
Про підготовку закладів освіти    

міста Одеси до нового 2018/2019 

навчального року

Департамент освіти та науки

Одеської міської ради
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МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  МІСТА
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Орієнтовно

131429  дітей

Динаміка змін контингенту  дітей в  закладах  загальної середньої  та 

дошкільної освіти міста за останні 3 навчальних роки
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2016/2017 121247 дітей

2017/2018

2018/2019

124912 дітей
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Дінамика змін контингенту учнів закладів загальної 

середньої освіти  за останні 3 роки
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Динаміка зміни контингенту закладів  дошкільної 

освіти за останні  3 роки
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Для  зарахування подали документи:

✓до    1-х  класів - більш ніж 11 000 дітей,              

✓до 10-х  класів - більш  ніж 5 000  дітей.
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У 2018/2019 році буде відкрито 63 інклюзивні класи, в яких 

навчатимуться 111 дітей з особливими освітніми потребами

Інклюзивна освіта
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Створення інклюзивно-ресурсного центру для дітей с 

особливими освітніми потребами
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ПРОЕКТ

вул. Мечнікова, 2-А



Загальна кількість дітей внутрішньо переміщених осіб в закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти збільшилась
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ДНЗ – 606 дітей;               
ЗНЗ – 1815 дітей



Організація дистанційного навчання

Одеська

школа № 118
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У 19 закладах загальної середньої освіти міста 

впроваджується освітній проект «Інтелект України»
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У 16 закладах загальної середньої освіти проводиться 

дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня 

"Технологія навчання учнів початкової школи 

«Розумники»  (Smart Kids)»
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Пілотне впровадження нового                                                      

Державного стандарту початкової освіти

Одеська

школа № 26
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Підготовка вчителів, які працюватимуть у 1-х класах                                        

з 1 вересня 2018/2019 навчального року

14

https://www.ed-era.com/



У березні 2018 року створена комунальна установа                         

“Одеський методичний центр освітніх ініціатив”
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Всього в галузі “Освіта” працюють близько 17 тис. працівників, 

з них 10 тис. - педагоги
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Забезпечення підручниками
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Система електронних інтерактивних підручників

http://www.pidruchnyk.ua
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http://www.pidruchnyk.ua/
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Бюджет міста Одеси  понад 484 млн. грн.

Управління капітального 

будівництва 

Одеської міської ради

понад 353 млн.грн.

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

придбання необхідного обладнання для закладів освіти м. Одеси 

виділено:  

Департамент освіти та 

науки 

Одеської міської ради

понад 130 млн. грн.
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не більш як 70% за 

рахунок субвенції з 

державного 

бюджету

Нова українська школа  (НУШ)

не менш ніж 30%

за рахунок коштів 

місцевих 

бюджетів

Підготовка закладів загальної середньої освіти 

до роботи в умовах НУШ повинна відбуватися 

на  засадах співфінансування

Бюджет міста Одеси  
12 000 тис.грн, 

що становить 46 %
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15 800 тис. грн. – на закупівлю сучасних меблів

Нова українська школа  (НУШ)



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

відповідного мультімедійного контенту
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Нова українська школа  (НУШ)
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7 629,1 тис. грн. – на закупівлю дидактичних матеріалів

Нова українська школа  (НУШ)
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Одеський ліцей “Європейський”
вул. Маршала Говорова, 8а  
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Одеський ліцей “Європейський”
вул. Маршала Говорова, 8а  



Виконання протипожежних заходів

Встановлення автоматичної пожежної сигналізації (АПС) –

у 21 закладі освіти міста
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Виконання протипожежних заходів

Відновлення шляхів евакуації – у 102 закладах освіти міста
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БУЛО СТАЛО

Одеський ДНЗ

№ 283



Виконання протипожежних заходів

Обладнання об'єктів захистом від прямих попадань 

блискавки та її вторинних проявів – у 32 закладах освіти міста
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Одеський ДНЗ

№ 52



Встановлення вогнетривких дверей - у 88 закладах освіти міста

Виконання протипожежних заходів
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Виконання протипожежних заходів

Улаштування, ремонт пожежного водогону 

з встановлення пожежних насосів – у 8 закладах освіти міста
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ЗОШ № 41



Енергозберігаючі заходи
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Заміна віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові

Одеський МНВК

№ 1

Одеська школа 

№ 106



Енергозберігаючі заходи
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Ремонт дахів та фасадів
Одеський ДНЗ 

№ 250БУЛО СТАЛО



Енергозберігаючі заходи
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Ремонт системи опалення, каналізування та водопостачання

Одеський ДНЗ 

№ 138



Модернізація матеріально-технічної бази

34

Ремонт приміщень, музичних залів, 

вестибюлів, пралень, санвузлів

Одеський МНВК 

№ 1
Одеська школа 

№ 27



Модернізація харчоблоків
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Одеська школа 

№122

Одеська школа 

№ 73
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Модернізація спортивної бази

Одеська школа 

№ 27



Створення умов доступності для маломобільної групи 

населення
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Одеський ДНЗ 

№ 48
Одеська школа 

№ 72



Одеська загальноосвітня школа №130 І – ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області (вул. Обнорського, 56

(нова назва вул. Аркаса Миколи)
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Одеська загальноосвітня школа №130 І – ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області (вул. Обнорського, 56

(нова назва вул. Аркаса Миколи)
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Одеська спеціалізована школа №121 І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням іноземних мов Одеської міської ради Одеської області

вул. Льва Толстого, 1



Тривають масштабні капітальні ремонти 
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Одеська школа 

№ 81

Одеський НВК 

№ 84



Одеська спеціалізована  школа № 86 І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської 

області (вул. Ак. Вільямса,79)
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Одеський навчально-виховний комплекс №125 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Одеської міської ради Одеської області (вул. Кругова, 1)
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Ліквідація наслідків демонтування горючого облицювання 

зі стін на шляхах евакуації

БУЛО СТАЛО БУЛО

СТАЛО



Масштабні капітальні ремонти будівель з елементами 

благоустрою територій (за 3 останні роки)

У 33 

закладах 

освіти
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ДНЗ  165

ОНВК 127

ОНВК 84

ДНЗ 55

ДНЗ 28
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Установка автоматизованої пожежної сигналізації

(за 3 останні роки)

У 68 

закладах 

освіти
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Заміна віконних блоків і дверей  

на енергозберігаючі металопластикові (за 3 останні роки)

У 149

закладах 

освіти



Ремонти дахів та фасадів (за 3 останні роки)

У 108 

закладах 

освіти
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ЗОШ 1
ЗОШ 62

ДНЗ 250
ДНЗ 229



Було Стало
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Ремонти систем опалення, каналізації та водопостачання

(за 3 останні роки)

У 53

закладах 

освіти



Ремонти приміщень музичних залів, вестибюлів, 

пралень, санвузлів (за 3 останні роки)
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У 33 

закладах 

освіти



Модернізація харчоблоків (за 3 останні роки)
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У 88 

закладах 

освіти



Модернізація спортивних майданчиків

(за 3 останні роки)
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У 45 

закладах 

освіти



Перевірка  готовності  закладів освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси до нового навчального року
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ДЕНЬ  ЗНАНЬ – акція «Перше вересня без квітів»
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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.
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http://www.omr.gov.ua/
http://www.don.od.ua/

