних закладів

125



126

Заклади освіти для дітей-сиріт  та дітей, які 

залишились без батьківського піклування

Школа-інтернат №5Дитячий будинок «Перлинка»



Новорічні вистави для дітей пільгового контингенту на 

Морвокзалі

127



Організація літнього оздоровлення

128

64%

ДОСТУПНІСТЬ

БЕЗПЕКА

ЗМІСТОВНІСТЬ



Пришкільні 

табори 

з денним 

перебуванням

Профільні табори
Табір 

праці та відпочинку

129

Організація літнього оздоровлення

Пришкільні 

табори



130

ДІТИ  ПІЛЬГОВИХ  КАТЕГОРІЙ

діти-сироти и діти, які лишились 

батьківського піклування

діти з багатодітних та 

малозабезпечених сімей

діти, які постраждали у наслідок 

Чорнобильської катастрофи

діти, батьки яких загинули у 

результаті нещасного випадку на 

виробництві або під час виконання 

службових обов'язків

діти-інваліди

діти учасників бойових дій АТО

діти, зареєстрованих як внутрішньо 

переміщених осіб

ліцей з посиленою військово-

фізичною підготовкою

15,7%

21,5%

5,9%
8,9%

0,3%

23,2%

4,9%

16,2%

2613 детей

діти спецконтингенту та які 

стоять на обліку «Д»

3,5%



131

Організація роботи пришкільних таборів

Середня вартість 

харчування одної 

дитини пільгової 

категорії у 

пришкільному таборі 

склала 27 грн.



Організація роботи пришкільних таборів

133

27 літніх мовних шкіл з поглибленим вивченням 

іноземних мов



Оздоровлення у дошкільних навчальних 

закладах

133



Оздоровлення у дошкільних навчальних 

закладах

134



Польові збори вихованців Одеського ліцею з посиленою 

військово-фізичною підготовкою 

135



Одеська спеціалізована 

школа  №75

136

Організація літнього оздоровлення 

80

учнів



Дитячий будинок 

«Перлинка»

137

Організація літнього оздоровлення

49

вихованців



138

Організація оздоровлення дітей пільгового контингенту у 

позаміських таборах

Державне підприємство 

«Міжнародний дитячий центр 

«Артек»

Державне підтриємство 

«Український дитячий центр 

«Молода гвардія»

ТОВ «КО «Сонячний берег» 

(пмт Серіївка) 



ОЗДОРОВЛЕННЯ  на  о.  Лімнос (Греція)

139



ОЗДОРОВЛЕННЯ на о. Лімнос ,  Греція

140



Оздоровлення дітей  у місті Кауб  (Німеччина)

141
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Одеський міський дитячий оздоровчо-

спортивний комплекс «Вікторія»



Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс 

«Вікторія»

143



Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс 

«Вікторія»

144



Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс 

«Вікторія»
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Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс 

«Вікторія»
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Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс 

«Вікторія»

147

I зміна - «Зоряне літо»

с 03.06 .2017 по 20.06.2017



Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс 

«Вікторія»

IІ зміна - «Будь творчим, будь 

спортивним!» 

с 02.07 .2017  по  22.07.2017

148



Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс 

«Вікторія»

149

IІІ зміна - «Юні ІТишники»

с 04.08.2017 по 24.08.2017



Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс 

«Вікторія»

150



Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс 

«Вікторія»
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Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс 

«Вікторія»

152



Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс 

«Вікторія»
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Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс 

«Вікторія»
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Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс 

«Вікторія»

155



156

www.omr.gov.ua

www.don.od.ua

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4 сайта – територіальних

районних відділів освіти 

145 веб-сайтів – шкіл та 

позашкільних навчальних 

закладів, МНВК

http://www.omr.gov.ua/
http://www.don.od.ua/

