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ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

по галузі "Освіта" за 2019 рік 

  

      
Освіта є однією з найважливіших сфер життя нашого міста. Саме система 

освіти значною мірою визначає соціально-економічний, культурний та 

духовний розвиток  Одеси.  

За результатами ґрунтовного аналізу стану справ в освітній галузі, із 

врахуванням запитів батьківської громадськості, основних показників галузі 

«Освіта» були  визначені пріоритетні напрями діяльності, які реалізовувалися в 

2018/2019 навчальному році та у ІІ півріччі 2019 року. 

 

І. Основні показники  галузі «Освіта» міста Одеси   

 

У м. Одесі сформована і продовжує розвиватись мережа закладів освіти, 

яка забезпечує конституційне право кожного громадянина на доступну, 

безоплатну та якісну освіту і складається з 279 закладів освіти, а саме: 

  закладів загальної середньої освіти – 124, з них: 

 7 закладів загальної середньої освіти  І ступеня; 

 8 закладів загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів; 

 87 закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів; 

 1 заклад загальної середньої освіти ІІІ ступеня; 

 18 навчально-виховних комплексів; 

 3 спеціальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами. 

 закладів дошкільної освіти – 131; 

 закладів позашкільної освіти – 16; 

 вечірніх (змінних) шкіл – 4; 

 міжшкільних навчально-виробничих комбінатів – 3; 

 дитячий будинок «Перлинка». 

  

У Київському районі міста будується новий центр творчості, в 

Суворовському – розпочато будівництво нової школи, в Приморському 

заплановано будівництво дитячого садка. 

 

 

Так, у 2019 році бюджет галузі «Освіта» (загальний фонд) (станом на 

30.12.2019) складає 2 млрд 431 млн 121 тис. грн  (2016 рік  – 1 млрд              

383,4 млн грн, 2017 рік – 1 млрд 878,0 млн грн, 2018 рік - 2 млрд 127,8 млн грн).  

 

Найбільша частка видатків зведеного бюджету на освіту  припадає на 

повну загальну середню освіту. 
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Фінансування загальної середньої освіти відбувається на засадах 

співфінансування. У поточному році з державного бюджету до місцевого 

бюджету були здійснені трансферти у вигляді субвенцій: 

- на зарплату педагогічному персоналу (освітня субвенція); 

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова 

українська школа»; 

- на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при закладах 

загальної середньої освіти (замовник даних робіт – управління 

капітального будівництва Одеської міської ради); 

- на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти 

(оснащення комп’ютерним обладнанням та забезпечення доступу до 

Інтернету). 

 

Таким чином, бюджет галузі «Освіта» (загальний фонд) у 2019 році склав                                      

2 млрд 431 млн 121 569 тис. грн, з них: 

 заробітна плата – 1 985 262,5 грн (81,66%); 

 комунальні послуги – 151 933,2 грн (6,25%); 

 харчування дітей – 158 035,5 грн (6,50%); 

 муніципальні надбавки та стипендії – 39 437,4 грн (1,62 %); 

 інші виплати – 96 452,9 грн (3,96%). 

 

З 2016 року фінансування діяльності професійно-технічних навчальних 

закладів здійснюється з міського бюджету згідно із Законом України від           

25 грудня 2015 року № 928-VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік».  

Станом на 30 грудня 2019 року з міського бюджету галузі «Освіта» 

(затверджено лімітні призначення) на суму 137 764 тис. грн.  

  

 Протягом останніх років спостерігається тенденція збільшення класів 

(груп),  учнів та вихованців у закладах  освіти.   

Так, у 2018/2019 навчальному році  навчалося та виховувалося більше 

130 000 (130 152) дітей, що на 5 240 дітей більше, ніж у минулому році (у 

2017/2018 навчальному році - 124 912). 

  

 Із них у закладах загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному 

році навчалось – 100 004 дитини, що на 4 823 дитини більше у порівнянні з 

минулим навчальним роком (у 2017/2018 навчальному році навчалася 95 181 

дитина).  

 

Заклади освіти 
Кількість дітей 

2017/2018 н.р. 2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р. 

загальної середньої 95 181 100 004 103 793 
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У 2018/2019 навчальному році до Нової української школи було зараховано 

близько 12 тис. дітей (11 721). У 2019/2020 навчальному році кількість 

першокласників складає 11 353 дитини (386 класів, середня наповнюваність - 

29 дітей). 

Із загальної кількості випускників 9-х класів 2018/2019 навчального року 

(8 583 учні)  більше 5 тис. випускників (5 526)  продовжують навчання в 10-х 

класах. 

Кількість дітей у закладах загальної середньої освіти у                    

2019/2020 навчальному році – 103 793. 

У 2019/2020 навчальному році окремі класи 34 заклади загальної 

середньої освіти міста (Одеських ЗОШ №№14, 15, 18, 22, 28, 30,  31, 38, 44, 45, 

48, 56, 60, 61, 62, 63, 72, 73, 78, 81, 82, 92, 101, 107, 118, 130, СШ №50, НВК 

№№4, 13, 24, 49, 67, 84, «Гармонія»), у зв’язку з перевантаженістю цих 

закладів, навчаються на підзміні або в ІІ зміни. У  минулому році таких закладів 

було 28. 
Друга зміна – небажана і неприємна особливість роботи закладу загальної 

середньої освіти, як і перевантаженість класів учнями, але враховуючи 

міграцію до нашого міста молодих  сімей з різних областей країни та 

зарубіжжя, які стають замовниками й споживачами послуг в освітній сфері, 

відсутність достатньої соціальної інфраструктури у нових  мікрорайонах, 

відмінити другу зміну (підзміну) та чітко дотримуватись нормативів 

наповнюваності класів наразі немає можливості. 

У 2019/2020 навчальному році в закладах загальної середньої освіти 

Одеси навчаються більше 2 тисяч дітей  (2 093 дитини) вимушено переселених 

осіб з Донецької, Луганської областей та АР Крим (це  повна завантаженість 

двох закладів загальної середньої освіти на 1000 місць). (У 2018/2019 

навчальному році таких дітей було 1934). 

За  оперативною інформацією керівників закладів освіти, серед загальної 

кількості учнів близько 4 тисяч – це діти, які зареєстровані у населених 

пунктах Одеської області, найбільша кількість яких проживає у Київському 

районі (1 632 дитини), Суворовському (1 798 дітей). З них до першого класу в 

2019/2020 навчальному році  вступило 400 дітей. 

Найбільша наповнюваність закладів загальної середньої освіти 

спостерігається в Одеських НВК № 13 (2 380), № 84 (2 065)  та «Гармонія»               

(2 039). 

З врахуванням побажань батьків учнів 1-4-х класів, змін навчання у 

2019/2020 навчальному році відкрито 271 група подовженого дня (у 2018/2019 

навчальному році – 213). 

На базі Одеської ЗОШ № 118 організовано дистанційну (окремо) форму 

навчання та надано можливість складати ДПА (за спрощеною процедурою до 

вишів) для дітей і молоді, які проживають на тимчасово окупованій території 

АР Крим та м. Севастополя. У 2018/2019 навчальному році такою формою 

навчання було охоплено 6 учнів та 16 учнів склали ДПА за спрощеною 

процедурою до вишів. 
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Також організовано навчання за екстернатною формою. У минулому 

навчальному році така форма навчання була запроваджена на базі Одеських 

ЗОШ №№  5, 23, 31, 58, 100, 101, НВК № 84, ВШ №№ 3, 19, 24, 25. 

Якісні освітні послуги дітям дошкільного віку в місті надають 131 заклад 

дошкільної освіти, 12 НВК «Дитячий садок - школа», де функціонують 960 

груп, в яких виховується більше ніж 30 тисяч дітей (30 148)  у віці від 2-х до 6 

(7) років, із них 527 - це діти переселенців з Донецької, Луганської областей та 

АР Крим), які приймалися до закладів поза чергою. 

Кількість дітей у закладах дошкільної освіти станом на 27.12.2019 більше 

30 тисяч дошкільників. 

Частка дітей віком 3-5 років, які відвідують заклади дошкільної освіти, 

становить 80% від загальної кількості дітей цієї вікової категорії. Відсоток 

дітей 5 років, які відвідують ЗДО, щорічно не змінюється і становить 100%. 

Основними стратегічними цілями нашого міста є забезпечення доступу до 

якісної дошкільної освіти шляхом подолання черги до дитячих садків. 

З метою виконання Плану створення додаткових місць для дітей 

дошкільного віку, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 06.12.2017 №871-р, Концепції створення додаткових місць в закладах 

дошкільної освіти  м. Одеси, затвердженої рішенням сесії Одеської міської ради 

від  12.12.2018  №4003-VІІ «Про схвалення Концепції створення додаткових 

місць в закладах дошкільної освіти м. Одеси», враховуючи потребу у 

збільшенні кількості  місць у закладах дошкільної освіти (на 100 місцях 

виховується 148 дітей), у новому навчальному році відновляють свою роботу  

18 груп (360 місць), які не використовувалися за призначенням у 

функціонуючих закладах дошкільної освіти  (Одеські ЗДО №№ 15, 58, 103, 138, 

222, 268, 283, 295, НВК №№ 90, 187, 241, 263, 275,  300, 313)  та  2 (40 місць) 

нові  групи за рахунок вивільнення приміщень, які використовувалися під класи 

початкової школи (Одеські ЗОШ №№ 95, 96). 

  

Основною метою позашкільної освіти є розвиток особистості, 

профорієнтація та рання профілізація, попередження негативних дитячих 

проявів, допомога кожній дитині повірити у свої здібності та розкрити власний 

потенціал, надання додаткових знань та практичних навичок, необхідних для 

успішної самореалізації в дорослому житті. 

Протягом вказаного періоду в місті функціонувало 16 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; 

- 9 центрів (будинків) дитячої та юнацької творчості. 

На їх базі у 2019 році працювало 1 597 гуртків та інших творчих об’єднань, 

22 857 дітей отримували позашкільну освіту з різних напрямків. 



 5 

Крім того, на базі закладів загальної середньої освіти м. Одеси у цей період 

функціонувало 689 гуртків, в яких 17 335 школярів отримували позашкільну 

освіту з різних напрямів.  

Таким чином, станом на 01.01.2020 позашкільною освітою в м. Одесі було 

охоплено 40 192 особи (дитина, підліток) – 39 % від загальної кількості 

школярів (103 793).  

Законом України «Про освіту» створено правове підґрунтя для розвитку 

позашкільної освіти: позашкільну освіту визначено як складову системи освіти, 

закріплено можливість визнання та врахування результатів навчання в закладах 

позашкільної освіти, задекларовано фінансову й академічну автономію ЗПО 

тощо. 

Вивчення міжнародного досвіду показує, що держави, зацікавлені у 

розвитку і процвітанні власної країни, приділяють особливу увагу створенню 

умов для розвитку особи, її талантів і здібностей як інвестиції у майбутнє. 

Позашкільна освіта м. Одеси має потужні можливості для особистісної та 

професійної реалізації юного покоління як складової процесу формування 

громадянського суспільства. 

 

Парадигма сучасної освіти передбачає рівний доступ до освітніх послуг 

та безпечне й комфортне освітнє середовище для всіх здобувачів освіти.  

В Одесі реалізується право дітей з особливими освітніми потребами 
на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство, 

залучення батьків до участі в освітньому процесі шляхом створення 

інклюзивних класів та груп. 

У закладах освіти у 2018/2019 навчальному році навчалися  і виховувалися    

1 161 дитина з інвалідністю, з них 1 030 дітей шкільного та 131 дитина - 

дошкільного віку. 

У місті функціонують 3 спеціальні навчальні заклади для дітей з 

особливими освітніми потребами: 22 класи для 229 дітей. В Одеській ЗОШ №77 

в класах для дітей з порушеннями мовлення було організовано навчання 89 

дітей.  

У 2019/2020 навчальному році для дітей з особливими освітніми 

потребами в спеціальних закладах освіти функціонують 30 класів. 

У закладах загальної середньої освіти 598 учнів за станом здоров'я 

навчалися  у минулому навчальному році  індивідуально на дому.  

У 2018/2019 навчальному році функціонував 81 інклюзивний клас, в яких 

навчалися 138 дітей з особливими освітніми потребами.  

У цьому навчальному році забезпечено рівний доступ до освіти дітей з 

особливими освітніми потребами шляхом відкриття ще 49 інклюзивних  

класів. Взагалі в 2019/2020 навчальному році функціонують 130 інклюзивних 

класів у закладах загальної середньої освіти, в яких навчаються 210 дітей з 

особливими освітніми потребами. 

В Одеських ЗОШ №№ 8, 12, 37, 43, 44, 46, 51, 55, 62, 71, 72, 77, 78, 103, 

ліцеї «Європейський» створені ресурсні кімнати. 
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Збережена мережа  спеціальних та санаторних закладів (груп) дошкільної 

освіти (107 груп, 2 130 дітей). 

У місті створено 8 комунальних установ «Одеський інклюзивно-

ресурсний центр», які забезпечують проведення комплексної психолого-

педагогічної оцінки розвитку дитини. Станом на 15.08.2019 до ІРЦ звернулися 

батьки 700 дітей. Із них 538 вже отримали висновок про результати 

комплексної оцінки розвитку дитини з визначенням особливостей  її освітніх 

потреб. 

У  2019 році у місті Одеськими ЗОШ №№ 76, 101 розпочалася реалізація 

державного проекту із навчання дітей шкільного віку, які перебувають 

тривалий час на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я: КУ 

«Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» та  КНП «Одеський обласний центр 

соціально значущих хвороб».  

 

Необхідними умовами якісного інклюзивного навчання є визначення 

особливих освітніх потреб дитини; підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; створення інклюзивного освітнього простору; надання освітніх, 

психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг; забезпечення дітей 

спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку тощо. 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету на придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних 

класів у  2019 році становить - 815 755,00 грн. 

Алгоритм розподілу коштів наступний: кошти розподіляються 

пропорційно до кількості дітей з ООП. 

Бюджетні кошти спрямовуються на: 

- проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять; 

- придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку; 

- оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів. 

Так, на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат була 

отримана субвенція в сумі 2 772 774,00 грн (з яких 1  444  474,00 грн - 

загальний фонд, 1 328 300,00 грн - спеціальний фонд). Ремонтні роботи в цих 

кімнатах були виконані за кошти місцевого бюджету. 

Розпочато впровадження ранньої допомоги дітям з особливими освітніми 

потребами в закладах дошкільної освіти. Субвенцію у розмірі 230 913,00 грн   

направлено на підтримку дітей-дошкільнят з особливими освітніми потребами, 

що надає можливості для проведення корекційно-розвиткових та психолого-

педагогічних занять та придбання обладнання для опанування навчальною 

програмою відповідно до потреби.  У 2019/2020 навчальному році в закладах 

дошкільної освіти функціонує 21 інклюзивна група, до яких зараховано 57 дітей 

з особливими освітніми потребами.  

 

У 2019/2020 навчальному році безкоштовне харчування отримають усі 

учні 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти (близько 43 553 учнів), 

серед яких 1 252 учні пільгового контингенту закладів загальної середньої 
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освіти та 4 438 дітей пільгового контингенту дошкільної освіти. (У                

2018/2019 навчальному році безкоштовне харчування отримали усі учні 1-4-х 

класів закладів загальної середньої освіти (близько 44 508 учнів), серед           

яких 2 818 учнів пільгового контингенту закладів загальної середньої освіти та 

4 365 дітей пільгового контингенту дошкільної освіти). 

У 2019 році з бюджету міста на забезпечення харчування дітей у закладах 

освіти міста виділено 158,0 млн грн (у 2018 році виділено 147,1 млн грн 

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

З 2018/2019 навчального року в закладах загальної середньої освіти, 

враховуючи пропозиції учнів та їх батьків, розпочався процес реформування 

шкільного харчування. 

Наразі, в Одеських ліцеї «Європейський» та ЗОШ № 125 запроваджено  

нову систему організації харчування для учнів за принципом «шведський стіл». 

Послуги з організації харчування у вищезазначених закладах надає ТОВ 

«Фабрика смаку». До меню обов’язково входять овочі, фрукти, м’ясні та рибні 

вироби, кілька видів напоїв, хлібобулочні вироби, млинці, сирні страви, кілька 

видів гарнірів. Завдяки цьому складене меню дозволяє урізноманітнити раціон 

дітей та забезпечити їм не лише корисну, а й смачну їжу, яку кожен може 

обрати на власний смак. Вартість шкільного харчування за принципом 

«шведський стіл» для міського бюджету не перевищує  встановленої вартості 

харчування учнів 1-4 класів. Така система мультипрофільного харчування  вже 

отримала позитивні відгуки від учнів, вчителів, батьків.  

Крім того, для учнів старших класів у їдальні ліцею «Олімпієць» 

встановлено вендінговий апарат. Процес від вибору до видачі гарячої страви 

займає в середньому 40-50 секунд. За допомогою цього апарату діти можуть 

швидко отримати під час перерви обрану порцію харчування, герметично 

упаковану та розігріту. Вартість залежить від вибраної учнем страви (в межах 

20 грн), оплата відбувається готівкою або карткою. 

Одеський ліцей № 9 першим у минулому навчальному році почав 

реалізовувати проект «Нове шкільне харчування». Організація харчування 

учнів здійснюється за Збірником рецептів страв для харчування дітей 

шкільного віку в навчальних та оздоровчих закладах Євгена Клопотенка. У 

новому меню – страви, які діти хочуть їсти. У ньому максимально збалансовано 

консистенцію жирів, білків та вуглеводів, менше солі та цукру, більше спецій та 

соусів на основі фруктів та ягід. 

У травні 2019 року департаментом освіти та науки Одеської міської ради 

було проведено анкетування з питань організації харчування в закладах 

загальної середньої освіти. В опитуванні взяло участь 36 270 респондентів. Із 

них обрали: 

- харчування за принципом «шведський стіл» - 29%; 

- стандартну форму організації харчування з можливістю придбання 

додаткових страв – 29%; 

- стандартну форму організації харчування – 25%; 

- за рецептурним збірником Є. Клопотенка – 17%. 
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У 2019/2020 навчальному році буде продовжено впровадження нових форм 

організації харчування і в інших закладах загальної середньої освіти, де 

більшість батьків  та учнів підтримали дані пропозиції. 

 

 

ІІ. Наші досягнення 

 Навчальна діяльність 

 

У 2018/2019 році: 

- учні 5-х закладів загальної середньої освіти міста (Маріїнська гімназія, 

гімназія №2, СШ № 117, ЗОШ №56, 63 (2 учні));  увійшли до числа 200-

бальників з математики, історії України, хімії та англійської мови. 

Взагалі участь у ЗНО взяли 4 500 випускників одеських шкіл;  

- 79 школярів стали переможцями обласного етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, а 6 з них - 

переможцями III Всеукраїнського етапу МАН; 

- проведено 18 міських предметних олімпіад, в яких взяли участь 

переможці відбіркових етапів: I місце зайняли - 66 учнів, II місце - 128 

учнів, III місце - 402 учня; 
- 293 учні - переможці в обласному етапі предметних олімпіад; 

- 12 одеських школярів успішно виступили на IV (фінальному) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і посіли призові місця з 

російської мови, економіки, математики, географії, астрономії, польської, 

англійської, німецької, французької мов, екології; 

- 60 учнів (учасники, переможці ІІ та ІІІ етапу МАН та ІІІ та ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад) отримали грошові винагороди 

від Одеського міського голови на загальну суму 188 тис. грн  

(найбільші суми премій (по 11 тис. грн) отримали учні Одеських 

гімназії №5 Козицька Катерина та СШ №40 Дюжинов Дмитро, які є 

переможцями у олімпіадах з різних предметів); 

- 20 обдарованих і талановитих учнів закладів загальної середньої освіти  

м. Одеси щорічно отримують стипендію Одеського міського голови. 

 

 Виховна робота 

 

За зазначений період були проведені різноманітні виховні заходи (у 

рамках виконання Міської цільової програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2016-

2020 роки). 

Найбільш популярні з них: 

 інтелектуальні:  

- міський фестиваль інтелектуальних ігор серед шкільних команд; 

- Шкільна Ліга сміху на «Кубок мера»; 
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- конкурс ім. Аркадія Креймера на краще проведення інтерактивних 

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

серед учнів закладів загальної середньої освіти міста; 

- конкурс творчих робіт учнів закладів загальної середньої освіти м.Одеси 

«Застигла музика»; 

- конкурс проектів для старшокласників з історії та культури рідного 

міста; 

 творчі: 

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

Міжнародного дня сім’ї;   

- міський фестиваль-конкурс «Зоряна юність Одеси»; 

- конкурс читців, поетів та прозаїків «Срібне слово»; 

 національно-патріотичні: 

- міський конкурс творчості серед вихованців закладів освіти м. Одеси «А 

я просто українка, україночка» у рамках відзначення Шевченківських 

днів; 

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

сучасності»; 

- 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; 

- конкурс «Юний парамедик»; 
- міський конкурс вокально-хореографічної композиції «Герої живуть у 

піснях» - у рамках відзначення Дня визволення Одеси від нацистських 

загарбників;  

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

 

Впродовж 2019 року Почесну Вахту Пам’яті біля пам’ятника Невідомому 

матросу несли близько 1000 кращих учнів закладів загальної середньої освіти 

м. Одеси. 

 

Ефективно пройшли акції та благодійні марафони, спрямовані на 

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

переселенців, дітей пільгових категорій 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».  
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 У жовтні та грудні 2018 року на базі Одеського НВК «Гімназія №7»  

відбувся всеукраїнський відкритий CROSS-Форум «Разом ми змінимо 

світ!», в ході якого відбувся коворкінг «Технології лідерства», єдиний урок 

«Моє місто - найкраще в Україні!», майстер-класи різного напряму та інші 

заходи. 

У квітні 2019 року на базі Одеського  НВК «Гімназія № 7» відбувся 

відкритий молодіжний EdFusion «Моя дипломатична місія». 

Учасниками заходу стали близько 200 лідерів учнівського 

самоврядування у складі 30 команд з 17 міст 11 регіонів України, а також 

закладів загальної середньої освіти м. Одеси. До участі у заході були запрошені 

представники дипломатичних місій, акредитованих в м. Одесі – 

консульств Греції, Латвії, Литви, Польщі, Туреччини та Румунії.  

Програмою EdFusion були організовані та проведені: навчально-

практичний коворкінг з тренінговими локаціями, етнолайфхаки, благодійний 

ярмарок, флешмоби, майстер-класи, квести, кулінарне шоу, телемости                  

з країнами – Болгарія, Грузія, Ізраїль, Китай, Німеччина, Польща, Греція, 

пісенний конкурс, а також екскурсії, під час яких школярі відвідали міжнародні 

генеральні консульства Грецької Республіки, Республік Польща, Румунія, 

Туреччина, Грузія, центр болгарської культури, Арабський та Ізраїльський 

культурні центри, культурний благодійний центр «Баварський дім», громадську 

організацію «Одеська Вірменська громада», Інститут Конфуція, представництва 

МЗС України в Одесі. 

 

У минулому навчальному році у місті був створений Парламент 

старшокласників м. Одеси, яким розпочато реалізацію в місті учнівських 

проектів, а саме:  

- «Врятуй серце», «Діти для дітей» - благодійні заходи з метою допомоги 

дітям, які потребують або перенесли нейрохірургічне втручання, а 

також дітям з паталогіями серця, 

- «Юний волонтер» - соціальний проект з підтримки соціально-

незахищених верств населення міста, 

- «Зупинимо булінг» - проведення серед учнівської молоді 

інформаційно-просвітницьких заходів, 

- «Голос молоді», «Одеса очима підлітка» - проведення серед школярів 

інформаційно-медійних заходів та проектів з метою підвищення уваги 

суспільства до дитячої думки, 

- «Еко-Одеса» - участь молоді в екологічних проектах з метою 

формування екологічної свідомості, популяризації екологічного 

способу життя серед дітей та учнівської молоді, 

- «Вело-культура» - залучення школярів та молоді до спортивних заходів 

з метою пропаганди здорового способу життя, 

- «Зелене місто» - участь школярів в природозберігаючих заходах у 

межах міста. 
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Протягом 2019 року старшокласники допомагали волонтерам Благодійного 

Фонду «Корпорація Монстрів» у реалізації соціального проекту «Добрий обід. 

Час жити!» (підтримка малозабезпечених одеських пенсіонерів).    

 

 

 Інноваційна діяльність 

 

У 2018/2019 навчальному році 50 закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси 

брали  участь у 15-ти освітніх проектах та експериментах міжнародного, 

всеукраїнського, регіонального рівнів. 

 Всеукраїнські експерименти:  

- 17 одеських шкіл беруть участь у всеукраїнському експерименті  

«Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» 

(SmartKids)» протягом 2017–2022 рр. (Одеські НВК №4, 53, ЗОШ №№8, 

46, 60, 78, 81, 85, 92, 105, 118, СШ №№53, 54, 64, НВК «Гімназія №2», 

«Гімназія №7», ліцей «Ланжеронівський»); 

- Одеська ЗОШ №26 - «Розроблення 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» ; 

- Одеський НВК «Гімназія №7» - «Громадсько-патріотичне виховання 

суб’єктів громадянського суспільства України в умовах навчально-

виховного комплексу»; 

- Одеський НВК «Гімназія №7», дитячий будинок «Перлинка»-  

«Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських 

шкіл»; 

-  дитячий будинок «Перлинка» - «Науково-методичні засади 

формування мережецентричного середовища «Музейна планета»; 

-  Одеський НВК «Гімназія №7» - «Нова українська школа у поступі до 

цінностей» на 2018-2022 роки. 

 

 Всеукраїнські проекти:  

- 19 одеських шкіл беруть участь у всеукраїнському науково-

педагогічному проекті «Реалізація компетентнісного підходу в науково-

педагогічному проекті «Інтелект України» (Одеські НВК №13, 53, 

„Надія”, „Гімназія №7”,  СШ №53, 21, 111, 119, ЗОШ №№5, 44, 60, 92, 

118); 

- 4 заклади беруть участь у проекті «Вивчай та розрізняй - інфо-

медійна грамотність» (Одеські ЗОШ №№27, 55, 65, 80); 

- у 16 дитячих садках впроваджується проект «Сприяння освіті» через 

програму з ЛЕГО-конструювання - «Навчання через гру»;  

- «Я – дослідник» (Одеський НВК «Гімназія №7); 

- вчителі фізичної культури закладів загальної середньої освіти міста 

беруть участь у «JuniorZ». 
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 Регіональні  експерименти:  

- Одеський НВК № 94 -  «Розробка системи технологічного навчання для 

загальноосвітніх навчальних закладів»; 

- Одеська ЗОШ №118 - «Створення моделі школи відкритої освіти 

засобами дистанційної форми навчання» на 2017-2022 роки; 

- Одеська ЗОШ №37 - «Індивідуально профорієнтаційне спрямування 

розвитку учнів засобами театрально-хорових дисциплін»; 

- Одеський НВК № 49 - «Формування та розвиток інформаційно-

комунікаційної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів в умовах становлення конкурентоспроможного випускника»; 

- Одеська СШ №75 -  «Організаційно-педагогічні умови підвищення якості 

освітніх послуг в рамках впровадження моделі «Муніципальний будинок 

ремесел». 

 

 Реалізація проектів: 

- 17 закладів освіти беруть участь у реалізації спільного проекту 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради з Одеською 

національною академією зв'язку  ім. О.С. Попова «ІТ-класи»; 

- 20 закладів загальної середньої освіти міста беруть участь у проекті 

«Google Apps for Education» (хмарні технології); 

- 5 закладів дошкільної освіти  беруть участь у Міжнародному 

(Нідерланди) проекті «Афлатот» «Щодо упровадження основ соціальної 

і фінансової освіти дітей дошкільного віку» (Одеські ДНЗ №№ 141, 291, 

45, 174, 29); 

- з  2017 року на базі Одеської СШ №117 реалізується міжнародний проект 

«Mozaik Education» «Впровадження сучасних освітніх технологій у 

педагогічній діяльності».  

 

Крім цього, педагогічні та учнівські колективи закладів освіти 

продовжують працювати над реалізацією проектів з навчальними 

закладами Польщі, Франції, Німеччини, Словаччини, Латвії, ЄС та ін. 
Серед таких проектів:  

- «Мережа асоційованих шкіл ЮНЕСКО» програма підтримки викладання 

та вивчення німецької мови "Школи: Партнери Майбутнього PASH», 

- Міжнародний проект «Підтримка молоді як імпульс для зміцнення 

демократії та громадянського суспільства в Україні»,  

- програма FLEX («Програма обміну майбутніх лідерів» - програма 

культурного обміну між Україною та США),  

- робота мовних таборів (англійська та німецька мови) із залученням 

іноземних волонтерів у рамках проекту «GoCamp»,  

- українсько-швейцарський проект «DOCCU: Розвиток цивільних 

компетентностей в Україні» (Одеський юридичний ліцей), 

- Міжнародний освітній проект «Міксіке в Україні»;  

- Міжнародний проект «Global connections»,  
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- Міжнародний проект «Generation global» в рамках проекту «Діалог з 

молоддю світу»,  

- Міжнародний проект «Know My World»,  

- україно-американський проект «Молодіжна поліцейська академія», 

- проект Гете-Інституту в Україні,  

- спільний проект з Ризькою українською середньою школою економічної 

освіти старшокласників (Латвія),  

- освітня програма «Білінгвальна освіта,  

- проект Євросоюзу «еTwinning Plus»,  

- Міжнародна освітня програма в Україні Helen Doron English,  

- у рамках реалізації міжнародних проектів  триває співпраця з молодіжним 

будинком культури м. Велюнь (Польща) тощо. 

 

 Досягнення педагогів: 
 

Педагогічні працівники м. Одеси брали  участь у всеукраїнських конкурсах 

та стали переможцями у наступних:  

- всеукраїнський конкурс професійної майстерності «Учитель року - 

2019» проведений у 5-х номінаціях: «Вчитель інклюзивного класу», 

«Французька мова», «Географія», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я». 

Всього взяло участь 26, з них 10 педагогічних працівників стали 

переможцями у ІІ (обласному) турі всеукраїнського конкурсу.  

Вчитель французької мови Одеської СШ № 10 Романовська Ірина 

Сергіївна стала переможцем і посіла І місце у ІV турі всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року - 2019».  

     Переможці міських етапів конкурсів професійної майстерності та 

всеукраїнського етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 

2019» отримали грошову винагороду. 

- у конкурсі професійної майстерності  «Джерело творчості» у номінації 

«Керівник гуртка - 2019» стали переможцями 5 педагогічних працівників. 

  

 У 2019 році одеські педагоги удостоєні двох золотих і однієї срібної 

медалей Десятої міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні». Журі 

конкурсу відзначило особливу методичну і практичну цінність розробок 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради, Одеських НВК                  

"Гімназія № 7", ЗОШ №38.  

Так, за підсумками роботи конкурсу «Сучасні заклади освіти – 2019» 

у номінації «Соціалізація особистості в умовах сучасних викликів», активну 

участь у реформуванні національної системи освіти департамент освіти та 

науки Одеської міської ради нагороджений дипломом та золотою медаллю.  

 

19-20 квітня 2019  року проведений  Відкритий педагогічний форум - 2019  

«Нова українська школа: взаємодія + розвиток + творчість»,  в якому взяли 

участь біля 500 педагогічних працівників, 21 спікер з різних міст України  

(Київ, Кривій Ріг, Вінниця, Миколаїв, Одеса), представники різних 
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організацій та компаній. Одеському вчительству, батькам, представникам 

громадськості було запропоновано 8 актуальних напрямів: здоров’язбереження, 

проектування та планування освітнього простору як стратегічного ресурсу 

інноваційного розвитку; компетентнісний підхід – основа якості змін 

освітнього процесу; педагогіка партнерства. Гуманізація взаємин педагога та 

дитини: дитиноцентриський акцент; інклюзивна освіта; психолого-

педагогічний контекст розвитку професійної компетентності вчителя; STEM-

освіта; управління закладом освіти в контексті НУШ; підготовка до ЗНО та 

профорієнтація.  

  

21-22 серпня 2019 року відбувся Відкритий освітній форум – 2019 

«#КОМПЕТЕНТНІСТЬ#КРЕАТИВ#КОРИСТЬ+», основна задача якого -  

методична допомога  у реалізації основних викликів Нової української школи, 

пошуку ефективних шляхів реалізації, покращення діяльності педагогічних 

колективів закладів освіти  м. Одеси на новий 2019/2020 навчальний рік, в 

якому взяли участь більше 2 200 педагогічних працівників, 71 спікер з м.Одеси 

та м. Києва, було представлено 67 секцій за різними  напрямами. Заняття 

проходили у форматі майстер-класів, тренінгів, круглих столів, панельних 

дискусій, творчих майстерень. 

Головною метою проведення форумів є обговорення пропозицій щодо змін 

в освіті, обмін досвідом їх впровадження для формування 

конкурентоспроможних учнів, які зможуть вільно і швидко адаптуватися в 

умовах інформаційного суспільства та європейської інтеграції України. 

 

 Міжнародна співпраця 

 

За звітний період шкільними колективами 230 зустрічей були проведені 

з представниками іноземних делегацій, дипломатичних місій Німеччини, 

Болгарії, Польщі, Франції, Греції, Латвії, Литви, Румунії, Туреччини, Китаю, 

Сирії, Казахстану, акредитованих в Одесі, США, Ізраїлю, Великобританії, 

Нідерландів, Словаччини, Місії Європейського Союзу з прикордонної 

допомоги Молдові та Україні.  

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, вікторини, конкурси малюнків 

та фотоколажів, фотовиставки, виставки стіннівок, концертно-ігрові та 

віртуальні мандрівки, відеоконференції, презентації євроклубів та євростудій, 

фестивалі, флешмоби, зустрічі учнівської молоді з представниками 

дипломатичних місій, акредитованих у м. Одесі. 

У рамках побратимських відносин між Одесою і Регенсбургом (ФРН) та з 

метою участі у проекті Міні-Регенсбург у 2019 році делегація учнів та вчителів 

відвідала м. Регенсбург (ФРН). 
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ІІІ. Кадри 

 

У закладах освіти міста працюють більше 15 тис. працівників (15 624), з 

них 9381 – педагогічні працівники. На сьогодні стан забезпечення 

педагогічними кадрами в системі освіти міста характеризується нестачею 

педагогів. На даний час  існує  628 вакансій педагогічних працівників (більш за 

все - вчителів фізичної культури, інформатики, англійської мови, педагогів 

соціальних, практичних психологів, вихователів ГПД, вихователів закладів 

дошкільної освіти). Така ситуація викликана порівняно невеликою заробітною 

платою у сфері освіти, що не може конкурувати із більш оплачуваними 

сферами зайнятості.  

Ще одним проблемним питанням є недостатній рівень забезпечення 

педагогічними працівниками, які здійснюють інклюзивну освіту, в закладах 

освіти. 

 Без професіоналів і чіткої стратегії кадрової політики забезпечити якість 

освіти не можливо. Тому, крім фінансової, академічної, організаційної 

автономії, на часі – робота з кадрами у кожному закладі. 

Курси підвищення кваліфікації пройшли 972 педагогічних працівника 

закладів освіти міста. 

Також відбулась перепідготовка 380 вчителів, які почнуть працювати у         

1-х класах з 1 вересня 2019 року та 842 педагогічні  працівники (вчителі 2-х, 

4-х класів та англійської мови), які працюватимуть в умовах НУШ. 

Проходження курсової перепідготовки було обов'язковою умовою 

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

2018/2019 навчальному році атестовано 932 педагогічні працівники. 

159-и педагогам, яким присвоєно почесне звання «Кращий педагогічний 

працівник м. Одеси», виплачується щомісячна муніципальна надбавка в 

розмірі 50% від розміру мінімальної заробітної плати на 01 січня календарного 

року (розпорядження від 29.01.2020 №51) 

У 2018/2019 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 945 працівникам освіти: 

- 220 вчителям - молодим фахівцям, вихователям - молодим фахівцям; 

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

будинку «Перлинка»; 

- 165 бібліотечним працівникам; 

- 261 медичним працівникам; 

- 209 працівникам централізованих бухгалтерій і господарсько-

економічних груп. 

2078 непрацюючих педагогів-пенсіонерів отримують муніципальні 

доплати. 

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради організовано роботу 

«Школи резерву керівних кадрів закладів освіти». За три роки пройшли 
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навчання у «Школі резерву керівних кадрів» 125 педагогічних працівників, з 

них 11% 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 у новій редакції, затвердженого рішенням Одеської 

міської ради від 20.03.2019 № 4410-VII, проводиться конкурсний відбір на 

посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності 

територіальної громади міста Одеси. За результатами проведення 

конкурсного відбору 64 особи призначені на посади керівників закладів 

комунальної власності територіальної громади м. Одеси.  

 

 

ІV. Інформатизація системи освіти 

 

Інформатизація системи освіти міста передбачає стовідсоткове 

забезпечення закладів освіти комп'ютерною та мультимедійною технікою, 

доступом до швидкісної мережі Інтернет, створення веб-сайтів закладів 

освіти, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання. 

 

Станом на грудень 2019 року всього  у закладах загальної середньої 

освіти  комунальної власності територіального громади м. Одеси на 2019 рік 

5615 комп’ютерів, функціонують 199 навчальних комп'ютерних класів (НКК), 

в яких 2357 комп'ютерів, інтерактивних дошок - 503, мультимедійних 

проекторів - 1376.  

 

Показник 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Комп’ютерні класи, од. 198 201 199 

Інтерактивні дошки, од. 401 454 503 

Мультимедійні проектори, од. 1135 1267 1376 

Комп’ютери, од. 4971 5335 5615 

 

Заклади дошкільної освіти мають 328 комп’ютерів (13 інтерактивних  

дошок, 60 мультимедійних проекторів). 

Заклади позашкільної освіти мають 72 комп’ютера (3 інтерактивні дошки, 

9 мультимедійних 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 міста перебувають 277 веб-сайтів закладів та 

установ освіти, 129 з яких були модернізовані у 2019 році.  

У рамках реалізації Міської цільової програми розвитку освіти міста 

Одеси на 2017-2019 роки створено веб-сайт департаменту освіти та науки 
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Одеської міської ради, який відповідає вимогам чинного законодавства 

України: www.osvita-omr.gov.ua 

 

 

V. Матеріально-технічна база  

 

 У 2019 році по галузі «Освіта» на проведення ремонтних робіт та 

придбання необхідного обладнання для закладів освіти м. Одеси виділено 

понад 376 млн грн бюджетних коштів 

З них: 

- управлінню капітального будівництва Одеської міської ради для 

проведення капітального ремонту закладів освіти - понад 308 млн грн 

(308 065,76 тис. грн); 

-  департаменту освіти та науки Одеської міської ради - понад 68 млн 

грн (68 639,8 тис. грн). 

 

Одним з основних пріоритетів у 2019 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. 

 

 Для реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» кошти із усіх джерел фінансування в 

загальній сумі 19 млн 176, 27 тис. грн розподілені наступним чином: 

- 10 566, 84 тис. грн – на закупівлю сучасних меблів (субвенція - 7 396, 79 

тис. грн; місцевий бюджет – 3 170, 05 тис. грн); 

- 3 751, 92 тис. грн – на закупівлю комп’ютерного обладнання (субвенція 

– 2 626, 35 тис. грн; місцевий бюджет – 1 125, 57 тис. грн); 

- 4 857, 51 тис. грн – на закупівлю дидактичного матеріалу (субвенція – 3 

400, 26 тис. грн; місцевий бюджет – 1 457, 25 тис. грн). 

 

 У 2018/2019 навчальному році всі перші класи закладів загальної середньої 

освіти безкоштовно отримали ігрові набори LEGO, а саме: кожен учень 

отримав набір «Шість цеглинок», а кожен перший клас – набір конструктора 

«LEGO PLAY BOX» для використання в освітньому процесі виключно в 

закладі освіти, на балансі якого вони перебуватимуть. 

 

 Як показує практика, механізм субвенціального фінансування потребує 

подальшого вдосконалення. Це стосується, зокрема, питання використання 

http://www.osvita-omr.gov.ua/
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залишків коштів за освітньою субвенцію, вдосконалення формули розділу такої 

субвенції тощо. 

 Актуальними питаннями удосконалення формули розподілу обсягу 

освітньої субвенції є: 

- урахування реального контингенту учнів станом на 1 вересня року, що  

передує плановому бюджетному періоду (замість року, що передує 

поточному бюджетному періоду); 

- урахування годин індивідуального навчання; 

- передбачення видатків на заміну тимчасово відсутніх працівників; 

- урахування реальної потреби на оплату праці вихователів груп 

подовженого дня та фахівців дистанційної освіти. 

  

Головним пріоритетом при проведенні ремонтних робіт є створення 

безпечного середовища в закладах освіти. У 2019 році велика увага 

приділяється реалізації протипожежних заходів. 

Продовжується робота із встановлення автоматичної пожежної 

сигналізації.                                                                     

Наразі автоматична пожежна сигналізація (АПС) з виведенням на пульт 

цілодобової пожежної охорони встановлена в 127 закладах освіти (з них у 42  

закладах дошкільної освіти, 83 закладах загальної середньої освіти, 1 КПНЗ, 1 

МНВК. У тому числі у 2019 році встановлено в 16 закладах (Одеських ЗОШ 

№№23, 72, 85, 92, 107, 122, СШ № 86, 94, НВК №№84, 263, ліцеї № 9, ДНЗ 

№№58,  85, 160,  КПНЗ «Одеський МДОСК «Вікторія», МНВК №3), завершено 

проектні роботи в 3 закладах (СШ № 35, ДНЗ №№ 235, 248). 

Окрім того, приділялась увага реалізації інших протипожежних заходів. 

Проводились роботи щодо: 

- обладнання об’єктів захистом від прямих попадань блискавки та її 

вторинних проявів у 3 закладах освіти (2 школах, 1 КПНЗ). Усього 

обладнано захистом від прямих попадань блискавки та її вторинних 

проявів  65 закладів освіти; 

- капітальний ремонт електрощитової у 1 закладі (Одеській ЗОШ № 113). 

Всього  встановлено вогнетривких дверей у 93 закладах освіти; 

- капітальний ремонт евакуаційних виходів у 1 закладі (Одеському                    

ДНЗ № 225); 

- проведено капітальний ремонт топкових у КПНЗ «Одеський МДОСК 

«Вікторія». 

 

У ході підготовки до нового навчального  року : 

- ремонт дахів і фасадів проведено у  3 школах, 6 дитячих садочках, 1 

закладі позашкільної освіти (Одеських ЗОШ № 80, СШ № 17, 

Маріїнська гімназія, ДНЗ №№ 80, 211, 276, 6, 106, 204, КПНЗ 

«Афаліна»); 

- ремонт системи опалення, каналізування та водопостачання 
проведено у 1 школі, 3 дитячих садочках  (Одеських ЗОШ № 23, ДНЗ 

№№112, 121, 269);  
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- ремонт приміщень музичних залів, вестибюлів, пралень, санвузлів 

проведено у 8 школах, 4 дитячих садках, в 1 КПНЗ (Одеських ЗОШ 

№№23, 57, 79, 105, НВК № 13, СШ № 40, ліцеях № 9, 

«Ланжеронівський», ДНЗ №№ 37, 114, 164, 174, КПНЗ «Одеський 

ЦДЮТ  «Промінь»); 

- модернізація харчоблоків проведено у 1 школі, 2 дитячих садках 

(Одеському НВК № 13, Одеських ДНЗ №№14, 271); 

- модернізація дитячих майданчиків та прилеглої території проведено 

у 5 закладах загальної середньої та дошкільної освіти (прилеглої 

території – в Одеських ЗОШ № 78, НВК № 67, майданчики – в Одеських 

ДНЗ №№ 274, 147, 173). 

Крім того, управлінням капітального будівництва Одеської міської ради   у 

закладах проводяться ремонти дахів, фасадів, внутрішніх приміщень. Триває 

модернізація стадіонів у 3 закладах освіти (Одеських ЗОШ №№ 5, 71, НВК  

«Гімназія № 7»).   

Під час перевірки підготовки закладів освіти до нового 2019/2020 

навчального року було встановлено, що  усі заклади  освіти комунальної 

власності територіальної громади м. Одеси готові до нового навчального року. 

Відповідно до статті 79 Закону України «Про освіту» джерелом 

фінансування закладів освіти можуть бути державний і місцевий бюджет, 

добровільні внески, отримані від підприємців, організацій, фізичних осіб, а 

також інші джерела, які не заборонені законодавством.  

Ми вдячні всім батькам учнів, вихованців, які допомагали підготувати 

заклади освіти до нового навчального року. 

Але разом з тим, ще раз наголошую, що батьки можуть надавати 

благодійну допомогу установі освіти виключно за власним бажанням і 

добровільно.  

Відповідно до нормативно-правових актів України, наказів департаменту 

освіти і науки Одеської міської ради від 20.01.2017 № 25 «Про посилення 

контролю за дотриманням закладами освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси законодавства України про залучення та 

використання благодійних внесків», від 13.02.2018 № 35 «Про забезпечення 

прозорості та відкритості діяльності установ освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси  в питаннях надходження та використання 

благодійних внесків», працівникам закладів освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси категорично заборонено брати участь у 

зборі коштів і отриманні матеріальних цінностей від батьків учнів 
(вихованців).  

 

Результат спільної роботи, проведеної протягом 3-х останніх років: 

 

 Завершено впровадження Міської цільової програми розвитку освіти 

міста Одеси на 2017-2019 роки, у рамках якої вирішувалися питання 

фінансування участі обдарованих і талановитих учнів  в олімпіадах різного рівня, 

різноманітних інтелектуальних, спортивних та творчих конкурсах, фестивалях:  
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- профінансовано участь у змаганнях 530 учнів, учасників фіналу 

Всеукраїнських олімпіад, конкурсу-захисту робіт МАН, національних 

етапів міжнародних конкурсів на загальну суму 214,0 тис. грн; 

- завдяки програмі у 2018 році учень Одеської ЗОШ № 117 Дмитрієв 

Дмитро взяв участь у міжнародному конкурсі Intel ISEF 2018 у 

м.Піттсбург (штат Пенсильванія, США), а учениця Одеської СШ № 35 

Чернова Варвара – у   міжнародній учнівській олімпіаді з географії у 

м.Канчанабурі (Таїланд). У 2019 році 3 учня Одеської ЗОШ № 65 та 

учениця Одеської СШ № 40 взяли участь у  Міжнародному конкурсі 

комп’ютерних проектів ІNFOMATRIX – 2019  у м. Бухарест; 

- винагородою відзначено 425 учнів, переможців ІІІ та ІV етапів 

Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, ІІ і ІІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН, міжнародних олімпіад та інтелектуальних турнірів, на 

загальну суму 587 тис. грн; 

- 33 педагоги, переможці міських етапів професійних конкурсів 2017-2018 

років, також відзначені грошовою винагородою на загальну суму 200,0 

тис. грн. Переможниця фіналу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 

– 2019» Романовська Ірина, вчителька французької мови Одеської СШ 

№10,  також отримала грошову винагороду (10,0 тис. грн); 

- вперше за багато років у місті за адресою: вул. М. Говорова, 8а  у  вересні 

2018 року було відкрито новий сучасний заклад загальної середньої 

освіти на 1000 місць, будівництво та оснащення якого здійснено за кошти 

міського бюджету; 

- проведено масштабні капітальні ремонти будівель з елементами 

благоустрою територій у 41 закладі освіти (у 22 школах, 18 дитячих 

садках, 1 позашкільному закладі освіти); 

- установлено автоматичну пожежну сигналізацію всього у 127 закладах 

освіти, в тому числі протягом останніх трьох років у 92 закладах (у 2019 

р.-16, виконано проектні роботи в 3 закладах, у 2018 р. – 46; у 2017 р. – у 

30); 

- проведено заміну віконних блоків та дверей на енергозберігаючі 

метало пластикові в 136 закладах освіти (в 117 школах, 18 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); 

- проведено ремонти дахів і фасадів у 51 закладах освіти (27 школах, 21 

дитячих садках, 3 закладах позашкільної освіти) (у 2019 р. проведено 

роботи у 3 школах, 6 дитячих садочках, 1 закладі позашкільної освіти, у 

2018 р. – у 6 школах, 7 дитячих садках, 2 закладах позашкільної освіти; у 

2017 р. - у 18 школах та 8 дитячих садках); 

- ремонти систем опалення, каналізації та водопостачання у 42 

закладах освіти (у 2019 р. проведено роботи у 1 школі, 3 дитячих 

садочках, у 2018 р. – проведено ремонти у 1 школі та 4 дитячих садках, 2 

закладах позашкільної освіти; у 2017 р. – у 27 школах і 4 дитячих садках); 
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- відремонтовані приміщення музичних залів, вестибюлів, пралень, 

санвузлів у 21 закладах освіти (1 міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатах, 8 школах, 9 дитячих садках, 3 закладів позашкільної освіти) 

(у 2019 р. - у 8 школах, 4 дитячих садочках та 1 позашкільному закладі 

освіти, у 2018 р. – 2 школах, 3 дитячих садках, 1 міжшкільному 

навчально-виробничому комбінаті; у 2017 р. – у 7 школах, 6 дитячих 

садках, 3-х закладах позашкільної освіти і в одному навчально-

виробничому комбінаті); 

- проведено модернізацію 51 спортивних майданчиків та стадіонів; 

- відремонтовано 91 харчоблок; 

- проведено ремонтних робіт та придбано обладнання, меблів, 

комп’ютерної та мультимедійної техніки на загальну суму понад 1,5 

млрд грн. 

 

 

VІ. Основні напрями діяльності 

 

За результатами ґрунтовного аналізу стану справ в освітній галузі, із 

врахуванням запитів батьківської громадськості, основних показників галузі 

"Освіта" протягом нового навчального року реалізація пріоритетних напрямів 

буде здійснюватися в рамках:  

- Міської цільової програми національно-патріотичного виховання 

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

2020 роки; 

- Концепції створення додаткових місць в закладах дошкільної освіти 

м. Одеси; 

- Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». 

 Крім цього прийнята рішенням  Одеської міської ради Міська 

цільова програма розвитку освіти міста Одеси на 2020-2022 роки. 

 

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

міста, департаменту освіти та науки Одеської міської ради та закладів 

освіти. 

 

 


