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Додаток 2 

до протоколу №2  

засідання колегії  

департаменту освіти та науки  

Одеської міської ради  

від 09.06.2020 

 

Підсумковий звіт про виконання Міської цільової програми розвитку 

освіти м. Одеси на 2017-2019 роки 

  

Слайди 1-2 

      

Міська цільова програма розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 роки, 

затверджена  рішенням  Одеської  міської  ради   від 14 червня   2017 року   № 

2136-VII.  

Програма розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 роки була першою 

розгорнутою програмою підтримки освіти міста, нашої застарілої 

інфраструктури, яку до неї не охоплювали системним піклуванням  більше 20 

років.  

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного 

кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,                                  

«Про позашкільну освіту», «Про національну програму інформатизації», 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 

схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013, 

Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року 

(актуалізована), затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 

2016 року № 1321-VІІ.  
Програма спрямована на сталий розвиток суб’єктів навчально-виховного 

процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, 
забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та 
навчально-методичної бази навчальних закладів, підтримку розвитку 
інтелектуального та творчого потенціалу дітей та учнівської молоді, підвищення 
фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів, розвиток молодіжного руху 
м. Одеси. 

 

Слайд 3 

 

Для досягнення мети Програми реалізовані наступні завдання: 

 

 1. Сформовано мережу закладів дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси 

для забезпечення освітніх потреб мешканців міста. 
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Презентація карти ремонтів. 
 

2. Проведений ретельний моніторинг потреб закладів освіти,  що 

дозволило ремонтні роботи проводити за ступенем необхідності  (презентація 

карти ремонтів). 

 
          3.  Покращений стан матеріально-технічної та навчальної бази освітніх 
закладів приведений  відповідно до діючих стандартів організації навчального 
середовища, створені безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та 
розвитку дітей. 
 

4. Впроваджено застосування інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологій в освітньому процесі. 

 

5. Реалізується Концепція створення додаткових місць в закладах 

дошкільної освіти м. Одеси, затверджена рішенням Одеської міської ради             

від 12 грудня 2018 року № 4003-VІІ. 

 

6.   Створена  система роботи з обдарованими дітьми та учнівською 

молоддю, забезпечений подальший розвиток системи дієвого стимулювання 

обдарованих дітей та учнівської молоді, педагогічних працівників. 

 

7. Створено комунальну установу «Одеський методичний центр освітніх 

ініціатив» та впроваджується система підготовки, підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів. 

 

8. Започаткована діяльність Парламенту старшокласників закладів 

загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади             

м. Одеси. 

 

Слайд 4 

 

1. Створення умов для забезпечення потреб населення у якісній освіті 

дітей та стабільного функціонування навчальних закладів освіти. 

 

Обсяги фінансування передбачено - 194460,7 тис. грн 

Освоєно - 137925,9 тис. грн  

Деякі заходи  проводились за рахунок отриманої державної субвенції (Оснащення 

кабінетів психологічної служби та корекційно-розвиткової роботи закладів освіти  

необхідним обладнанням, забезпечення психологічної служби міста сучасним) 
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Слайди 5-6 

  

 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. 

  

 Мережа закладів дошкільної освіти за останні 3 роки розширилася на 6 

закладів за рахунок передачі закладів дошкільної освіти у комунальну 

власність, введення в експлуатацію капітально відремонтованих закладів, що не 

використовувалися за призначенням, відкриття додаткових груп, які не 

використовувалися за призначенням у функціонуючих закладах дошкільної 

освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси, а саме: 

- 2017 рік – Одеські заклади дошкільної освіти № 19 (6 груп/120 місць), 

№ 48 (3 групи/55 місць), № 125 (3 групи/60 місць); 

- 2018 рік – Одеський заклад дошкільної освіти № 41 (7 груп/              

140 місць);  

- 2019 рік – Одеські заклади дошкільної освіти № 12 (6 груп/120 місць), 

№ 16 (4 групи/80 місць).  

Загалом за 2017-2019 роки в місті утворено 1085 додаткових місць                 

в закладах дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. 

Одеси. 

 

Слайд 7 

 

 

У 2018 році вперше за роки незалежності України в місті було збудовано 

новий заклад освіти – Одеський ліцей «Європейський». 
          Відповідно до Закону України «Про освіту» органи місцевого 
самоврядування повністю забезпечують здобувачам освіти територіальну 
доступність до повної загальної середньої освіти.  

  

Слайд 8-9 

 

 З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей, які 

потребують особливої педагогічної уваги, корекції фізичного та розумового 

розвитку, створено умови для навчання й виховання дітей з особливими 

освітніми потребами: 

- 2017 рік – в 16 школах функціонувало 32 інклюзивні класи, в яких 

навчалися 70 дітей з особливими освітніми потребами, та в 8 дитячих 

садках функціонувало 8 інклюзивних груп, в яких виховувалися 20 дітей 

з особливими освітніми потребами; 

- 2018 рік – в 36 школах функціонувало 43 інклюзивні класи, в яких 

навчалися 66 дітей з особливими освітніми потребами, та в 16 дитячих 

садках функціонувало 16 інклюзивних груп, в яких виховувалися 37 дітей 

з особливими освітніми потребами; 
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- 2019 рік – в 49 школах функціонував 131 інклюзивний клас, в яких 

навчалися 210 дітей з особливими освітніми потребами, та в 23 дитячих 

садках функціонувало 24 інклюзивні групи, в яких виховувалися 62 

дитини з особливими освітніми потребами. 

З 2017 року кількість закладів загальної середньої освіти, в яких відкриті 

та функціонують класи з інклюзивною формою навчання збільшилась на 33 

одиниці, кількість класів – на 99, кількість учнів – на 140. 

Кількість закладів дошкільної освіти за цей період збільшилась на 15 

одиниць, груп – на 16, дітей – на 42. 

У закладах загальної середньої освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси створено та функціонують 15 ресурсних 

кімнат. У 2020 році планується відкриття ще 9 ресурсних кімнат: 5 - в закладах 

загальної середньої освіти, 4 – в закладах дошкільної освіти. 

 

З 2019 року в м. Одесі, з метою забезпечення права дітей з особливими 

освітніми потребами віком від 2-х до 18-ти років на здобуття дошкільної та 

загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної 

середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної 

оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-

розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу, 

функціонують 8 інклюзивно-ресурсних центрів (по 2 у кожному районі міста). З 

урахуванням щорічного зростання потреби у послугах відповідних фахівців, 

заплановано відкриття ще 6-ти інклюзивно-ресурсних центрів: по одному – у 

Малиновському та Приморському районах та по два – у Київському та 

Суворовському районах міста Одеси. 

 

 

Слайд 10-15 

 

У період реалізації програми було модернізовано матеріально-технічну базу 

закладів і установ освіти шляхом проведення необхідних ремонтних робіт,  

оновлення меблів, технологічного обладнання тощо. 

За період реалізації програми з метою покращення умов навчання  та 

здобуття якісної освіти учнями та вихованцями в закладах освіти міста 

проведено ремонт приміщень навчальних кабінетів та груп, музичних залів, 

вестибюлів, пралень,  приміщень під розміщення інклюзивно–ресурсних 

центрів, встановлено пандуси, а саме: 

- відновили 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) та проведені ремонтні роботи; для відкриття дошкільної 
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ланки придбано меблі, ігрові куточки, постільну білизну, матраци, м'який 

інвентар,  посуд; 

- для 134 закладів освіти було придбане меблів та інших предметів 

довгострокового користування; 

- відремонтовані приміщення закладів освіти, в тому числі музичних залів, 

вестибюлів, пралень у 109 закладах освіти (1 міжшкільних навчально-

виробничих комбінатах, 62 школах, 39 дитячих садках, 7 закладів 

позашкільної освіти); 

- відремонтовані приміщення під створення інклюзивно–ресурсних 

центрів у 3 закладах (2 школах, 1 будівлі по вул. Ат. Головатого, 99 – 

комунальна установа «ЦФГДЗУСО Суворовського району м. Одеси»); 

- для облаштування інклюзивних груп у закладах освіти придбано  

корекційний інвентар;     

- виготовлено проект ремонту будівлі закладу (1 дитячий садочок); 

- відремонтовані приміщення санвузлів у 24 закладах освіти (16 школах, 

6 дитячих садочках, 1 МНВК, 1 закладі позашкільної освіти); 

- проведено ремонт тераси у 1 закладі освіти (1 закладі дошкільної 

освіти); 

- проведено ремонт переходу між корпусами у 1 закладі освіти (1 школі); 

- проведено ремонт вимощення будівлі у 1 закладі освіти (1 школі); 

- проведено роботи з благоустрою території у 20 закладах освіти ( 9 

школах, 11 дитячих садочках). 

  

Слайд 16 

 

 

 Для розвитку та осучаснення спортивної бази закладів освіти міста 

проведено модернізацію спортивних майданчиків та ремонт спортивних залів, 

проведено роботи з благоустрою території у  закладах освіти. 

- проведено модернізацію спортивних майданчиків у 8 школах; 

- проведено ремонт спортивних залів у 15 школах; 

- встановлено пандуси у 11 школах. 

   

 Крім того капітальний ремонт будівель, приміщень та систем 

комунікацій  закладів освіти комунальної власності територіальної 

громади м. Одеси реалізовувався за рахунок інших міських цільових 

програм. 

  

На галузь «Освіта» управлінню капітального будівництва Одеської 

міської ради для проведення капітального ремонту закладів освіти було 

виділено понад 1 млрд.  грн. бюджетних коштів: 
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Слайд 17 

 

2. Створення безпечних та нешкідливих умов навчання, виховання і 

розвитку дітей та учнівської молоді. 
 

Обсяги фінансування передбачено - 105203,1 тис. грн 

Освоєно - 89740,6  тис. грн  

 Деякі заходи  проводились за рахунок отриманої державної субвенції 

та реалізовувалися за рахунок інших міських цільових програм. 

 

 Слайд 18-21 

 

Головним пріоритетом при проведенні ремонтних робіт було створення 

безпечного середовища в закладах освіти.  Велика увага приділялась 

реалізації протипожежних заходів у закладах освіти: установлено автоматичну 

пожежну сигналізацію; проведено ремонт електромереж, електрощитових,  

евакуаційних виходів;  проведені роботи по відновленню протипожежного 

водогону, обробці горищ та дерев’яних конструкцій вогнетривкою сумішшю, 

встановленню вогнетривких дверей у електрощитових, встановленню 

блискавкозахистів; у заклади освіти придбано первинні засоби для 

пожежогасіння, а саме: 

 Відповідно до Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та 

установ системи освіти України, з метою забезпечення безпечних умов 

навчання та виховання у закладах освіти  протягом 2017-2019 років: 

- встановлені системи пожежної сигналізації у 87 закладах освіти (59 

закладах загальної середньої освіти, 20 закладах дошкільної освіти, 2 

МНВК, 6 закладах позашкільної освіти). Окрім того виготовлено проекти 

для встановлення автоматичної пожежної сигналізації у 56 закладах 

освіти (у 21 закладах загальної середньої освіти, 34 закладах дошкільної 

освіти, 1 МНВК); 

- проведено ремонт електромережі у 9 закладах освіти (у 4 закладах 

загальної середньої освіти, 3 закладах дошкільної освіти, 1 МНВК, 1 

закладу позашкільної освіти); 

- проведено ремонт електрощитових у 5 закладах освіти (у 4 закладах 

загальної середньої освіти, 1 МНВК); 

- встановлено вогнетривкі двері у електрощитових у 59 закладах 

освіти (у 29 закладах загальної середньої освіти, 28 закладах дошкільної 

освіти, 1 МНВК, 1 закладу позашкільної освіти); 

- проведено ремонтні роботи по встановленню блискавкозахисту у 13 

закладах освіти (7 закладах загальної середньої освіти, 4 закладах 

дошкільної освіти, 1 закладу позашкільної освіти, 1 МНВК); 

- проведено ремонтні роботи по відновленню протипожежного 

водогону у 9 закладах освіти (у 7 закладах загальної середньої освіти, 2 

закладах дошкільної освіти); 
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- проведено обробку горища та дерев’яних конструкцій вогнетривкою 

сумішшю у 11 закладах освіти (3 закладах загальної середньої освіти, 8 

закладах дошкільної освіти); 

- проведено ремонти евакуаційних виходів у 3 закладах освіти (1 школі, 

2 закладах дошкільної освіти). 

 Також проведено технічне обслуговування встановлених систем 

пожежогасіння, обробка дерев`яних конструкцій протипожежною сумішшю та 

придбання засобів пожежогасіння. 

      

Слайд 22-25 

 

 

 Впроваджені  заходи з енергозбереження на етапі споживання: замінені 

дерев’яні  віконні блоки та двері на енергозберігаючі метало пластикові, 

відремонтовані системи опалення, відремонтовані системи каналізації та 

водопостачання, ганку,  проведено ремонти частин  дахів та фасадів, а саме:  

- проведено заміну віконних блоків та дверей на енергозберігаючі метало 

пластикові в 84 закладах освіти (в 63 школах, 17 дитячих садках, 1 

позашкільному закладі освіти, 1 дитячому будинку,  2 МНВК); 

- проведено ремонти частин дахів у 36 закладах освіти (15 школах, 19 

дитячих садках, 2 закладах позашкільної освіти); 

-  проведено ремонти частини фасадів у 15 закладах освіти (7 школах, 4 

дитячих садках, 4 закладах позашкільної освіти); 

- проведено ремонти ганку у 5 закладах освіти (3 школах, 2 закладах 

позашкільної освіти); 

- ремонти систем опалення – у 53 закладах освіти (36 школах, 12 

дитячих садках, 3 закладах позашкільної освіти, 2 МНВК); 

- ремонти систем каналізації та водопостачання у 13 закладах освіти (у 

7 школах та 6 дитячих садках). 

 

 Також  в рамках  Міської комплексної програми енергоефективності для 

скорочення споживання теплової енергії в закладах освіти впроваджуються 

заходи з енергосервісу. Наразі  укладено 22 енергосервісних договори. 

  

 

Слайд 26 

 

 З метою забезпечення повноцінного харчування дітей у закладах освіти, 

поліпшення їх здоров'я та можливості впровадження нових форм харчування 

ремонти харчоблоків проведено в 29  закладах освіти,   придбано технологічне 

обладнання для харчоблоків у 71 заклад освіти. 
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Слайд 27 

  

3. Інформатизація навчально-виховного процесу та управлінської 

діяльності освітньої галузі. 
    

Обсяги фінансування передбачено - 11080,8  тис. грн 

Освоєно - 4451,1 тис. грн  

 

Деякі заходи  проводились за рахунок отриманої державної субвенції 
(оновлення комп'ютерної та мультимедійної техніки, підключення до 

Інтернету та проведення локальних мереж тощо) 
 
 
Продовжено інформатизацію системи освіти, укомплектування закладів освіти 
сучасною комп’ютерною технікою та підключення її до мережі Інтернет. 

 

Слайд 28-29 

 

 

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.  

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). 

 

 

Слайд 30-31 

 

 

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.  

 

Слайд 32 

 

 У рамках програми здійснювалась підтримка програмного забезпечення 

автоматизованої інформаційно-аналітичної системи реєстрації дітей 

(Автоматизована система реєстрації дітей дошкільного віку (http://asrd.org), 

технічна підтримка у випадках виявлення збоїв у роботі програмного 

http://asrd.org/
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забезпечення, сервісної частини та бази даних. У даній системі знаходяться 131 

заклад дошкільної освіти комунальної      власності   територіальної    громади 

м. Одеси. У системі можна ознайомитися з закладами дошкільної освіти міста, 

подати заявку до   будь-якого закладу, стежити за  просуванням своєї заявки в 

черзі та отримати повідомлення про наявність путівки. 

 

Слайд 33-34 

 

В єдиній освітній системі міста перебувають 279 вебсайтів 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 вебсайт департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради, який відповідає вимогам чинного законодавства 

України: www.osvita-omr.gov.ua У рамках програми здійснювалась підтримка 

програмного забезпечення вебсайтів. 
 
 
 

Слайд 35 
 
4. Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального та творчого 
потенціалу дітей та учнівської молоді. 
 

Обсяги фінансування передбачено - 3457,8  тис. грн 

Освоєно - 2837,2 тис. грн  
Деякі заходи  проводились без залучення фінансування. 
 
 

Слайд 36-41 
  
Забезпечено  всебічну підтримку обдарованої учнівської молоді через моральне 
та матеріальне заохочення учнів і педагогічних працівників до участі в 
інтелектуальних, творчих та спортивних заходах: 

- протягом 2017-2019 років 3599 учнів закладів загальної середньої 
освіти були нагороджені дипломами та грамотами, 1 213 – медалями, 
135 - кубками за перемогу у спортивних змаганнях; 

- профінансовано участь у змаганнях 530 учнів, учасників фіналу 

Всеукраїнських олімпіад, конкурсу-захисту робіт МАН, національних 

етапів міжнародних конкурсів, спортивних змагань тощо; 

- 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; 

- 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 

http://www.osvita-omr.gov.ua/
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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; 

- забезпечено участь у тренінг-семінарі «Навчання англійської мови у 3-4 

класах» у м. Львів та у Десятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади 

освіти» м. Київ, участь трьох учениць Одеського НВК «Гімназія № 2» та 

супроводжуючої їх учительки англійської мови у міжнародній 

інтелектуальній олімпіаді World Scholar’s Cup, яка відбулася у листопаді 

2019 року у м. Нью-Гейвені (штат Коннектикут, США). 

Слайд 42-43 

- з метою інтеграції закладів та установ освіти до вітчизняного та 

міжнародного освітнього простору, у рамках організації роботи з обміну 

досвідом з питань громадянсько-патріотичного виховання школярів було 

проведено відкритий Cross-форум учнівської молоді «Разом ми 

змінимо світ!», участь в якому взяли 26 команд із 17 міст України. 

Забезпечено придбання матеріалів та профінансовано послуги з 

організації та проведення форуму. 

 

  

Слайд 44-49 

 

 

З метою створення умов для моніторингу освітніх процесів профінансовано 

розробку та технічне обслуговування Інтернет-платформи для проведення 

відбіркового туру ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 11 

навчальних предметів в ІКФ (інформаційно-комунікаційна форма) та 

проведення моніторингових досліджень. 

 У період реалізації Програми у 2017 та 2019 роках  проводився міській 

творчій конкурс аматорських відеопривітань «У Новий рік з новою мрією!» до 

новорічних та різдвяних свят (у заході взяли участь творчі колективи 118 

закладів освіти м. Одеси), у 2017 році проведений  конкурс на кращу модель 

учнівського самоврядування закладів освіти  м. Одеси (у заході взяли участь 16 

колективів учнівського самоврядування), фестиваль-конкурс академічного 

співу «Одеське бельканто» (у якому взяли участь близько 60 юних виконавців 

– вихованців закладів позашкільної, загальної середньої освіти та закладів 

освіти естетичного виховання комунальної власності територіальної громади м. 

Одеси), заходи форуму протидії булінгу та насильству в рамках місячника 

«Зупинимо булінг разом!» та міський конкурс малюнків «Як я розумію 

гендерну рівність», участь в якому взяли близько 100 школярів. Забезпечено 

нагородження 13 переможців дипломами та грошовими винагородами,  

придбано пам’ятні подарунки для нагородження переможців. 

 З нагоди відзначення 50-річчя з Дня заснування Поста № 1 в м. Одесі,   з 

метою сприяння патріотичному вихованню учнівської молоді були проведені 

урочисті заходи: лінійка, присвячена відновленню несення Почесної Вахти 
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Пам’яті та показові майстер-класи «Ми зможемо захистити Україну». 

Профінансовано звукове забезпечення заходів та виготовлення нагородної 

продукції та прапора.  

  Наданні послуги   пасажирських  перевезень    учнів  закладів   

освіти    м. Одеси на змагання. Відбулись поїздки команд учнів закладів 

загальної середньої освіти м. Одеси до різних міст України для участі у 

фінальних обласних змаганнях спартакіади з баскетболу, волейболу, футболу, 

настільного тенісу, фестивалю освітніх інновацій «Освітній хайп» у рамках 

Всеукраїнського освітнього проекту «Відкривай Україну» та участь команди 

юнаків у Всеукраїнських змаганнях з футболу. 
 

Слайд 50 

 

 

З метою підтримки обдарованої учнівської молоді, реалізації її 

професійних, творчих, соціальних інтересів, стимулювання учнівської 

активності, спрямованої на досягнення високих результатів у навчанні, творчих 

здобутків у науково-дослідницькій діяльності щорічно (з вересня по червень) 

20 учнів закладів загальної середньої освіти м. Одеси отримують стипендію 

Одеського міського голови. Протягом дії Програми щомісячний розмір 

стипендії становив 500 гривень.  

Також здійснювалася виплата стипендії Одеського міського голови 12 

студентам закладів вищої освіти м. Одеси, які показали високий рівень знань 

за результатами заліково-екзаменаційних сесій, брали активну участь у 

громадському житті міста та діяльності громадських об'єднань. Стипендія  

призначалася у розмірі  700 гривень на місяць строком на один семестр. 
 

 

 

Слайд 51 

 

 

5. Розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці 

працівників галузі «Освіта» 
 

Обсяги фінансування передбачено - 12 665,7  тис. грн 

Освоєно - 7 756,6  тис. грн  
Деякі заходи  проводились без залучення фінансування. 
 

Слайд 52-57 
 
Впроваджено перспективний педагогічні та інформаційні технології, 
поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення компетентності та 
кваліфікації педагогічних кадрів: 
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- у закладах освіти міста працюють більше 15 тис. працівників (15 624), з 
них 9381 – педагогічні працівники.  З метою стимулювання молоді до 
роботи в освітній галузі та підтримки педагогічних працівників - молодих 
спеціалістів щомісячно у 2017 році отримали доплату 257 педагогічних 
працівників – молодих спеціалістів, у  2018 році муніципальну доплату 
отримували 245 педагогічних працівників – молодих спеціалістів, у 2019 
році отримали 256 педагогічних працівників – молодих спеціалістів; 

- з метою підвищення ефективності роботи педагогічних кадрів шляхом 
всебічної підтримки творчих педагогів і педагогічних колективів 33 
педагоги, переможці міських етапів професійних конкурсів 2017-2019 
років, також відзначені грошовою винагородою, серед яких  й 
переможниця фіналу всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» 
Романовська Ірина, вчителька французької мови Одеської СШ №10. 

-  у період реалізації програми педагогічні працівники брали участь у 15 
виїзних науково-методичних заходах, спрямованих на впровадження 
в освітній процес ефективних педагогічних технологій. Педагоги 
закладів позашкільної освіти взяли участь у Всеукраїнському форумі 
позашкільників. Окрім цього, профінансовано участь понад 30 педагогів 
у різноманітних заходах з обміну досвідом. 

- організовано роботу «Школи резерву керівних кадрів закладів 
освіти». За три роки пройшли навчання у «Школі резерву керівних 
кадрів» 125 педагогічних працівників, з них 11% призначені на керівні 
посади; 

- проведено понад 170 методичних заходів (майстер-класів, семінарів, 

тренінгів, круглих столів тощо) із залученням  вітчизняних та зарубіжних 

фахівців з актуальних питань освіти під час 2-х тематичних форумів 

Відкритого освітнього простору, в яких взяли участь понад 3000 

педагогічних працівників.  За підсумками роботи форумів у збірнику 

міжнародної науково-практичної конференції «Світоглядні горизонти 

місії вчителя Нової української школи» надрукована стаття «Шляхи 

підтримки педагогічних ініціатив у системі освіти міста Одеси»;  

- біля 1500 вчителів початкових класів та предметників, які працюють 

у початкових класів, пройшли навчання за новим Державним стандартом 

початкової школи та отримали відповідні сертифікати в період з 2018 по 

2019 роки. В проведенні навчання брали участь методисти КУ «ОМЦОІ», 

заступники директорів закладів освіти, вчителі початкових класів, які 

мають сертифікати регіонального тренера НУШ; 

 

Слайд 58 

 

- проведений міський конкурс педагогічних ініціатив у контексті 

Нової української школи  «#МіКоПІн»,  в якому взяли участь  понад 

100 педагогічних працівників, з них 49 посіли призові місця й були 

нагороджені грошовими винагородами.  
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Слайд 59 

 

 

 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   

 

Слайд 60-61 

 

 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. 

Так у 2019  році 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 організацій та компаній.

 Також 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 2200 педагогічних працівників, 71 спікер з м.Одеси 

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

 

Слайд 62 

 

6. Розвиток молодіжного руху міста Одеси. 

 

Обсяги фінансування передбачено - 3378,7 тис. грн 

Освоєно - 2722,0  тис. грн  
Деякі заходи  проводились без залучення фінансування. 
 

Слайд 63-74 

З метою розвитку ініціативи, підвищення рівня громадської активності 

учнівської молоді в 2018 році департаментом освіти та науки Одеської міської 

ради у місті створений та діє Парламент старшокласників м. Одеси. 
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Лідери районних Парламентів увійшли до складу Молодіжної ради при 

Одеському міському голові VI скликання та беруть активну участь в усіх 

сферах життєдіяльності суспільства, залучаючи інших членів Парламенту. 

З 2018 року Парламентом старшокласників м. Одеси реалізовувалися 

учнівські проекти: «Врятуй серце», «Юний волонтер», «Зупинимо булінг», 

«Вело-культура», «Одеса очима підлітка», «Голос молоді», «Зелене місто», 

«Діти для дітей», «Еко-Одеса». Крім цього, члени Парламенту взяли участь в 

іграх Шкільної Ліги сміху на «Кубок мера», конкурсі аматорських 

відеопривітань «У Новий рік з новою мрією!» до новорічних та різдвяних свят, 

курсах проектного менеджменту та фінансової грамотності, молодіжній 

конференції «Гендер: рівноправ’я керує світом», зустрічі за підсумками 

реалізації програми «Тобі, майбутнє Одеси» та зустрічі з Олександром 

Педаном, тренінгах «Лідерство та активна життєва позиція», «Медіація. 

Ведення діалогу та як виходити з конфлікту», міській інтелектуальній грі «Що? 

Де? Коли?», Фестивалі Одеських двориків, організації та проведенні міських 

свят. 

 

Також були проведені заходи за участю Молодіжної ради при Одеської 

міського голови, департаментів освіти та науки, внутрішньої політики Одеської 

міської ради: 

- освітні форуми за участю молодих спеціалістів закладів освіти м. 

Одеси. Забезпечено придбання матеріалів для проведення форуму та 

виготовлення поліграфічної продукції; 

- з метою підвищення рівня інформованості дітей про їх права та обов`язки  

протягом 2018 року  була організована та проведена інформаційна 

кампанія із захисту прав дітей, протидії дитячому жебрацтву, до 

участі в якій була залучена активна молодь міста та волонтери, які 

працювали у місцях масового перебування і відпочинку людей та 

центральних вулицях міста. Було забезпечено виготовлення поліграфічної 

продукції: інформаційних листівок, афіш,  а також футболок;  

- у 2018 році без залучення бюджетних коштів проведено молодіжний 

форум «Одеса Молодіжна 2018-2019» для представників молодіжного 

самоврядування та молодіжних організацій, в рамках якого організовано 

роботу Школи молодіжних ініціатив та засідання  «круглого столу» та 

формування складу Молодіжної ради при Одеському міському голові; 

- протягом 2019 року з метою розвитку творчих здібностей дітей соціально 

незахищених верств населення  було проведено  майстер-класи у рамках 

проекту «Збери добрий подарунок»; 

- у рамках проведення міської Спартакіади серед учнів закладів загальної 

середньої освіти за 2017-2019 роки 36 525 учнів закладів загальної 

середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. 

Одеси взяли участь у 236 спортивно-масових заходах, проведених 

управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради. у 

рамках святкування Дня молоді Молодіжною радою при Одеському 

міському голові 25 червня 2017 року проведено загальноміський 
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міжвузівський фестиваль «Спартакіада». У 2018 році проведено 20 

спортивно-масових заходів, у яких взяли участь понад 9,5 тис. осіб 

вікової групи від 14 до  30 років. Виконання заходів здійснювалося без 

залучення бюджетних коштів. 

- проведено інтелектуальні ігри для молоді у заходах взяли участь 

близько 60 команд закладів загальної середньої та вищої освіти міста. 

Забезпечено придбання пам’ятних подарунків для учасників ігор. 

- була організована робота Школи студентського самоврядування, 

проведені соціально-розважальної акції до  Міжнародного дня сім'ї; 

фестивалю молодіжної творчості «Одеська хвиля»; 

- проведені  конкурс-рейтингу "Топ молодіжних лідерів Одеси"; музично-

розважального заходу «Трамвай щастя» до Дня захисту дітей та до Дня 

народження міста Одеси;  міського конкурсу соціальної реклами; 

театральної вистави «Великодня реконструкція» майстер-класів з 

рукоділля для дітей соціально незахищених верств населення;  

- з метою сприяння формуванню активної життєвої позиції молоді міста 

Одеси, розвитку її творчого потенціалу, заохочення до участі у 

культурно-масових заходах у 2017 та 2019 роках  проведено фестиваль-

конкурс молодіжної творчості «Одеська хвиля». У фестивалі взяли 

участь понад 70 виконавців – представників від 15 вищих закладів освіти 

міста. Забезпечено придбання пам’ятних подарунків для нагородження 

переможців фестивалю та виготовлення поліграфічної продукції; 

- заходи до Дня студента: проведено святковий захід до Міжнародного 

дня студента, у якому взяли участь понад 4 тисяч студентів закладів 

вищої освіти міста. Забезпечено придбання подарунків для учасників 

заходу та послуги зі звукового забезпечення. 

- заходи до Дня молоді; спільно з Молодіжною радою при Одеському 

міському голові у 2017 році до святкування Дня молоді було організовано 

та проведено ряд заходів: соціальний проект «Милосердя»; святкова 

програма для дітей соціально незахищених категорій в дитячому 

розважальному центрі  «Дитяча планета»; молодіжний автопробіг 

центральними вулицями міста; виставка молодіжних громадських 

організацій; розважальна програма для дітей, виступи студентських 

колективів вищих навчальних закладів м. Одеси, показ модного одягу 

молодих українських дизайнерів, нагородження переможців 

загальноміського міжвузівського фестивалю «Спартакіада»,     шоу-

програма артистів продюсерського центру «Star Time», конкурси та 

розіграші цінних призів, шоу вогню, лазерне шоу, парад найкращих        

ді-джеїв м. Одеси. У святкових заходах взяли участь понад 20 тисяч 

одеситів і гостей нашого міста. Забезпечено придбання подарунків для 

нагородження учасників заходів, виготовлення поліграфічної продукції та 

послуги зі звукового, світлового забезпечення. 

 У 2018 році з нагоди відзначення Дня молоді, з метою сприяння реалізації 

громадсько-патріотичного, творчого, освітнього потенціалу молоді 

Молодіжною радою при Одеському міському голові за сприяння департаментів 



 16 

освіти та науки; внутрішньої політики Одеської міської ради були проведені: 

Молодіжний ярмарок вакансій, під час якого близько 50 підприємств міста 

запропонували молодим одеситам понад 500 вакансій; ярмарок 

громадських організацій, участь у якому взяли понад 25 громадських 

організацій міста; фестиваль спорту «Спортивна молодь Одеси», в рамках 

якого відбулися показові виступи та майстер-класи   з сучасних видів спорту; 

фестиваль «Молодь для молоді», під час якого була проведена розважальна 

програма для молоді та парад найкращих DJ міста. Учасниками заходів стали 

понад 15 тисяч одеситів та гостей міста. Було профінансовано послуги на 

проведення фестивалю «Молодь для молоді» та придбано матеріали для 

проведення заходів. 

  

 

Слайд 75 

 

    

Обсяги фінансування (передбачено Програмою) на 2017-2019 роки  

становили  330 246,8  тис. грн., у тому числі бюджет м. Одеси – 330 246,8  тис. 

грн. 

Бюджетні призначення (з урахуванням змін) на реалізацію заходів 

Програми склали 276 972,1 тис. грн, у тому числі бюджет м. Одеси –  

276 972,1 тис. грн.  

Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 245 433,5 тис. грн.,   у 

тому числі бюджет м. Одеси – 245 433,5 тис. грн. 

 

 Деякі заходи  проводились за рахунок отриманої державної субвенції, 

інших цільових міських програм або без залучення фінансування. 

 

Реалізація Програми сприяла забезпеченню комплексного підходу до 

створення нового освітнього середовища через оновлення матеріально-

технічної та навчально-методичної бази закладів освіти відповідно до потреб та 

запитів громади щодо доступної якісної освіти, підтримку та стимулювання  

розвитку інтелектуального та творчого потенціалу дітей та учнівської молоді, 

підвищення фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів. 

 

 У 2020 році,  рішенням Одеської міської ради від 06.02.2020р. № 5642-

VII, була затверджена  Міська цільова програма розвитку освіти в м. Одесі 

на 2020-2022  роки. 

 

Слайд 76 

 

 

Директор департаменту  

освіти та науки 

Одеської міської ради                  О.В. Буйневич 


