
Про результати діяльності  галузі 

«Освіта» міста Одеси 

за 2017 рік

Департамент освіти та науки

Одеської міської ради

п.3 доручення від 18.01.2018 № 02.2-15мг/10, даного в.о. Одеського

міського голови Орловським А.Й. щодо Статуту 

територіальної  громади м. Одеси
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124 912  дітей

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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На проведення капітальних  ремонтів  у  галузі «Освіта»
(млн. грн.)

51,2

236,4

363,9
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Бюджет  міста Одеси 363 898,7 тис. грн.

Управління капітального 
будівництва Одеської міської ради

266 938,0 тис. грн.

Фінансування галузі «Освіта» на проведення ремонтних робіт 

та придбання обладнання 

Департамент освіти та 

науки Одеської міської 

ради

96 960,7 тис. грн



Пріоритетні напрямки ремонтних робіт у 

навчальних закладах міста

9

Енергозберігаючі заходи (заміна вікон, 

ремонтдахів, фасадів, систем

опаленнята ін.);

Модернізаціяматеріально-технічної

бази закладів освіти;

Оснащення сучасним обладнанням і

навчальним приладдям;

Модернізація харчоблоків;

модернізація спортивної бази

дошкільнихта загальноосвітніх

навчальних закладів;

Проведення заходів з протипожежної

безпеки.



Проведення енергозберігаючих заходів                                               

у навчальних закладах міста
БУЛО: СТАЛО:
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Одеська

школа № 82



Проведення ремонту дахів і фасадів                                                                           

у навчальних закладах міста

БУЛО: СТАЛО:

11

Одеська 
школа № 72



Проведення ремонту дахів і фасадів                                                                         

у  навчальних закладах міста

БУЛО: СТАЛО:
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Одеська

школа № 54



Проведення ремонту систем опалення та водопостачання                            

у навчальних закладах міста

БУЛО: СТАЛО:
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Одеська
школа № 56



Проведення робіт по встановленню автоматизованої                    

пожежної сигналізації
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Проведення ремонтних робіт для організації                            

інклюзивного навчання
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Одеська

школа № 12
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БУЛО:

ПОСЛЕ

Одеська

школа № 26

СТАЛО:

Модернізація  харчоблоків  і  придбання технологічного 

обладнання у навчальних закладах



Проведення ремонтних робіт у навчальних 

закладах
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Модернізація  стадіонів

18

Одеська

школа № 73



Модернізація  стадіонів
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Одеська

школа № 62 Одеська

школа № 85



За 3 роки модернізовано 42 спортивних 

майданчики та стадіони
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2015  рік 2016  рік 2017   рік

28595

29657

29731

Динаміка зміни контингенту дошкільних навчальних 

закладів  за останні  3 роки
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За 3 роки відкрито  12 дошкільних 

навчальних закладів
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У місті Одесі   123 загальноосвітніх навчальних 

закладів:

23

Школи І ступеня

Спеціальні школи

НВК

Гімназії

Лицеї

Школи І-ІІІ ступенів
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Динаміка зміни контингенту учнів закладів загальної

середньої освіти за останні 3 роки

87961

91590

95181
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У 2017/2018  навчальному році до занять приступило :

 у   1-х  класах  - 10705 дітей ,              

 у 10-х класах  - 4637  дітей.
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СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ  РЕСПУБЛІКОЮ  БОЛГАРІЯ  І  УКРАЇНОЮ

27



Пілотне впровадження нового Державного стандарту                   

початкової загальної освіти

Одеська
школа № 26
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Освіта дітей з особливими освітніми потребами
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Інклюзивна освіта
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ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  ДІТЕЙ

32



Концептуальні засади реформування середньої 

освіти "Нова українська школа"
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ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУ                      

«Інтелект України»

34
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Впровадження всеукраїнського проекту "Технологія 

навчання учнів початкової школи «Розумники»  

(Smart Kids)»



ПРОЕКТ КЛАСИ
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Проект “Google Apps for Education”
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Одеська СШ

№ 117

Міжнародний проект Mozaik Education

"Впровадження сучасних освітніх технологій

в педагогічній діяльності "



Участь у міжнародних проектах

39



Участь у міжнародних проектах
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Впровадження всеукраїнського проекту «Сприяння навчанню»

через програму з ЛЕГО-конструювання - «Навчання через гру»

41



Забезпечення комп'ютерною технікою

НКК  (стаціонарні ПК) НКК  (мобільні)

42
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Забезпечення комп'ютерами та комп'ютерними 

класами (НКК) закладів освіти міста



Проведення зустрічі школярів з представниками 

Генерального консульства Китайської Народної 

Республіки

44



180 201

401

792

886

1135

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2

Кількість інтерактивнихї 

дошок

Кількість мультімедійних проекторів

Забезпечення закладів освіти мультимедійною і 

інтерактивною технікою

45

2016 рік2015 рік 2017 рік
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Забезпечення  доступу закладів освіти до мережі Інтернет.
Створення WI-FI зон. 

100% закладів загальної 

середньої освіти

98% закладів дошкільної 

освіти

94% закладів позашкільної 

освіти

75% - у  школах  міста

46



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

47



Круглий стіл ”Вплив мережі Інтернет на психіку 

дітей та молоді ”

48



Проект «Безпечний Інтернет»

49

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



Модернізація сайту департаменту освіти та науки

Одеської міської ради www.osvita-omr.gov.ua 
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Поповнення бібліотечного фонду навчальних закладів 

художньою та довідковою літературою 



Електронний інтерактивний підручник  

http://www.pidruchnyk.ua

52

http://www.pidruchnyk.ua/


Міський проект “Система електронних інтерактивних 

підручників “Підручник.ua”
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Участь у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО)
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Впровадження профільного навчання
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Проведення міських олімпіад, науково-

дослідницьких конкурсів МАН, інтелектуальних 

конкурсів, турнірів

56



Проведення зустрічі школярів з представниками 

дипломатичних місій

57



Конкурс малюнків "Туреччина очима дітей" в рамках 

проведення Днів Стамбула в Одесі

58



 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 – будинків дитячої та юнацької творчості.
59

Мережа закладів позашкільної освіти м. Одеси

У м. Одесі 17 закладів позашкільної освіти:
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Розподіл  вихованців закладів позашкільної освіти за 

напрямами:



Покращення матеріально-технічної бази закладів 

позашкільної освіти

61



Вихованці дитячих творчих колективів позашкільних і загальноосвітніх 

навчальних закладів - постійні учасники, переможці та призери 

фестивалів і конкурсів міського, регіонального, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів

62



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.

63

Реалізація  Міської   цільової  програми   національно-патріотичного 

виховання  дітей  та  молоді  м. Одеси    «Я – одесит, патріот України»                  

на 2016-2020 роки



Чемпіонат «ЩО? Де? Коли?»

64



Проведення КВК на «Кубок Мера»

65



Конкурс ім. Аркадія Креймера на на краще проведення 

інтерактивних екскурсій по історії і культурі міста Одеси 

«Сторінками історії Одеси»

66



Міський конкурс творчих робіт учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів м.Одеси «Застигла музика»

67



Міський конкурс родинної творчості                                      

«Творча родина - моя сім'я і я»

68



Міський фестиваль-конкурс «Зоряна юність Одеси»

69



Міський конкурс творчості серед вихованців                      

позашкільних навчальних закладів м.Одеси                                                                                 

«А я просто українка, україночка»

70



Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра 

«Сокіл» («Джура»)

71



Несення Почесної Варти Пам’яті

72



Акція  «Перше вересня - без квітів» 

74



Марафон «До світлого дня – світлі вчинки» - до 

Великодня
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Профорієнтаційна  робота

74



Молодіжна рада при Одеському міському голові

78



Всеукраїнський соціальний благодійний проект 

«Тиждень добрих справ»
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Благодійний марафон до Великодня                                                                       

«До світлого дня - світлі вчинки»
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Благодійна акція «Трамвай щастя»
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Організація і проведення заходів до Міжнародного дня сім'ї, 

Дня молоді, Дня студента

82



У навчальних закладах міста працюють більше 17 тис. працівників, з них 

понад 10 тис. - педагогічні працівники, з яких у 2017 році почали свою 

трудову діяльність 144 молодих фахівця

83
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Міська влада постійно підтримує 

інтелектуальну еліту працівників освіти міста

135 педагогічних працівників мають

звання

“Кращий педагогічний працівник

міста Одеси”

Виплачуєтьсящомісячна

муніципальна надбавка

у розмірі 50% тарифної ставки



Збільшення розміру муніципальної доплати педагогічним

працівникам - молодим спеціалістам                                                                                  

(до 300 грн. на одну особу на місяць)
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У рамках соціального захисту робітників соціальної сфери

в м. Одесі продовжуються виплати муніципальних надбавок

845 працівникам галузі “Освіта”:

- 55 педагогам, які працюють у Дитячому будинку

“Перлинка” та школі-інтернаті № 5;

- 173 молодим спеціалістам;

- 165 бібліотекарям;

- 252 медичним працівникам; 

- 200 робітникам бухгалтерії та господарчих груп. 



Конкурс професійної майстерності                            

«Учитель року - 2017» 
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Школа резерву керівних кадрів загальноосвітніх 

та дошкільних закладів
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www.omr.gov.ua

www.osvita-omr.gov.ua

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4 сайти – територіальних 

відділів освіти районів;

145 веб-сайтів – закладів 

загальної середньої та 

позашкільної освіти.

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

