
Звіт  департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради про підсумки 

діяльності галузі «Освіта»  міста Одеси      

за 2018 рік

Департамент освіти та науки                 

Одеської міської ради



Пріоритетні напрями діяльності

▪Створення умов для забезпечення потреб населення у 

якісній освіті дітей, у тому числі з особливими освітніми 

потребами та стабільного функціонування навчальних 

закладів;

▪Створення безпечного середовища для перебування 

дітей в 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 і національно-патріотичного та превентивного 

виховання дітей.
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Протягом 2018/2019 навчального  року  реалізуються:

Міська цільова програма

розвитку освіти міста Одеси

на 2017-2019 роки

Міська цільова програма 

національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді міста Одеси 

“Я – одесит, патріот України” 

на 2016-2020 роки3



Концептуальні засади реформування середньої 

освіти "Нова українська школа"
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МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  МІСТА

278 
закладів освіти

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти

Заклади 

дошкільної 

освіти 

Заклади 

позашкільної 

освіти
ВШ

Дитячий 

будинок 

“Перлинка” 

129

124

174 13

МНВ

К



Всього в галузі “Освіта” працюють близько 17 тис. працівників, 

з них 10 тис. - педагоги
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130152  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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63,8%

7,3%

4,6%

23,2%

1,2%
Заробітна плата

Комунальні послуги

Харчування дітей

Муніціпальні

виплати та

стипендії

Інші виплати
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Фінансування діяльності  ПТУ
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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 

та мультимедійного обладнання 
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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  
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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 46 закладі освіти міста
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Виконання протипожежних заходів

Обладнання об'єктів захистом від прямих попадань 

блискавки та її вторинних проявів – у 13 закладах освіти міста
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Одеський ДНЗ

№ 52



Встановлення вогнетривких дверей  - у 107 закладах освіти міста

Виконання протипожежних заходів
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Виконання протипожежних заходів

Улаштування, ремонт пожежного водогону 

з встановлення пожежних насосів – у 6 закладах освіти міста
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ЗОШ № 41



Енергозберігаючі заходи

24

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

27

Ремонт приміщень, музичних залів, 

вестибюлів, пралень, санвузлів

Одеський МНВК 

№ 1
Одеська школа 

№ 27



Модернізація харчоблоків

28

Одеська школа 

№122

Одеська школа 

№ 73



29

Модернізація спортивної бази

Одеська школа 

№ 27



Створення умов доступності для маломобільної групи 

населення
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Одеський ДНЗ 

№ 48
Одеська школа 

№ 72



Одеська школа І-ІІІ ступенів №130 (вул. Миколи  Аркаса, 56) 
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КПНЗ "Одеський ЦДЮТ "Дивосвіт" (вул. Спиридоновська, 10)
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Масштабні капітальні ремонти будівель з елементами 

благоустрою територій (за 3 останні роки)

У 33 

закладах 

освіти

33

ДНЗ  165

ОНВК 127

ОНВК 84

ДНЗ 55

ДНЗ 28



34

Установка автоматизованої пожежної сигналізації

(за 3 останні роки)

У 93 

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 1ЗОШ 62

ДНЗ 250 ДНЗ 229



Було Стало

37

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)

38

У 33 

закладах 

освіти



Модернізація харчоблоків (за 3 останні роки)

39

У 47 

закладах 

освіти



Модернізація спортивних майданчиків

(за 3 останні роки)
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У 26 

закладах 

освіти



140 закладів дошкільної освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси,

129 закладів 

дошкільної освіти

11 навчально-виховних 

комплексів, до складу яких 

входить дошкільна ланка

30148 дитина
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2600

2016  рік 2017  рік 2018   рік

29657

29731

30148

Динаміка зміни контингенту закладів  дошкільної 

освіти за останні  3 роки
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43
ДНЗ 237

ДНЗ 48

ДНЗ 78

У 2018 році після проведення капітальних ремонтних 

робіт та реконструкції приміщень  відкрито



44

Одеський навчально-виховний комплекс №125 

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

Одеської міської ради Одеської області (вул. Кругова, 1)



Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» № 41                 

Одеської міської ради Одеської області
(вул. Картамишевська,10)
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46

Одеський  ДНЗ № 217 (вул. Івана і Юрія Лип, 52)



АВТОМАТИЗОВАНА  СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ

asrd.org

47

Підтримка автоматизованої системи реєстрації дітей дошкільного віку (asrd)



• відкриття 4 од. нових дитячих садків на 650 місць (два в

Суворовському та по одному в Приморському і Малиновському

районах);

• звільнення від оренди, проведення капітального ремонту

приміщень, які зайняті приватними закладами – 3 заклади

дошкільної освіти на 200 місць;

• відновлення роботи недіючих закладів дошкільної освіти

після капітального ремонту - 2 заклади дошкільної освіти - на

280 місць;

Концепція створення додаткових місць в закладах 

освіти м. Одеси
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• відкриття груп у приміщеннях, що використовуються не за

призначенням – у 8 закладах на 200 місць;

• відкриття груп дошкільної освіти у школах, які розміщенні

у приміщеннях дитячих садків – у 4 школах на 160 місць;

• збільшення кількості груп в НВК «Школа-Садок» за рахунок

переводу класів школи першого ступеню до школи, яка

знаходиться поряд – у 5 НВК на 170 місць;

• оренда приміщень у житловому секторі (перші поверхи)

для відкриття нових закладів дошкільної освіти.

Концепція створення додаткових місць в закладах 

освіти м. Одеси
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У місті Одесі   124 заклади загальної середньої 

освіти:

86

1

19

3 7

8

50

Заклади загальної середньої освіти 

І ступеня

Спеціальні заклади для дітей з 

особливими потребами

НВК

Заклади загальної середньої освіти 
ІІІ ступеня

Заклади загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів

Заклади загальної середньої освіти 
ІІ-ІІІ ступенів



51

Відповідно до вимог законів України “Про освіту”, 

“Про загальну середню освіту”

Ліцей “Ланжеронівський”
Ліцей “Олімпієць” 

спортивного напрямку
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Дінамика змін контингенту учнів закладів загальної 

середньої освіти  за останні 3 роки

91590

95181

100004
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Зараховано:

✓до    1-х  класів - 11 721 дитина,              

✓до 10-х  класів - 5 278  дітей.
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54

ВИВЧЕННЯ  РІЗНИХ  МОВ



СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ  РЕСПУБЛІКОЮ  БОЛГАРІЯ  І  УКРАЇНОЮ
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Освіта дітей з особливими освітніми потребами
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У 2018/2019 році буде відкрито 75 інклюзивних класи, в яких 

навчатимуться 136 дітей з особливими освітніми потребами

Інклюзивна освіта
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Координаційна рада з питань створення умов для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами в закладах освіти комунальної 

власності територіальної громади м. Одеси
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Створення інклюзивно-ресурсного центру для дітей з 

особливими освітніми потребами
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ПРОЕКТ

вул. Мечнікова, 2-А



Створення інклюзивно-ресурсного центру для дітей з 

особливими освітніми потребами

60

КУ “Одеський 

інклюзивно-

ресурсний центр 

№2” (Київський 

район)

КУ “Одеський 

інклюзивно-

ресурсний центр 

№3” 

(Приморський 

район)

КУ “Одеський 

інклюзивно-

ресурсний центр 

№4” 

(Суворовський 

район)



ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  ДІТЕЙ

61



ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  ДІТЕЙ
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Одеський ліцей “Європейський” Одеської міської ради Одеської області, вул. М. Говорова, 8А



ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  ДІТЕЙ

63

Одеський ліцей “Європейський” Одеської міської ради Одеської області, вул. М. Говорова, 8А



ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  ДІТЕЙ

64

Одеський ліцей “Європейський” Одеської міської ради Одеської області, вул. М. Говорова, 8А



Пілотне впровадження нового Державного стандарту                   

початкової загальної освіти

Одеська

школа № 26
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ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУ                      

«Інтелект України»
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Впровадження всеукраїнського проекту "Технологія 

навчання учнів початкової школи «Розумники»  

(Smart Kids)»
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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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71

Одеська СШ

№ 117

Міжнародний проект Mozaik Education

"Впровадження сучасних освітніх технологій

в педагогічній діяльності "
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Одеська ЗОШ

№ 118

Експеримент регіонального рівня за темою “Створення 

моделі школи відкритої освіти засобами дистанційної 

форми навчання”



Впровадження спільного українсько-нідерладського проекту 

навчання економічної грамотності “Афлатот”
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Участь у міжнародних проектах
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Впровадження всеукраїнського проекту «Сприяння навчанню»

через програму з ЛЕГО-конструювання - «Навчання через гру»
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До Міжнародного Дня безпечного Інтернету
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До Міжнародного Дня безпечного Інтернету
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До Міжнародного Дня безпечного Інтернету
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Забезпечення комп'ютерною технікою

НКК  (стаціонарні ПК) НКК  (мобільні)
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Забезпечення  закладів та установ освіти 

комп’ютерною технікою 
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2017 рік2016 рік 2018 рік



82

Забезпечення  доступу закладів освіти до мережі Інтернет.
Створення WI-FI зон. 

100% закладів загальної 

середньої освіти

98% закладів дошкільної 

освіти

94% закладів позашкільної 

освіти

86% - у  школах  міста

82



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
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
278 веб-сайтів 

закладів освіти

www.krvo.od.ua www.srvo.od.ua www.prvo.od.ua www.mrvo.od.ua



Створений веб-сайт 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 



Забезпечення підручниками

87



Система електронних інтерактивних підручників

http://www.pidruchnyk.ua
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http://www.pidruchnyk.ua/


Електронний інтерактивний підручник  

http://www.pidruchnyk.ua

89

http://www.pidruchnyk.ua/


Участь у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО)

90
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Проведення міських олімпіад, науково-

дослідницьких конкурсів МАН, інтелектуальних 

конкурсів, турнірів



Проведення міських олімпіад, науково-

дослідницьких конкурсів МАН, інтелектуальних 

конкурсів, турнірів

92



Одеситка Чернова Варвара - учениця Одеської СШ № 35 

отримала срібну медаль у Міжнародній олімпіаді з 

географії,яка проходила у Тайланді

93



Проведення зустрічі школярів з представниками 

дипломатичних місій
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Участь у міжнародних проектах
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Учні Одеської школи №75 взяли участь                                                                        

у Чемпіонаті з футболу в Німеччині
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Одеські учні на 2 International Youth Conference у Регенсбурзі

97



• 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.
98

Мережа закладів позашкільної освіти м. Одеси

У м. Одесі 17 закладів позашкільної освіти:



60%

2%
6%

15%

2%

1% 14%

художньо-естетичний

туристично-

краєзнавчий

еколого-

натуралістичний

науково-технічний

фізично-спортивний

військово-

патріотичний

інше
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Розподіл  вихованців закладів позашкільної освіти за 

напрямками:



Вихованці дитячих творчих колективів позашкільних і загальноосвітніх 

навчальних закладів - постійні учасники, переможці та призери 

фестивалів і конкурсів міського, регіонального, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів
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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.

101

Реалізація  Міської   цільової  програми   національно-патріотичного 

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

на 2016-2020 роки



Чемпіонат «Що? Де? Коли?»

102



Проведення КВК на «Кубок  Мера»

103



Міський конкурс проектів для старшокласників                        

з історії та культури рідного міста

104



Міський конкурс творчих робіт учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів м.Одеси «Застигла музика»

105



Конкурс родинної творчості                                                                 

«Творча сім'я – моя родина і Я»
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Міський фестиваль-конкурс                                                            

«Зоряна юність Одеси»
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Міський конкурс творчості серед вихованців 

позашкільних навчальних закладів                                                                

«А я просто українка, україночка»

108



Міський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс 

української пісні

«На крилах пісень - від давнини до сучасності»

109



Міська військово-спортивна гра                                                                

«Ми роду козацького діти»
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Міська гра-квест «Місто, яке пам’ятає козаків»
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Всеукраїнська військово-патріотична спортивна гра 

«Сокіл» («Джура»)

112



Міський огляд-конкурс

«Герої живуть у піснях» (Пісня в солдатській шинелі)

113
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Участь дітей та молоді у заходах, 

присвячених державним, регіональним і 

міським святам та пам'ятним датам



Несення Почесної Вахти Пам'яті біля пам'ятника 

Невідомому матросу

115



Удосконалення матеріально-технічної бази музеїв при 

навчальних закладах міста Одеси
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Благодійна акція “Перше вересня-без квітів”
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Благодійний марафон «З вірою у серці»
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Благодійний марафон                                                                             

«До світлого дня – світлі вчинки»
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АКЦІЯ «Подаруй посмішку ближньому”
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121

Парламент  старшокласників   м. Одеси
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Всеукраїнський Cross-форум учнівської молоді                               

«Разом ми змінимо світ!»
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Всеукраїнський Cross-форум учнівської молоді                             

«Разом ми змінимо світ!»



Участь у пілотному проекті “Школа безпеки”

124

Команда 

Одеської ЗОШ № 81



«Зупинимо булінг разом!»
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«Зупинимо булінг разом!»
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Профорієнтаційна  робота
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Профорієнтаційна  робота
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Профорієнтаційна  робота



Всеукраїнський проект «Профорієнтатор. UA»
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Новорічні вистави для дітей пільгового контингенту на 

Морвокзалі
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У закладах  освіти міста працюють більше 17 тис. працівників, 

з них близько 10 тис. - педагогічні працівники

132



Підготовка вчителів, які працюватимуть у 1-х класах                                        

з 1 вересня 2018/2019 навчального року
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https://www.ed-era.com/



134

Міська влада постійно підтримує 

інтелектуальну еліту працівників освіти міста

137 педагогічних працівників мають 

звання 

“Кращий педагогічний працівник 

міста Одеси”

Виплачується щомісячна 

муніципальна надбавка 

у розмірі 50% тарифної ставки



135

У рамках соціального захисту робітників соціальної сфери 

в м. Одесі продовжуються виплати муніципальних надбавок 

945 працівникам галузі “Освіта”:

•220 вчителям - молодим фахівцям, вихователям - молодим 

фахівцям;

•60 педагогам, які працюють в Одеських ліцеї “Олімпієць” 

спортивного напрямку, дитячому будинку «Перлинка»;

•165 бібліотечним працівникам;

•261 медичним працівникам;

•209 працівникам централізованих бухгалтерій і господарсько-

економічних груп.

2078 непрацюючих педагогів-пенсіонерів отримують

муніципальні доплати.



Конкурс професійної майстерності                            

«Учитель року - 2018» 
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У березні 2018 року створена комунальна установа                         

“Одеський методичний центр освітніх ініціатив”
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Школа резерву керівних кадрів закладів освіти

138



139

www.omr.gov.ua

www.osvita-omr.gov.ua

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4 сайти – територіальних 

відділів освіти районів;

278 веб-сайтів – закладів 

дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної 

освіти.

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

