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Додаток 3 

до протоколу №1  

засідання колегії  

департаменту освіти та науки  

Одеської міської ради  

від 29.01.2019 

 

Про стан виконання рішень колегії 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

за 2018 рік 

 

На виконання перспективного (річного) плану роботи департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради на 2018 рік департаментом освіти та науки 

Одеської міської ради були проведені засідання колегії у 2018 році: 

№1 – 28 березня 2018 року з наступних питань:  

- Про результати роботи закладів та установ освіти у 2017 році та 

завдання на 2018 рік у світлі реалізації Міської цільової програми  

розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 роки. 

- Про стан виконання рішень колегії за 2017 рік. 

- Про організацію харчування в закладах освіти м. Одеса.  

№2 – 25 червня 2018 року з наступних питань:  

- Про стан виконання  у 2017 році Міської цільової програми 

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

одесит, патріот України» на 2016-2020 роки. 

- Про роботу зі зверненнями громадян. 

- Про структуру 2018/2019 навчального року. 

№3 – 29 серпня 2018 року з наступного питання:  

- Про підсумки роботи галузі «Освіта» м. Одеси за 2017/2018 навчальний 

рік та пріоритетні завдання на 2018/2019 навчальний рік. 

№4 – 29 грудня 2017 року з наступного питання:  

- Про виконання у 2018 році Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

на період до 2029 року.  

Протягом 2018 року департаментом освіти та науки Одеської міської ради, 

територіальними відділами освіти районів, закладами освіти міста проведено 

певну роботу з виконання рішень колегії департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради. 

Аналіз стану виконання рішень колегії 2018 року свідчить, що переважна 

більшість рішень виконана.  

Продовжено роботу з національно-патріотичного виховання згідно з 

Міською цільовою програмою національно-патріотичного виховання дітей 

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

плану роботи департаменту освіти та науки Одеської міської ради згідно з 

рішенням колегії від 25 червня 2018 року №2/1. 

Продовжується виконання рішення колегії від 25 червня 2018 року №2/2 
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«Про підсумки роботи департаменту освіти та науки Одеської міської ради із 

зверненнями громадян за 2018 рік». 

Рішення колегії від 25 червня 2018 року №2/3 «Про структуру           

2018/2019 н.р.» доведено до відома керівників закладів освіти. 

За результатами проведення колегії від 29 серпня 2018 року був виданий 

наказ департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 31.08.2018 №264  

«Про виконання рішення розширеного засідання колегії департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради від 29.08.2018 №3/1». Згідно з наказом 

забезпечується безумовне виконання вимог статті 56 Закону України «Про 

освіту»; збережена мережа закладів освіти комунальної власності 

територіальної громади міста, до якої належать 277 закладів освіти; робота 

педагогічних колективів направлена на формування особистості юного одесита 

на засадах загальнолюдських цінностей: патріотизму, людяності, толерантності, 

готовності прийти на допомогу. Поповнюється банк даних дітей з особливими 

потребами, які потребують навчання в системі інклюзивної освіти. З 

використанням ресурсів Міської цільової програми розвитку освіти м.Одеси 

на 2017-2019 роки проводиться модернізація матеріально-технічної бази 

закладів освіти міста з метою створення нового освітнього простору для 

забезпечення розбудови Нової української школи. Триває  інформаційно-

просвітницька робота з батьками дітей щодо впровадження концепції Нової 

української школи. Проводиться робота серед педагогічних колективів щодо 

обговорення проектів законодавчих актів, спрямованих на реформування 

освітньої галузі. Організовано роботу Відкритого освітнього простору 

м.Одеси з залученням вітчизняних та зарубіжних фахівців з актуальних 

питань освіти. Продовжується робота творчої майстерні вчителів 

початкових класів з метою підтримки проекту нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти. Відбіркові тури міського етапу Всеукраїнських 

олімпіад з базових дисциплін проводяться в інформаційно-комунікаційній 

формі. Проводяться практичні заняття з питань ефективного використання 

програмного забезпечення проекту «Електронний інтерактивний 

підручник» та нового модулю «Електронна школа». У рамках реалізації 

проекту запроваджуються сервіси: «Електронний розклад», «Електронний 

щоденник» і «Електронний журнал».  Забезпечується оперативний 

ефективний розгляд звернень громадян у відповідності до Закону України 

«Про звернення громадян». 

Розпочав роботу створений у 2018 році Парламент старшокласників 

м.Одеси, розвивається волонтерський рух у закладах освіти; продовжується  

проведення комплексних заходів з підвищення рівня підготовки 

випускників закладів загальної середньої освіти до зовнішнього 

незалежного оцінювання. Проводяться зустрічі з питань роботи в умовах 

Нової української школи. Забезпечується систематичне висвітлення здобутків 

та досягнень освітянської галузі у засобах масової інформації та Інтернет-

ресурсах. 

З метою виконання рішення колегії департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради 2018 року видані накази департаменту освіти та науки Одеської 
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міської ради, зокрема:  

від 13.02.2018 №35 «Про забезпечення прозорості та відкритості 

діяльності закладів освіти комунальної власності територіальної громади 

м.Одеси в питаннях надходження та використання благодійних внесків»,  

від 11.05.2018 №139 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей 

влітку 2018 року», 

від 21.05.2018 №152 «Про підсумки проведення міського фестивалю  

інтелектуальних ігор серед молодіжних команд», 

від 05.07.2018 №213 «Про проведення серпневого освітнього форуму 

педагогічних працівників навчальних закладів м. Одеси»,  

від 14.08.2018 №448 «Про підсумки роботи школи "Юний олімпієць" з 

біології»,  

від 24.09.2018 №281 «Про проведення в закладах загальної середньої освіти 

комунальної власності територіальної громади м. Одеси місячника «Зупинимо 

булінг разом!», 

від 12.10.2018 №310 «Про проведення науково-практичної конференції 

працівників психологічної служби міста за темою «Актуальні питання 

діяльності психологічної служби закладів освіти м. Одеси в 2018/2019 н.р.», 

від 26.10.2018 №333 «Про деякі організаційні питання щодо підготовки 

педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи», 

від 01.11.2018 №338 «Про створення Парламенту старшокласників в 

м.Одеса», 

від 15.11.2018 №357 «Про затвердження персонального складу та 

організацію роботи Парламенту старшокласників в м. Одеса».  

 

Аналіз стану виконання рішень колегії за 2018 рік свідчить, що рішення 

колегії виконується. 

 

 

 

 


