
"Про підсумки роботи галузі «Освіта» міста Одеси  

за 2017/2018 навчальний рік та пріоритетні завдання на 2018/2019 

навчальний рік" 

 

За результатами ґрунтовного аналізу стану справ в освітній галузі, із 

врахуванням запитів батьківської громадськості, основних показників галузі 

"Освіта" визначені пріоритетні напрями діяльності, які реалізовувалися у 

2017/2018 навчальному році та будуть реалізовуватися у наступному 

навчальному році: 

 створення умов для забезпечення потреб населення у якісній освіті дітей, у 

тому числі з особливими освітніми потребами, та стабільного 

функціонування, енергоефективності та розвитку закладів освіти; 

 створення безпечного середовища для перебування дітей у закладах освіти; 

 інформатизація освітнього процесу та управлінської діяльності освітньої 

галузі; 

 забезпечення підтримки розвитку інтелектуального та творчого потенціалу 

дітей; 

 розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці педагогів; 

 реалізація кращих практик з організації та проведення заходів з національно-

патріотичного та превентивного виховання дітей. 

Протягом 2017/2018 навчального року реалізації вищевказаних 

пріоритетних напрямів здійснювалася в рамках міських програм:  

 Міської цільової програми розвитку освіти міста Одеси на 2017-2019 роки; 

 Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 роки. 

Крім цього, одним з основних пріоритетів стала робота, спрямована на 

виконання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

 

Основні показники галузі 

 

 Мережа закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. 

Одеси складається з 276 навчальних закладів, а саме: 

 закладів загальної середньої освіти – 123; 

 закладів дошкільної освіти – 128; 

 закладів позашкільної освіти – 17; 

 вечірніх (змінних) шкіл – 4; 

 міжшкільних навчально-виробничих комбінатів – 3; 

 дитячий будинок «Перлинка». 

  

 У галузі «Освіта» міста у 2017/2018 навчальному році працювало 

близько 17000 працівників. 

 Заклади загальної середньої та дошкільної освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси відвідувало більш 120 тисяч дітей (124 912). 
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У 2018/2019 навчальному році планується навчати та виховувати більше 

130 000 (131 429) дітей, що на 6517 дітей більше, ніж у минулому навчальному 

році. 

У      2018    році   бюджет   галузі  «Освіта» (загальний фонд)   складає      

2 млрд. 173,7 млн. грн., що на 15,7%  більше попередніх років   (2015 рік -           

1 млрд. 137,0 млн. грн., 2016 рік  – 1 млрд. 383,4 млн. грн., 2017 рік –                  

1 млрд. 878,0 млн. грн.).  

 

Капітальні та поточні ремонти 

 

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

необхідного обладнання для закладів освіти м. Одеси виділено понад             

484 млн. грн. бюджетних коштів (484 331,95 тис. грн.), у 2017 році –               

363 млн. грн. (363 989,7 тис. грн.), у 2016 році – 236,4 млн. грн. (236 385,4 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.). 

  

 Одним з основних пріоритетів в 2018 році є підготовка закладів освіти до 

роботи в рамках Нової української школи. 

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.. 

За рахунок бюджету м. Одеси рішеннями Одеської міської ради було 

загалом виділено співфінансування на суму 12 000,0 тис. грн., що становить 

46% від загальної суми. 

Для реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» кошти із усіх 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.  

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

відкрито новий сучасний заклад загальної середньої освіти на 1000 місць, 
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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 сьогоднішній 

день більше 550 батьків виявили бажання навчати своїх дітей у новоствореному 

закладі. 

 З 2016 року продовжується спільна робота, результатом якої стали: 

 масштабні капітальні ремонти будівель з елементами благоустрою територій 

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

позашкільної освіти); 

 установка автоматичної пожежної сигналізації у 68 закладах освіти (у      

2018 р. – 21, завершуються роботи у 54; у 2017 р. – у 30; у 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) (у 2018 р. - у 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) (у 2018 р. – у 2 школах, 6 

дитячих садках, 2 закладах позашкільної освіти, завершуються роботи в 4 

школах, 1 дитячому садку; у 2017 році - у 18 школах та 8 дитячих садках, у 

2016 році – 64 школах та 8 дитячих садках); 

 ремонти систем опалення, каналізації та водопостачання у 53 закладах 

освіти (у 2018р. – проведено ремонти у 2 дитячих садках, 1 закладі 

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

закладі позашкільної освіти; у 2017 році – у 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) (у 2018 р. – 1 

міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, завершуються у 2 школах, 

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

позашкільної освіти і в одному навчально-виробничому комбінаті, у 2016 р. 

– в 6 школах, 7 дитячих садках, 2 закладах позашкільної освіти); 

 модернізація 88 харчоблоків і 45 спортивних майданчиків та стадіонів. 

 

 

 

Дошкільна освіта 

 

У 128 закладах дошкільної освіти та 11 НВК «Дошкільний навчальний 

заклад – школа» дошкільну освіту отримують близько 30 тисяч дітей (29 731, з 

них 606 - це діти переселенців з Донецької, Луганської областей та АР Крим).  
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Заклади  

дошкільної освіти 

Кількість дітей 

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

(орієнтовно) 

29 657 29 731 30 000 

 

Діти 5-річного віку, а також діти пільгового контингенту та діти з 

особливими освітніми потребами влаштовуються до дитячих садків поза 

чергою.  

У 2017/2018 навчальному році після проведення капітальних ремонтних 

робіт та реконструкції приміщень відкрито: 

 Одеський ДНЗ № 28 (вул. Чорноморського козацтва, 14 – 5 груп/95 

місць); 

 Одеський ДНЗ № 48 (вул. Дюківська, 12  – 3 групи/55 місць ); 

 Одеський ДНЗ № 78 (вул. Болгарська, 59 - 5 груп/110 місць); 

 Одеський ДНЗ № 237 (провулок Прохорівський, 4 – 7 груп/140 місць); 

 дошкільна ланка в Одеському НВК № 19 (вул. Кустанайська, 3 – 6 груп/ 

120 місць). 

Завершуються ремонтні роботи та реконструкція приміщень дошкільної 

ланки в Одеському НВК № 125 (вул. Кругова, 1 – 3 групи/60 місць).  З метою 

створення додаткових місць для дітей дошкільного віку школи №№19, 125 з 

2017/2018 навчального року працюють у новому статусі – «Навчально-

виховний комплекс «Школа – дитячий садок». 

 

Загальна середня освіта 

 

В місті функціонують 123 заклади загальної середньої освіти комунальної 

власності територіальної громади м. Одеси, з них: 

 7 закладів загальної середньої освіти  І ступеня; 

 8 закладів загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів; 

 85 закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів; 

 1 заклад загальної середньої освіти ІІІ ступеня; 

 19 навчально-виховних комплексів; 

 3 спеціальні заклади для дітей з особливими освітніми потребами. 

У 2017/2018 навчальному році навчалося 95 181 дітей. Планує навчатися у 

2018/2019  навчальному році у школах міста - понад 101 000 дітей (101 724): 

 

Заклади освіти 

Кількість дітей 

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

(орієнтовно) 

загальної середньої 91 590 95 181 101 429 

 

 За новою процедурою наразі у перші класи зараховано більше 11 000 

дітей (11 670). 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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У 10-ті класи подали заяви більше 5 000 дітей (5 012).  

Для задоволення потреб національних меншин у закладах загальної 

середньої освіти міста: 

 1 033 учні вивчали польську мову, а саме: в Одеській СШ №121 – 601 учень, 

в Одеській СШ №117 – 145 учнів, в Одеському НВК «Гімназія №7» - 287 

учнів;  

 449 учнів навчалися в Одеській СШ №94 з поглибленим вивченням івриту; 

 59 учнів вивчали новогрецьку мову: в Одеській ЗОШ №118 – 50 учнів, 

Одеському НВК «Гармонія» - 9 учнів;  

 752 учня вивчали болгарську мову (227 учнів Одеського юридичного ліцею, 

525 учнів Одеської ЗОШ № 31).  

 

Освіта дітей з особливими освітніми потребами 

 

У закладах освіти навчаються і виховуються 1 057 дітей-інвалідів, з них 

920 дітей шкільного і 137 дітей - дошкільного віку. 

У місті функціонують 3 спеціальні навчальні заклади для дітей з 

особливими освітніми потребами: 

- Одеська СШ №75 (163 учня з фізичними чи розумовими вадами), в якій 

створені належні умови для корекційної роботи та навчання. За рахунок 

коштів міського бюджету організовано підвезення учнів школи до місця 

навчання і додому;  

- Одеський НВК №310 (80 дітей шкільного віку з порушеннями зору або 

мовлення); 

- Одеський УВК №241 (49 дітей шкільного віку з порушеннями мови).  

Крім цього, в Одеській ЗОШ №77 в класах для дітей з порушеннями 

мовлення було організовано навчання 91 дитини. 

У закладах загальної середньої освіти 354 учні за станом здоров'я 

навчалися індивідуально на дому.  

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). 

У закладах освіти діють логопедичні пункти, працюють вчителі-

дефектологи.  

Крім того, у 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, 

сам центр – оснащено сучасним корекційно-розвивальним обладнанням та 

укомплектовано відповідними фахівцями. 
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Організація харчування дітей 

 

У 2017/2018 навчальному році отримують безкоштовне харчування 1,4 тис. 

учнів інтернатів, усі учні 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти 

(близько 41322 учні), 3930 учнів пільгового контингенту закладів загальної 

середньої освіти та 4466 дітей пільгового контингенту закладів дошкільної 

освіти. (У 2016/2017 навчальному році отримували безкоштовне харчування   

1,3 тис. учнів інтернатів, усі учні 1-4-х класів закладів загальної середньої 

освіти (близько 40796 учнів), 3462 учня пільгового контингенту 

загальноосвітніх навчальних закладів та 4407 дітей пільгових категорій 

закладів дошкільної освіти).  

У 2018 році з бюджету міста на забезпечення харчування дітей у 

навчальних закладах міста виділено 157,2 млн. грн. (у 2016 році виділено     

147,1 млн. грн. бюджетних коштів, у 2017 році - 152,6 млн. грн.). 

 

Інновації в освіті, інформатизація навчально-виховного процесу  

та управлінській діяльності освітньої галузі 

 

У 2018/2019 навчальному році за новим Державним стандартом початкової 

освіти будуть вчитись усі першокласники України.  

У минулому навчальному році новий стандарт пілотували 100 шкіл із 

різних регіонів України у рамках Всеукраїнського експерименту «Розробка 

впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в 

умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної 

середньої освіти на базі загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2022 

роки». До Всеукраїнського експерименту увійшла Одеська загальноосвітня 

школа № 26 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, яка буде 

працювати другий рік на реалізацією цього проекту. 

19 одеських шкіл беруть участь у всеукраїнському науково-педагогічному 

проекті «Інтелект України». 

16 закладів освіти міста беруть участь в дослідно-експериментальній 

роботі всеукраїнського рівня «Технологія навчання учнів початкової школи 

«Розумники» (Smart Kids)».   

Триває реалізація спільного проекту департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради з Одеською національною академією зв'язку                    

ім. О.С. Попова «ІТ-класи», в якому беруть участь 30 закладів освіти.   

З метою вирішення питань захисту прав інтелектуальної власності в сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій близько 20 шкіл міста беруть участь 

у проекті «Google Apps for Education».  

З 2017/2018 навчального року на базі Одеської СШ №117 реалізується 

міжнародний проект «Mozaik Education» «Впровадження сучасних освітніх 

технологій у педагогічній діяльності».  

З березня 2018 року на базі Одеської загальноосвітньої школи №118       

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області реалізується 
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експеримент регіонального рівня за темою «Створення моделі школи 

відкритої освіти засобами дистанційної форми навчання» у рамках 

співпраці з  освітніми центрами «Крим – Україна».  

Відповідно до меморандуму про співпрацю у сфері дошкільної освіти між 

Міністерством освіти і науки України та міжнародною фундацією «Aflatoun 

International» (Королівство Нідерландів) Одеські заклади дошкільної освіти  

беруть участь у Міжнародному проекті соціальної та фінансової освіти 

дітей 3-5 років «Афлатот».  

Крім цього, педагогічні та учнівські колективи закладів освіти 

продовжують працювати над реалізацією проектів з навчальними 

закладами Польщі, Франції, Німеччини, Словаччини, Латвії, ЄС та ін.  

У м. Одесі впроваджують проект «Сприяння освіті» через програму з 

ЛЕГО-конструювання - «Навчання через гру» у 16 дитячих садках.  

Станом на липень 2018 року у закладах освіти функціонують 199 

навчальних комп'ютерних класів (НКК), в яких 2375 комп'ютерів.  

Комп'ютери встановлені у шкільних бібліотеках, навчальних кабінетах, 

використовуються для управління навчально-виховним процесом. Усього 

комп'ютерів у школах міста - 4947, у закладах дошкільної освіти - 318, у 

закладах позашкільної освіти - 74 ПК. 

За останні три роки кількість інтерактивних дошок збільшилася на 50% і 

становить 401 дошку, кількість мультимедійних проекторів збільшилася на 30% 

і становить 1135 проекторів.  

До мережі Інтернет підключено 100% закладів загальної середньої освіти, 

98% закладів дошкільної освіти, 94% закладів позашкільної освіти.  

Наразі бездротовий Інтернет мають 86% навчальних закладів. З них 

100% навчальних кабінетів охоплено мережею Wi-Fi у 41% закладів загальної 

середньої освіти.  

В єдиній освітній системі знаходиться 149 сайтів: 123 шкільних сайти, 17 

сайтів закладів позашкільної освіти, 5 сайтів навчально-виховних комплексів та 

навчально-виробничих комбінатів, 4 сайти територіальних відділів освіти 

районів. 

У рамках реалізації Міської цільової програми розвитку освіти міста 

Одеси на 2017-2019 роки створено веб-сайт департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради, який відповідає вимогам чинного законодавства 

України: www.osvita-omr.gov.ua 

 

Забезпечення підручниками 

 

Усі учні пільгових категорій забезпечені підручниками. 

У 2018/2019 н. р. здійснюється заміна підручників для 1, 5, 10 класів. 

Наразі забезпеченість підручниками 5 класів складає 78 %  від потреби.  

Міністерством освіти і науки України проводиться робота з виготовлення 

підручників для 1 та 10 класів, їх електронні версії будуть розміщені у мережі 

Інтернет. 

Забезпеченість підручниками учнів інших класів складає 98%. 

http://www.osvita-omr.gov.ua/
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У місті Одесі забезпечений доступ кожного учня та вчителя до 

електронних підручників у рамках реалізації проекту Система електронних 

інтерактивних підручників "Підручник.ua" завдяки наданим електронним 

кодам. На кінець минулого навчального року в системі зареєстровано близько 

45 тис. користувачів, знаходилося близько 600 підручників для 1-11 класів, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України. 

У березні 2018 року розробники проекту представили педагогам новий 

проект «Електронна школа», який має сервіси: «Електронний розклад», 

«Електронний щоденник» та «Електронний журнал». 

З початку навчального року даний проект буде впроваджуватися в усіх 

закладах загальної середньої освіти. 
  

Підвищення якості освітніх послуг 

 

У 2018 році участь у ЗНО взяли понад 4500 випускників одеських шкіл. 

ДПА з 3 предметів (української мови, математики чи історії України та 

предмету за вибором учнів) для всіх випускників пройшла у формі ЗНО. 

Учні 3-х закладів загальної середньої освіти міста увійшли до числа 200-х 

бальників з хімії та англійської мови. 

У минулому навчальному році 40 % учнів 10-11 класів були охоплені 

профільним навчанням (впроваджені різні профілі у 84 закладах для 3618 

старшокласників) та 27 %  (2422 учні) - поглиблено вивчали окремі предмети.  

У 2017/2018 навчальному році 101 школяр став переможцем обласного 

етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук, а 6 з них - переможцями III Всеукраїнського етапу МАН. 

У 2017/2018 навчальному році у місті проведено 18 предметних олімпіад, в 

яких взяли участь переможці відбіркових етапів: I місце зайняли 63 учні, II 

місце - 121 учень, III місце - 397 учнів. 

Результативність команд міста в обласному етапі предметних олімпіад 

2018 року - 314 призових місць (2016 рік - 290, 2017 рік - 326 призових місць). 

Також 24 одеські школярі успішно виступили на IV (фінальному) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і посіли призові місця з української мови 

та літератури, правознавства, біології, географії, астрономії, польської, 

англійської, німецької, французької мов, історії.  

53 учні (учасники, переможці ІІІ етапу МАН та ІV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад) отримали грошові винагороди від Одеського міського 

голови на загальну суму 105 тис. грн. Найбільші премії отримали учениці 

Одеської гімназії №5 Козицька Катерина та Одеської школи №35 Чернова 

Варвара. 

Учениця Одеської СШ №35 Чернова Варвара отримала срібну медаль 

Міжнародної олімпіади з географії. Поїдка учениці на Міжнародну олімпіаду 

була профінансована з місцевого бюджету. 
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Міжнародне співробітництво 

 

За результатами 2017/2018 н.р. 144 зустрічі були проведені шкільними 

колективами з представниками іноземних делегацій, дипломатичних місій 

Німеччини, Греції, Польщі, Франції, Китаю, акредитованих в Одесі, США, 

Ізраїлю, Румунії, Бельгії, Великобританії.  

У рамках виконання договорів про співпрацю з країнами ЄС, іншими 

країнами та містами світу заклади освіти м. Одеси беруть участь у багатьох 

міжнародних проектах, конференціях, конкурсах, культурно-освітніх поїздках.  

У рамках святкування традиційного Дня Європи в Одесі у закладах освіти 

проведені круглі столи, бесіди, виховні години, конкурси, виставки, концертно-

ігрові мандрівки, відеоконференції, презентації євроклубів та євростудій, 

зустрічі з представниками ОБСЄ Спеціальної моніторингової місії в Україні, з 

представником Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові 

та Україні. 

У рамках побратимських відносин між Одесою і Регенсбургом (ФРН)   

в 2018 році делегація учнів та вчителів взяла участь у 2-ій Міжнародній 

молодіжній конференції у м. Регенсбург (ФРН). 

 

Позашкільна освіта 

 

У місті збережено мережу з 17 закладів позашкільної освіти: 

- 2 станції юних техніків;  

- еколого-натуралістичний центр; 

- флотилія юних моряків; 

- центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді; 

- центр хореографії; 

- дитячий оздоровчо-спортивний комплекс; 

- підлітково-молодіжний центр; 

- 9 центрів (будинків) дитячої та юнацької творчості. 

Впродовж минулого навчального року на базі 16 закладів позашкільної 

освіти працювали 1677 гуртків, груп та інших творчих об'єднань, у яких 25167 

дітей та підлітків отримували позашкільну освіту з різних напрямків: 

- з художньо-естетичного - 14613 вихованців у 951 гуртку; 

- з туристсько-краєзнавчого - 298 вихованців у 20 гуртках;  

- з еколого-натуралістичного - 1448 вихованців у 108 гуртках; 

- з науково-технічного - 3171 вихованець у 234 гуртках; 

- з фізкультурно-спортивного - 954 вихованці у 53 гуртках; 

- з військово-патріотичного - 351 вихованець у 19 гуртках; 

- з інших напрямків - 4332 вихованці у 292 гуртках.  

Крім того, на базі закладів загальної середньої освіти м. Одеси в 2017/2018 

навчальному році було організовано роботу 470 гуртків, в яких 10489 школярів 

отримували позашкільну освіту з різних напрямків: 

- з художньо-естетичного – 3731вихованець у 166 гуртках; 

- з туристсько-краєзнавчого - 443 вихованці у 20 гуртках;  
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- з еколого-натуралістичного - 274 вихованці у 12 гуртках; 

- з науково-технічного - 263 вихованці у 13 гуртках; 

- з фізкультурно-спортивного - 2467 вихованців у 119 гуртках; 

- з інших напрямків - 3311 вихованців у 140 гуртках. 

Таким чином, у 2017/2018 навчальному році  позашкільною освітою в     м. 

Одесі було охоплено 35656 дітей – 38% від загальної кількості школярів 

(95181). Серед них: 173 особи - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, 74 особи – діти з особливими освітніми потребами, 1659 осіб - діти 

з малозабезпечених сімей. 

Кращі дитячі творчі колективи закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси 

отримують почесні звання «Народний художній колектив» та «Зразковий 

художній колектив», які раз на 5 років підтверджують. На сьогоднішній день 

почесне звання «Народний художній колектив» мають 18 дитячих творчих 

колективів, почесне звання «Зразковий художній колектив» - 53 дитячих 

творчих колективи.  

Виховна робота 

Завдання національно-патріотичного виховання в закладах освіти 

м.Одеси вирішувалися в рамках виконання Міської цільової програми 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, 

патріот України» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської 

ради від 16.03.2016 № 436-VІІ (далі - Програма).  

Найбільш популярні з проведених заходів: 

 інтелектуальні:  

- фестиваль інтелектуальних ігор серед молодіжних команд; 

- чемпіонат серед шкільних команд КВК на «Кубок мера»; 

- конкурс ім. Аркадія Креймера на краще проведення інтерактивних 

екскурсій з історії та культури міста Одеси «Сторінками історії Одеси» 

серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста»; 

- конкурс творчих робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів             

м. Одеси «Застигла музика»; 

- конкурс проектів для старшокласників з історії та культури рідного 

міста; 

 творчі: 

- конкурс родинної творчості «Творча сім'я - моя родина і я» до 

Міжнародного дня сім'ї – квітень – травень 2018 року;   

- щорічний міський фестиваль-конкурс «Зоряна юність Одеси»; 

- конкурс читців, поетів та прозаїків «Срібне слово» - жовтень – 

листопад 2017 року; 

 національно-патріотичні: 

- конкурс творчості серед вихованців позашкільних навчальних закладів 

м.Одеси «А я просто українка, україночка» у рамках відзначення 

Шевченківських днів; 

- конкурс української пісні «На крилах пісень – від давнини до 

сучасності»; 
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- міська військово-спортивна гра «Ми роду козацького діти»; 

- міська гра-квест «Місто, яке пам’ятає козаків»; 

- науково-практична конференція учнівської молоді «Козацькими 

шляхами»;  

 військово-патріотичні: 

- міський (заочний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); 

- конкурс «Прапороносець» - конкурс знаменних груп закладів загальної 

середньої освіти м. Одеси; 

- огляд-конкурс «Пісня в солдатській шинелі» у рамках відзначення Дня 

визволення Одеси від нацистських загарбників; 

- огляд-конкурс на кращий музей у закладах освіти м. Одеси. 

Робота з військово-патріотичного виховання школярів проводиться на базі 

комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський центр 

військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост №1», якому в 

2018 році виповнилося 50 років. Протягом року під керівництвом педагогів 

установи Почесну Вахту Пам'яті біля пам’ятника Невідомому матросу несли 

близько 1300 кращих учнів шкіл міста. 

У закладах освіти міста проводилися акції та благодійні марафони, 

спрямовані на підтримку захисників нашої країни, їх дітей та сімей, дітей з 

сімей переселенців, дітей пільгового контингенту та інших: 

 акція «Перше вересня  - без квітів»; 

 благодійна акція до Дня Святого Миколая «З вірою в серці»; 

 благодійний марафон «До світлого дня - світлі вчинки»; 

 акція «Подаруй посмішку ближньому». 

 

Профорієнтаційна робота 

 

У рамках виконання заходів Програми зайнятості населення м. Одеси на 

період до 2022 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 

14.12.2017 № 2743-VII, в закладах загальної середньої освіти міста серед 

старшокласників постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота 

стосовно професій, які мають найбільший попит на ринку праці, анкетування, 

бесіди, тренінги, круглі столи, організовуються екскурсії до виробничих 

підприємств м. Одеси, відвідування Днів відкритих дверей у закладах вищої 

освіти міста та семінарів Одеського міського центру занятості.   

У закладах загальної середньої освіти міста оформлені куточки з постійно 

діючими профорієнтаційними стендами, а також встановлені та працюють 

програмно-апаратні комплекси «Профорієнтаційний термінал», за допомогою 

яких випускники отримують інформацію про професії, потребу міста та регіону 

у робітниках і фахівцях різних спеціальностей, мають можливість 

протестуватися на придатність до тієї чи іншої професії. 

У листопаді 2017 року були проведені міська квест-гра «Знавці професій» і 

міський конкурс на кращий профорієнтаційний проект. Переможці були 
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нагороджені  дипломами і грамотами департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради та грошовими винагородами.  

Молодіжною радою при Одеському міському голові за сприяння 

Департаменту протягом квітня-травня 2018 року організовано та проведено для 

молоді закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти міста 

комплекс інформаційно-просвітницьких лекцій «Волонтер - моя перша 

професія».  

24 червня 2018 року спільно з Молодіжної радою при Одеському міському 

голові був проведений Молодіжний ярмарок вакансій. 

 

Соціальний захист 
 

На повному державному забезпеченні в закладах освіти комунальної 

власності територіальної громади м. Одеси знаходиться 78 дітей: 42 дитини у 

дитячому будинку «Перлинка» та 36 дітей в інтернаті Одеського ліцею 

«Олімпієць». 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені 

єдиними квитками, які дають право на безкоштовне користування громадським 

транспортом та відвідування об'єктів культури. 

У грудні 2017 року всі вихованці закладів дошкільної освіти та учні 1-6 

класів закладів загальної середньої освіти отримали солодкі новорічні 

подарунки, закуплені за бюджетні кошти. 

Для дітей пільгових категорій, обдарованих дітей міста за кошти міського 

бюджету було закуплено 3000 квитків на новорічний мюзикл «Мюзикл-

фантазія «Солодка казка» із врученням подарунків у концертно-виставковому 

комплексі Морського вокзалу. Крім цього, для дітей було виділено 7345 

безкоштовних квитків на новорічні вистави в театрах м. Одеси. 

Для організації літнього оздоровлення дітей пільгових категорій було 

проведено закупівлю путівок до заміських закладів оздоровлення та 

відпочинку. 306 дітей оздоровилися впродовж 2 змін у закладах оздоровлення 

та відпочинку смт. Сергіївка. Крім того, 233 дитини отримали путівки до УДЦ 

«Молода гвардія» та МДЦ «Артек.UA» 

 

Робота з кадрами 

 

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

близько 10 тис. – педагогічні працівники.  

З лютого по серпень 2018 року на базах закладів освіти м. Одеси відбулась 

перепідготовка 407 вчителів, які працюватимуть у 1-х класах з 1 вересня цього 

року.  

Курси підвищення кваліфікації пройшли 1172 педагогічні працівники 

закладів освіти міста. 

Проходження курсової перепідготовки було обов'язковою умовою 

атестації педагогічних працівників, яка проходить раз на п'ять років. У 

2017/2018 навчальному році атестовано 847 педагогічних працівників. 
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137-и педагогам, яким присвоєно почесне звання «Кращий педагогічний 

працівник м. Одеси», виплачується щомісячна муніципальна надбавка в розмірі 

50% тарифної ставки. 

У 2017/2018 навчальному році муніципальні виплати (по 1500 грн. 

щомісяця) отримували 31 заступник директорів шкіл з навчально-виховної 

роботи, що займаються виховною роботою. 

У рамках соціального захисту працівників соціальної сфери в м. Одесі 

триває виплата муніципальних доплат 937 працівникам освіти: 

- 190 вчителям - молодим фахівцям, вихователям - молодим фахівцям; 

- 60 педагогам, які працюють в Одеських школі-інтернаті № 5, дитячому 

будинку «Перлинка»; 

- 164 бібліотечним працівникам; 

- 266 медичним працівникам; 

- 257 працівникам централізованих бухгалтерій і господарсько-

економічних груп. 

2084 непрацюючих педагогів-пенсіонерів отримують муніципальні 

доплати. 

За звітний період було проведено: 

 конкурси професійної майстерності: «Учитель року - 2018» (у 4-х 

номінаціях: «Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика», 

«Фізична культура»). Переможці І (міського) туру показали гідні результати 

у ІІ (обласному) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»:  

       І місце посіли: Воронюк Інна Леонідівна, вчитель  української мови та 

літератури, та Вітер Наталя Борисівна, вчитель фізичної культури Одеської  

гімназії  № 1;  

      ІІ місце посіли: Ковальчук Майя Володимирівна, вчитель фізики Одеського 

НВК «Гімназія № 7»,  

      ІІІ місце –  Кірік  Ірина Володимирівна, вчитель німецької мови Одеської 

гімназії № 8; 

 конкурс професійної майстерності  «Джерело творчості» у номінації 

«Методист - 2018», переможцями якого стали: Дмитрієва Ніна Іванівна, 

методист Одеського міського Палацу дитячої та юнацької творчості; 

Васильєва Світлана В'ячеславівна, методист Одеського центру дитячої та 

юнацької творчості «Промінь» та Дмуховська Наталія Михайлівна, методист 

Одеського центру дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт». 

 конкурс «Кращий педагогічний працівник психологічної служби закладів 

освіти - 2017». Переможцями  стали Овадюк Ірина Володимирівна, 

практичний психолог Одеської ЗОШ  № 15, Велика Світлана Василівна, 

практичний психолог Одеської СШ  № 99, Костюк Юля Олександрівна, 

практичний психолог Одеської ВШ № 3. 

Переможці міських етапів конкурсів професійної майстерності отримали 

грошову винагороду. 

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, 
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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.  

27 серпня 2018 року на базі 10 закладів освіти відбувся серпневий освітній 

форум “Маємо що сказати” ПРО НУШ для педагогічних працівників. 

Одеському вчительству, батькам, представникам громадськості було 

запропоновано 10 актуальних напрямків. Їх представляли понад 50 спікерів, 

серед яких - науковці ВУЗів, провідні спеціалісти освітянської галузі України.  

Всього у форумі взяли участь 1200 учасників.  

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради було організовано 

роботу «Школи резерву керівних кадрів закладів освіти». 

За два роки пройшли навчання у Школі резерву керівних кадрів 82 

педагогічних працівника, з них 8% призначені на керівні посади.  

З 2018 року на підставі Положення про конкурс на посаду керівника 

закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 

громади міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 

21.03.2018 №3078-VII, проводиться конкурсний відбір на посаду керівників 

закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 

громади міста Одеси. За результатами проведення конкурсного відбору у червні 

та серпні 2018 року 20 осіб призначені на посади директорів шкіл.  

 

Інформація про діяльність сфери «Освіта» розміщується на веб-сайті 

міста, департаменту освіти та науки Одеської міської ради та закладів 

освіти. 
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