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Доповідь 

«Про підготовку закладів освіти міста Одеси 

до нового 2018/2019 навчального року» 

 

Слайд 1 

В Одесі сформована і продовжує розвиватись мережа закладів освіти, 

яка забезпечує конституційне право кожного громадянина на доступну, 

безоплатну та якісну освіту. 

 

Слайд 2 

У комунальній власності територіальної громади міста знаходяться 276 

закладів. З них: 

128  закладів дошкільної освіти; 

123 – загальної середньої; 

17 - позашкільної; 

4 - вечірні (змінні) школи; 

3 - міжшкільні виробничі комбінати; 

1 - дитячий будинок «Перлинка». 

 

Слайд 3-5 

У 2018/2019 навчальному році в них планується навчати та виховувати 

більше 130 000 (131 429) дітей, що на 6 517 дітей більше, ніж у минулому 

навчальному році. 

З них: 

- в школах міста - понад 101 000 дітей (101 429); 

- в дитячих садках - близько 30 000 дітей. 

 

Заклади освіти 

Кількість дітей 

2016/2017 н. р. 2017/2018 н. р. 
2018/2019 н. р. 

(орієнтовно) 

дошкільної 29 657 29 731 30 000 

загальної середньої 91 590 95 181 101 429 

Разом 121 247 124 912 131 429 

 

 Цьогорічні першокласники навчатимуться в умовах Нової української 

школи за новими стандартами, програмами, методиками та технологіями. 

Термін здобуття повної загальної середньої освіти для них становитиме 12 

років. 

 

Слайд 6 

За новою процедурою станом на 16 серпня 2018 року в перші класи 

зараховано більше 11 000 дітей (11 375). З них понад 9 000 дітей (9 431) 

бажають навчатись в класах з українською мовою навчання (83 % від 

загальної кількості першокласників). 
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В 10-ті класи подали заяви більше 5 000 дітей (5 012). 

Прийом учнів в 1-і та 10 - і класи триває. 

На жаль, діючі будівлі шкіл не справляються зі значно збільшеним 

потоком дітей. У результаті цього 28 шкіл працюватимуть в дві зміни. 

 

Слайд 7 

 

У місті Одесі реалізується право дітей з особливими освітніми 

потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в 

суспільство, залучення батьків до участі у освітньому процесі шляхом 

створення інклюзивних класів та груп. 

У 2017/2018 навчальному році в школах міста функціонувало 33 

інклюзивних класи, в яких навчалося 69 дітей з особливими освітніми 

потребами, на початок 2018/2019 навчального року буде відкрито 63 класи, в 

яких навчатимуться 111 дітей з особливими освітніми потребами. 

З цього навчального року уже в 12-ти дитячих садках міста будуть 

функціонувати інклюзивні групи для дітей дошкільного віку з особливими 

освітніми потребами (на кінець минулого навчального року таких закладів 

було 8). 

Для забезпечення надання якісних освітніх послуг в інклюзивних 

класах і групах в штатні розписи введені ставки асистентів вчителя, 

вихователя. У закладах освіти створено 13 логопедичних пунктів (на базі 

шкіл №№ 20, 27, 86, 122, 76, 68, 77, 63, 60, 72, 65, 71, НВК «Гармонія»), 

працюють вчителі-дефектологи (ДНЗ № 235, 248, СШ № 75). 

 

Слайд 8 

Крім того, в місті створено Перший міський інклюзивної-ресурсний 

центр для дітей з особливими освітніми потребами. Його планується 

розмістити в окремій будівлі, доступному і зручному для відвідування дітей і 

дорослих місці, за адресою: вул. Мечникова, 2-А. Будівлю закладу буде 

реконструйовано, центр буде оснащено сучасним корекційно-розвивальним 

обладнанням та укомплектований відповідними фахівцями. 

 

Слайд 9 

 

На сьогодні в місті задоволено потреби батьків у влаштуванні дітей-

переселенців із зони АТО, АР Крим в міські дитячі садки та школи. 

Загальна кількість дітей внутрішньо переміщених осіб в школах та 

садках міста збільшилася на 1% в порівнянні з минулим навчальним роком.  

В закладах дошкільної освіти виховується 606 дітей внутрішньо- 

переміщених осіб: 

- 380 дітей з Донецької області; 

- 155 дітей з Луганської області; 

- 71 дитина з АР Крим. 
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Більше 1 800 дітей внутрішньо-переміщених осіб (1 815) відвідують школи 

міста: 

- 1 015 учнів з Донецької області; 

- 585 учнів з Луганської області; 

- 215 учнів з АР Крим. 

З кожним роком збільшується кількість одеситів, які вибирають 

екстернатну форму навчання. У 2018/2019 навчальному році навчання всіх 

бажаючих за формою «екстернат» буде здійснюватися на базі 11 шкіл 

(Одеських ЗОШ №№ 5, 23, 31, 58, 100, 101, НВК № 84, ВШ №№ 3, 19, 24, 

25).  

 

Слайд 10 

 

Для учнів, які не можуть відвідувати заклади освіти за станом здоров'я, 

для дітей-біженців, дітей, які проживають в зоні збройного конфлікту, на 

тимчасовій окупованій території, учнів, які мають високий навчальний 

потенціал і можуть прискорено закінчити школу, є можливість вибору 

індивідуальної форми із застосуванням технологій дистанційного навчання. 

У такому режимі працює Одеська школа № 118, яка визначена також 

базовою за проектом «Крим-Україна». 

 

Слайд 11 

 

19 шкіл міста продовжують роботу в освітніх проектах «Інтелект 

України» та «На крилах успіху». 

 

Слайд 12 

 

16 закладів загальної середньої освіти продовжать працювати над  

реалізацією дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня 

«Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)». 

 

Слайд 13 

У 2018/2019 навчальному році продовжуватиметься пілотне 

впровадження нового Державного стандарту початкової освіти. Педагоги і 

учні уже 2-х класів Одеської школи №26, однієї зі 100 шкіл України, що 

беруть участь в  цьому проекті, знову виступатимуть у ролі першопрохідців і 

будуть тестувати програмовий матеріал, підготовлений творчими групами 

експертів. 

 

Слайд 14 

З лютого по серпень 2018 року на базах освітніх закладів м. Одесі 

відбулась перепідготовка вчителів, які працюватимуть у 1-х класах з 1 

вересня цього року.  
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Очний етап  навчання  вчителів, які будуть впроваджувати новий 

Державний стандарт у 2018/2019 н.р. проводили 13 регіональних тренерів – 

це кращі спеціалісти міста: методисти, заступники директорів, вчителі 

початкових класів, які пройшли відповідне навчання.  

Всього очний курс перепідготовки пройшли 407 вчителів, які отримали 

сертифікат дистанційного курсу на платформі EdEra. 

Курси підвищення кваліфікації пройшли 1172 педагогічні працівники 

закладів освіти міста. 

 

Слайд 15 

 

У березні 2018 року створена комунальна установа «Одеський 

методичний центр освітніх ініціатив», основною метою якого є створення 

відкритого освітнього простору для взаємодії усіх учасників освітнього 

процесу, професійного зростання педагогів, підтримки творчої ініціативи. 

 У рамках відкритого освітнього простору організуються та проводяться 

заходи психолого-педагогічної підготовки учасників освітнього процесу до 

впровадження Нової української школи, зустрічі з науковцями, провідними 

фахівцями педагогіки та психології Одеси, інших міст України, Ізраїлю. 

 

Слайд 16 

Всього в галузі «Освіта» працюють близько 17 тис. працівників, з них 

близько 10 тис. – педагоги. 

Разом з тим існують вакансії педагогів в школах (214 вакансій: 

найбільше вчителів інформатики 33, фізичної культури 30, педагогів 

соціальних 28) та в дитячих садках (132: найбільше вихователів 94). 

 

Слайд 17 

До початку нового навчального року за допомогою всеукраїнської 

електронної системи  ІСУО (інформаційна система управління освітою) для 

учнів 1, 5 та 10 класів закладами загальної середньої освіти були  замовлені 

підручники. Протягом серпня поточного року книжковою базою 

здійснюється доставка підручників для 5 класів до закладів загальної 

середньої освіти. Наразі забезпеченість підручниками 5 класів складає 72 %  

від потреби (станом на 13 серпня).  

Після надходження до книжкової бази підручників 1 та 10 класів буде 

здійсненна доставка до закладів освіти. Міністерством освіти і науки України 

розміщенні електронні підручники у мережі Інтернет, якими можуть 

користуватися всі бажаючі. 

Забезпеченість підручниками учнів інших класів складає 98%. 

 

Слайд 18 

 

Окрім цього, у місті Одесі забезпечений доступ кожного учня до 

електронних підручників у рамках реалізації проекту Система електронних 
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інтерактивних підручників "Підручник.ua" завдяки наданим електронним 

ключам.  

 

Слайд 19 

 

У 2018 році у галузі «Освіта» на проведення ремонтних робіт та 

придбання необхідного обладнання для закладів освіти м. Одеси виділено 

понад 484 млн.грн. (484 331,95 тис. грн.), у 2017 році – 363 млн.грн. 

(363 989,7 тис. грн.), у 2016 році – 236,4 млн. грн. (236385,4 тис. грн.).  

З них: 

 управлінню капітального будівництва Одеської міської ради для 

проведення капітального ремонту закладів освіти - понад 353 млн. грн. 

(353 567,28 тис. грн.); 

 департаменту освіти - понад 130 млн. грн. (130 764,67 тис. грн.). 

 

Щороку визначаються пріоритетні напрямки ремонтних робіт та 

оснащення закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. 

Одеси. 

 

Слайди 20-23 

 

 1. Одним з основних пріоритетів в 2018 році є підготовка закладів 

освіти до роботи в рамках Нової української школи. Новий закон, новий 

державний стандарт, нова концепція загальної середньої освіти, очікування 

суспільства вимагають нових підходів в оснащенні та оформленні освітніх 

середовищ закладів. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 

року № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» підготовка закладів освіти до 

роботи в умовах НУШ повинна відбуватися на засадах співфінансування:  

- не більш як 70 відсотків – за рахунок субвенції з держаного бюджету; 

- не менш як 30 відсотків  - за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

За розподілом Одеської обласної ради на зазначені цілі місту Одесі було 

виділено субвенцію в сумі 14 223,6 тис. грн.. кошти отримані у червні 2018 

року (рішення ОМР від 06.06.2018р.  № 3307-VII). 

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради спільно з 

департаментом фінансів Одеської міської ради були підготовлені пропозиції 

щодо розподілу сум співфінансування, які були розглянуті та схвалені на 

засіданнях постійних комісій Одеської міської ради з питань планування 

бюджету та фінансів і освіти, спорту, культури та туризму.    

В результаті чого за рахунок бюджету м. Одеси рішеннями Одеської 

міської ради було загалом виділено у липні поточного року співфінансування 

на суму 12 000,0 тис. грн., що становить 46% від загальної суми (рішення 

ОМР від 18.07.2018р.  № 3460-VII). 
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Для реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа», кошти із всіх джерел 

фінансування в загальній сумі 26 223,6 тис. грн. розподілені наступним 

чином: 

 15 800,4 тис.грн. – на закупівлю сучасних меблів; 

 2 794,1 тис. грн. – на закупівлю комп’ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту; 

 7 629,1 тис.грн. – на закупівлю дидактичних матеріалів.  

Наразі завершуються відповідні тендерні процедури. Хочу звернути 

увагу на недосконалість електронної системи закупівлі: у разі розміщення 

учасниками документації, яка не відповідала умовам торгів, за відсутності 

учасників окремі процедури оголошувалися двічі, а терміни проведення 

подовжувалися. 

Однак на початку навчального року новостворені класи, меблі в яких 

відсутні або морально застарілі, будуть забезпечені сучасними комплектами 

парт та стільців, що відповідають усім санітарно-педагогічним вимогам. 

 

Слайди  24-25 

 

2. Вперше за багато років в місті за адресою: вул. М. Говорова, 8а, буде 

відкрито новий сучасний заклад загальної середньої освіти на 1000 місць,  

будівництво якого за кошти міського бюджету наразі завершується. 

Рішенням Одеської міської ради створено Одеський ліцей «Європейський», 

який здійснюватиме освітню діяльність на усіх трьох рівнях загальної 

середньої освіти та буде обладнаний відповідно до всіх правил і норм на 

загальну суму 13 925,00 тис.грн. На сьогоднішній день більше 500 батьків 

виявили бажання навчати своїх дітей у новоствореному закладі. 

 

Слайди 26-30 

 

3. Головним пріоритетом при проведенні ремонтних робіт є створення 

безпечного середовища в закладах освіти. У 2018 році велика увага 

приділялася виконанню протипожежних заходів. 

Станом на 20 серпня 2018 року проводяться роботи з: 

 встановлення автоматичної пожежної сигналізації (АПС) в 21 закладі 

освіти (12 дитячих садках, 8 школах, 1 міжшкільному навчально-

виробничому комбінаті); 

 відновлення шляхів евакуації в 102 закладах освіти (38 дитячих садках, 59 

школах, 5 позашкільних закладах); 

 обладнання об’єктів захистом від прямих попадань блискавки та її 

вторинних проявів у 32 закладах освіти (22 школах, 8 дитячих садках,  2 

міжшкільних навчально-виробничих комбінатах); 

  встановлення вогнетривких дверей у 88 закладах освіти (52 дитячому 

садку,  34 школах, 1 міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, 1 

позашкільному закладі); 
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 улаштування, ремонту пожежного водогону з встановленням пожежних 

насосів у 8 закладах освіти (6 школах, 1 дитячому садку, 1 позашкільному 

закладі).  

 

Слайди 31-33 

4. Крім того, продовжується робота з пріоритетних напрямів, яка була 

розпочата з 2016 року: 

 енергозберігаючі заходи  

 заміна віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові в 3 школах 

та 1 позашкільному навчальному закладі (ЗОШ №№ 46, 106, НВК № 67, 

МНВК № 1);  

 ремонт дахів і фасадів у 6 школах, 7 дитячих садках, 2 позашкільних 

закладах (ЗОШ №№ 51, 72, 44, 48, 78, СШ № 53, ДНЗ №№ 3, 103, 2, 171, 

112, 299, 250, КПНЗ «СЮТ «Сігма», «ЦДЮТ «Моряна»); 

 ремонт системи опалення, каналізування та водопостачання у 1 школі, 4 

дитячих садках, 1 позашкільному закладі освіти (ЗОШ № 106, ДНЗ №№ 

138, 66, 112, 21, КПНЗ «ОМЦ хореографічного мистецтва»; 

 

Слайди 34-37 

 модернізація матеріально-технічної бази  

 ремонт приміщень музичних залів, вестибюлів, пралень, санвузлів у 2 

школах, 3 дитячих садках, в одному міжшкільному навчально-

виробничому комбінаті (ЗОШ № 27, гімназія № 1, ДНЗ №№ 85, 90, 170, 

МНВК №1); 

 

 модернізація харчоблоків в 9 закладах освіти: 5 школах та 4 дитячих 

садках (ЗОШ №№ 30, 56, 73,122, СШ № 35, ДНЗ №№ 26, 7, 4, 63); 

 

 модернізація спортивної бази у 8 закладах загальної середньої та 

дошкільної освіти (спортивні зали – у ЗОШ №92, СШ № 17, майданчики – 

у ДНЗ №№ 231, 50, благоустрій з асфальтуванням території – ЗОШ № 27, 

ДНЗ № 274, 292, басейн – ДНЗ № 106). 

 

 створення умов доступності для маломобільної групи населення -  у 6 

закладах освіти проходять роботи з облаштування пандусів (ЗОШ №№ 12, 

20, 46, СШ №№ 40, 86, НВК "Гімназія № 2"). В Одеській ЗОШ №72 

проводяться роботи з обладнання санвузла, придбано парти, підручники 

та дидактичні матеріали для дітей з особливими освітніми потребами. 

 

 Але існують проблемні питання, які потребують вирішення: 

 

Слайд 38-39 

- в Одеській школі № 130 (вул. М. Аркаса, 56), після демонтажу горючого 

облицювання зі стін початкової школи відпала частина шару штукатурки та 
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виявились наскрізні  щілини на стінах та підлозі. Корпус початкової школи  

потребує капітального ремонту, тому буде законсервовано до його 

проведення, школа буде працюватиме у ІІ зміни;  

 

Слайд 40 

- в Одеській школі № 121 (вул. Л. Толстого, 1) на території шкільного 

спортивного майданчику стався провал асфальтового покриття, який після 

рясних дощів збільшився. Є припущення, що під цією частиною міста 

розташовані давнішні каменоломні, з якими можуть бути пов’язані подібні 

руйнації зовнішньої поверхні землі та твердого покриття у цьому районі.  На 

замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради 

інститутом «НІІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» у червні 2018 року проведено 

інженерно-геологічні вишукування на території школі. Передбачається 

виконання проектної документації за даним об’єктом,  інститутом будуть 

надані рекомендації щодо ліквідації наслідків деформації, у тому числі 

просадки ґрунту на спортивному майданчику. 

 Дані заклади освіти будуть запропоновані, як першочергові, для 

внесення до титульного переліку об’єктів для проведення капітальних 

ремонтних робіт у 2019 році на замовлення  управління капітального 

будівництва Одеської міської ради. 

 

Слайд 41-44 

У ряді закладів освіти, які потребують масштабних капітальних робіт, їх  

замовником виступає  управління капітального будівництва Одеської міської 

ради.  

Наразі проводяться роботи в 7 школах та 3 дитячих садках (Одеських 

ЗОШ №№ 26, 55, 65, 81, 89, СШ № 86, НКВ № 84, ДНЗ № 88, 145, 267. 

Завершуються роботи в Одеському НВК 125.  

30 закладів освіти були передані управлінню капітального будівництва 

Одеської міської ради для проведенню робіт з ліквідації наслідків 

демонтування горючого облицювання зі стін на шляхах евакуації (Одеських 

ДНЗ №№ 3, 57, 125, 174, 65,  СШ №№ 69, 10, 117, 121, ЗОШ №№ 1, 14, 15, 

18, 20, 31, 39, 46, 60, 62, 100, 110, 120, 130 НВК №№ 4, 19, 53, 90, «Гімназія 

№2»; гімназії №8, КПНЗ «ЦДЮТ Самоцвіт»), з них: 

 завершені роботи в 7 закладах; 

 роботи на стадії завершення в 19 закладах; 

 роботи не розпочато в 4 закладах (в Одеській ЗОШ №130 у зв’язку з 

необхідністю проведення комплексного капітального ремонту будівлі; в 

Одеських ЗОШ №39, СШ №121, ДНЗ №65 – у зв’язку з виявленням 

додаткових робіт і уточненням проектно-кошторисної документації). 

 

Слайди 45-52 

Результатом спільної роботи, проведеної протягом 3-х останніх 

років, стали: 
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 масштабні капітальні ремонти будівель з елементами благоустрою 

територій в 33 закладах освіти (22 школах, 10 дитячих садках та 1 закладі 

позашкільної освіти); 

 установка автоматичної пожежної сигналізації  у 68 закладах освіти, 

завершуються роботи ще у 54 закладах освіти (2018 р. – 21, завершуються 

роботи у 54; 2017 р. –  у 30; в 2016 р. – в 17); 

 заміна віконних блоків та дверей на енергозберігаючі метало пластикові в 

149 закладах освіти (в усіх школах, 25 дитячих садках, 1 позашкільному 

закладі освіти) (2018 р. - в 3 школах, 1 позашкільному навчальному 

закладі,  2017 р. – у 114 школах та 18 дитячих садках, 2016 р. – у 96 

школах, 7 дитячих садках);  

 ремонти дахів і фасадів проведено у 108 закладах освіти (84 школах, 22 

дитячих садках, 2 закладах позашкільної освіти. Завершуються в 4 

школах, 1 дитячому садку (2018 р. – у  2 школах, 6 дитячих садках, 2 

закладах позашкільної освіти, завершуються роботи ще у 4 школах, 1 

дитячому садку, у 2017 році - у 18 школах та 8 дитячих садках, в 2016 році 

– 64 школах та 8 дитячих садках); 

 ремонти систем опалення, каналізації та водопостачання у 53 закладах 

освіти, завершуються роботи у 1 школі, 2 дитячих садках, 1 закладі 

позашкільної освіти,  (2018р. – у 2 дитячих садках, завершуються у 1 

школі, 2 дитячих садках, 1 закладі позашкільної освіти, у 2017 році 27 

школах і 4 дитячих садках, у 2016 році – 16 школах, 4 дитячих садках); 

 відремонтовані приміщення музичних залів, вестибюлів, пралень, 

санвузлів у 33 закладах освіти (2 міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатах, 13 школах, 13 дитячих садках, 5 закладів позашкільної 

освіти), завершуються у  2 школах, 3 дитячих садках (2018 р. – 1 

міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, завершуються у  2 

школах, 3 дитячих садках, в 2017 р. – у 7 школах, 6 дитячих садках, 3-х 

закладах позашкільної освіти і в одному навчально-виробничому 

комбінаті, в 2016 р. – в 6 школах, 7 дитячих садках, 2 закладах 

позашкільної освіти); 

 модернізація 88 харчоблоків і 45 спортивних майданчиків та стадіонів. 

 

Слайд 53 

 З 13 серпня 2018 року розпочато вивчення стану готовності закладів 

освіти до нового навчального року. До складу відповідних комісій увійшли 

представники департаменту освіти та науки Одеської міської ради, КУ 

«Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ 

системи освіти» кожного району міста, представники служб державного 

контролю. 

 

Слайд 54 

 1 та 3 вересня в школах міста відбудуться урочистості, присвячені Дню 

знань. Рішення про дату, час та форму проведення заходів заклади освіти 
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прийматимуть самостійно в рамках наданої Законом України «Про освіту» 

автономії. Цього року, як і минулі роки, в більшості шкіл пройдуть акції 

«Перше вересня без квітів», в ході яких кошти, не витрачені не букети квітів, 

будуть використані для придбання необхідних товарів для воїнів, що 

знаходяться на лікування у військових шпиталях. 

 

Слайд 55 

Інформація про діяльність сфери «Освіта» розміщується на офіційному 

веб-сайті міста, департаменту освіти та науки Одеської міської ради та 

закладів освіти. 

 

 

 

Директор департаменту  

освіти та науки  

Одеської міської ради                                                                 О.В. Буйневич 

  

 

  


