Освіта Одеси в цифрах та фактах
Останні п’ять років були без перебільшення визначними в розвитку освіти
м. Одеси.
Команда департаменту освіти та науки Одеської міської ради,
директорський корпус, педагогічна громада, батьки, учнівське самоврядування
планомірно і наполегливо йшли до реалізації завдань, що десятиріччями
залишалися без уваги державної та місцевої влади.
Яка ж вона - освіта Одеси в цифрах та фактах? Зупинимось на основних
напрямах нашої роботи.
1. Розвиток мережі закладів освіти територіальної громади міста
Нагадаю: за сумні роки кінця минулого сторіччя місто втратило 97
садочків. Тепер нам складно. Місць не вистачає, але черга впевнено
скорочується: з 10000 дітей у 2015 році до 3500 у 2020. Нас стало більше на 15
закладів дошкільної освіти.
Ми всі чуємо періодичні виступи про те, що Одеса відновила 2 садочки.
Публічно повідомляю, що це відверта неправда.
Всі ми, батьки, діти є свідками відновлення та початку роботи наступних
садочків за цей період:
- збудований та введений в експлуатацію Одеський ЗДО № 43 (вул.
Марсельська, 54);
- 6 закладів дошкільної освіти, які тривалий час не використовувались
за призначенням, капітально відремонтовані та відновили роботу:
 Одеський ЗДО №45 (пров. Краснослобідський, 15-Е);
 Одеський ЗДО №10 (вул. Краснова, 3-В);
 Одеський ЗДО №232 (проспект Добровольського, 138-А);
 Одеський ЗДО №55 (вул. Базарна, 4);
 Одеський ЗДО №48 (вул. Дюківська,12);
 Одеський ЗДО №12 (вул. Кустанайська, 3-А).
- 4 заклади дошкільної освіти прийняті до комунальної власності
територіальної громади м. Одеси:
 два заклади дошкільної освіти, які належали ДП «Одеський морський
торгівельний порт»:
• Одеський ЗДО № 85 (Фонтанська дорога, 14-Б):
• Одеський ЗДО № 190 (вул. Генерала Петрова, 9-А);
 заклад дошкільної освіти, який раніше належав ПАТ «Машинобудівне
виробниче об’єднання «Оріон»:
• Одеський ЗДО № 41 (вул. Картамишевська, 10);
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 заклад дошкільної освіти, який раніше належав ДП «Клінічний
санаторій «Лермонтовський» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів
профспілок України «Укрпрофоздоровниця»:
• Одеський ЗДО № 16 «Чайка» (вул. Чорноморська, 2-А);
- на базі 3-х закладів загальної середньої освіти створені дошкільні
ланки:
• Одеські НВК № 125, СШ №№ 95, 96;
- приміщення Одеського ЗДО № 217 (вул. Івана та Юрія, 52) та 20 груп
у працюючих закладах дошкільної освіти вивільнені від оренди.

Завдяки цьому, збільшилась кількість груп, кількість місць і наразі у 131
закладі дошкільної освіти та 12 НВК з дошкільною ланкою комунальної
власності територіальної громади м. Одеси виховується більше 30 тис. дітей
(30 238).
Із них більше 500 (536) – це діти, які мають статус тимчасово переміщених
осіб і були прийняті до садочків поза чергою.
Охоплення дітей 3-5 років дошкільною освітою становить 90%.
Діє Автоматизована система реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти
м. Одеси (asrd.org).
Діти 5-ти років та діти відповідних категорій, які визначені Положенням
про порядок електронної реєстрації дітей дошкільного віку, приймаються до
закладів дошкільної освіти в першу чергу.
У закладах загальної середньої освіти у 2015 році навчався 87 961 учень.
У 2018 році вперше за роки незалежності України в місті за кошти
місцевого бюджету було збудовано та оснащено нову школу - Одеський ліцей
«Європейський» на 1000 місць.
За п’ять років кількість класів в школах міста була збільшена на 454:
 2015 р. – 3 168 класів;
 2020 р. – 3 622 класи.
Щорічно збільшувався і контингент учнів. Так, у минулому навчальному
році у комунальних школах нашого міста навчалося 103 793 учні. Це пов’язано
із зростанням показника народжуваності, міграційними процесами, в тому числі
збільшенням в одеських школах числа дітей з Одеської області, інтенсивністю
будівництва житлового сектору, прибуттям до міста учнів з АР Крим та зони
АТО (2 078 учнів).
Наведу цікавий приклад. На утримання в садочках міста дітей, які не
зареєстровані в Одесі, ми щорічно витрачаємо близько 217 млн гривень
міського бюджету.
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З метою створення спроможної мережі закладів освіти комунальної
власності та виконання вимог нових законів України з питань освіти нами
аналізується існуюча мережа закладів загальної середньої освіти комунальної
власності міста та готується перспективний план її оптимізації, зміни типів
закладів з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації в
м. Одесі, культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.
Збережено мережу закладів позашкільної освіти м. Одеси – функціонує 16
закладів позашкільної освіти.
Діють 2 300 гуртків на базі закладів позашкільної освіти та безпосередньо
у школах міста. Всього позашкільною освітою охоплено 41 000 дітей, що
становить 40 % від загальної кількості учнів.
Уперше з 2004 року будується новий сучасний будинок творчості у
Київському районі міста. Планується відкриття нових закладів позашкільної
освіти в Малиновському та Приморському районах міста.

2. Рівний доступ до освіти
Упродовж цих років ми забезпечували рівний доступ до освіти усім дітям.
Наші учні мають змогу отримати освіту за будь-якою формою:
- інституційною, а саме: денною, вечірньою, заочною, дистанційною,
мережевою;
- індивідуальною: екстернат, сімейною (домашньою), педагогічний
патронаж.
У 2019 році 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».
Особи з особливими освітніми потребами мають доступ до якісної
шкільної освіти та до послуг інклюзивно-ресурсних центрів.
Якщо у 2015 році в 5 закладах загальної середньої освіти функціонувало 6
класів з інклюзивною формою навчання, в яких навчалось 15 дітей і не було
відкрито ні однієї інклюзивної групи, то у 2020 році ми маємо:
 49 закладів загальної середньої освіти, в яких функціонує 135 класів з
інклюзивною формою навчання, де навчається 216 дітей;
 23 заклади дошкільної освіти, в яких функціонує 24 інклюзивні групи
та виховується 62 дитини.
Тобто, у порівнянні з 2015 роком кількість груп та класів з інклюзивним
навчанням суттєво збільшилась, а саме на 24 групи та 129 класів.
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У 2020/2021 навчальному році, за попередньою інформацією, буде
функціонувати вже 180 класів та 33 групи з інклюзивною формою навчання,
в яких навчанням (вихованням) буде охоплено 274 учні та 71 вихованець.
Таким чином, практично кожна друга школа та кожен четвертий
садочок у місті має класи (групи) з інклюзивною формою навчання.
До штатних розписів закладів освіти введено 92 ставки асистентів
вчителів та вихователів, 43 вчителя-дефектолога та логопеда (дефектологаспеціаліста).
Станом на вересень 2020 року буде функціонувати 71 спеціальна група
для дітей дошкільного віку. У закладах загальної середньої освіти відкрито 30
спеціальних класів.
Створено 15 ресурсних кімнат, 34 кімнати психологічного
розвантаження у закладах освіти з метою розбудови інклюзивного освітнього
середовища, що дає додаткові можливості розвитку для всіх учнів та вихованців.
І ця робота буде продовжена й надалі.
70 дітей з особливими освітніми потребами відвідують гуртки в 11- ти
закладах позашкільної освіти.
Функціонують 8 інклюзивно-ресурсних центрів (по 2 у кожному районі
міста).
За час їх роботи з вересня 2019 року проведено:
- більше 1 800 комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку
дитини;
- 205 робочих зустрічей з командами психолого-педагогічного супроводу
дитини у закладах загальної середньої дошкільної освіти;
- просвітницьку роботу у 157 закладах дошкільної освіти, загальної
середньої освіти та позашкільної освіти;
Надано:
- психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг для більше
ніж 1 000 дітей з особливими освітніми потребами;
- консультації батькам та педагогам за їх запитом.
З метою діджиталізації послуг забезпечено функціонування системи
автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів.
3. Модернізація закладів освіти
П’ять років освітня галузь є пріоритетною у міському бюджеті, що
дозволило суттєво оновити матеріально-технічну базу закладів освіти,
покращити
їх забезпечення сучасним інформаційно-технологічним
обладнанням.
За кошти місцевого бюджету, освітньої субвенції та благодійну допомогу
батьків учнів та вихованців за ці роки здійснено:
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- 121 закладів освіти (85 ЗЗСО, 36 ЗДО) - проведено ремонт покрівлі;
- 52 школи та 27 дитячих садків - оновлені фасади;
- 63 заклади освіти (35 ЗЗСО, 28 ЗДО) - ремонт асфальтового покриття ;
- 186 закладів освіти (112 ЗЗСО, 74 ЗДО, 3 ПНЗ) - замінені старі дерев'яні
вікна і двері на енергозберігаючі віконні та дверні блоки;
- 81 закладів освіти (54 ЗЗСО, 27 ЗДО) - ремонт системи опалення;
- 4 заклади дошкільної освіти - встановлено сонячні батареї;
- 54 заклади освіти (44 ЗЗСО, 10 ЗДО) - проведено модернізацію теплових
вузлів;
- 48 закладів освіти (41 ЗЗСО, 7 ЗДО) - укладено енергосервісні договори;
- 30 закладів освіти (16 ЗЗСО, 14 ЗДО) - ремонт системи водопостачання;
- 41 закладів освіти (21 ЗЗСО, 20 ЗДО) - ремонт системи каналізування;
- 100 закладів освіти (51 ЗЗСО, 49 ЗДО) - проведено капітальний ремонт
туалетних приміщень;
- 91 закладів освіти (39 ЗЗСО, 52 ЗДО) - відремонтовано приміщення
харчоблоку. Потрібно відремонтувати ще 68 харчоблоків в 29 школах, 39
садках;
- 118 закладів освіти (70 ЗЗСО, 48 ЗДО) - оновлено технічне обладнання
харчоблоків. Потребує оновлення обладнання ще в 145 закладах (71 школа,
74 садка);
- 24 закладів освіти - проведено ремонти приміщення обідньої зали.
Потребує ремонту ще 25 приміщень;
- 73 закладів освіти ( 47 ЗЗСО, 26 ЗДО) - здійснено ремонт мережі
освітлення;
- 579 класів та групи у 120 закладах освіти (65 ЗЗСО, 55 ЗДО) встановлено LED освітлення;
- 56 спортивних стадіонів і спортивно-ігрових майданчиків
модернізовано. Потребує модернізації 34 спортивно-ігрових майданчиків
та 25 стадіонів;
- 23 школи - капітально відремонтовані спортивні зали. Потребує
проведення капітального ремонту 34 спортивні зали;
- 33 заклади дошкільної освіти - оновлено розвивальне середовище на
ігрових майданчиках;
- 3 заклади дошкільної освіти - створено нове, сучасне розвивальне
середовище на ігрових майданчиках;
- 9 шкіл, 17 закладів дошкільної освіти - відремонтовані актові зали;
- 123 комп’ютерних класи - оснащено сучасним обладнанням;
- 281 мультимедійних комплексів - придбано для 99 закладів освіти;
- 859 кабінетів початкових класів – обладнано у відповідності до вимог
НУШ (одномісні парти, сучасні меблі, обладнано навчальнопізнавальні,
тематичні та ігрові осередки, локації для художньо-творчої діяльності та
відпочинку (килимки, м’які меблі), обладнано робочі місця вчителя);
- 3 040 одиниць спеціального обладнання – придбано для надання
корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;
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- 2 184 кабінетів та групових приміщень в 213 закладах освіти (123
школах, 90 садках) - забезпечено технікою, обладнанням, меблями,
інвентарем, іншими предметами довгострокового користування;
- 541 одиниць ноутбуків та планшетів – придбано для вчителів 116 шкіл;
- понад 23 636 учнів та вчителів перших класів НУШ – забезпечено
ігровими наборами LEGO;
- понад 8 325 одиниць моделей, муляжів, таблиць, друкованих засобів
навчання тощо – придбано для закладів освіти;
- встановлено STEM-лабораторію в приміщенні закладу позашкільної
освіти Станція юних техніків «Сігма».
Усі заклади освіти підключені до мережі Інтернет різної якості з’єднання.
Забезпечено підключення до мережі Інтернет високошвидкісним з’єднанням
через оптоволоконний кабель та розгорнуто WI-FI покриття у 86% закладах
освіти комунальної форми власності територіальної громади міста Одеси.
В єдиній освітній системі міста перебувають 279 вебсайтів закладів освіти.
Створено вебсайт департаменту освіти та науки Одеської міської ради,
який відповідає вимогам чинного законодавства України: www.osvitaomr.gov.ua.
В закладах загальної середньої освіти впроваджено проект «Електронний
підручник».
38 закладів освіти мають в постійному користуванні відведену земельну
ділянку. 34 заклади освіти проводять наразі дану процедуру закріплення землі.
В 183 закладах освіти встановлена система «Тривожна кнопка», що
сприяє цілодобовій охороні приміщень закладів освіти (74 школах, 107 садках,
2 закладах позашкільної освіти).
70 закладів освіти облаштовано системою відеоспостереження (58 шкіл,
9 садків, 3 позашкільні навчальні заклади).
Велика увага приділяється реалізації протипожежних заходів:
- 145 закладів освіти (78 ЗЗСО, 55 ЗДО, 12 ПНЗ) - встановлена система
автоматичної пожежної сигналізації.;
- 102 заклади освіти (42 ЗЗСО, 55 ЗДО, 5 ПНЗ) - тривають роботи по
встановленню системи автоматичної пожежної сигналізації в 2020 році. З
них:
 частково встановлена система автоматичної пожежної сигналізації в
51 закладі освіти (21 школі, 27 садочках, 3 позашкільних навчальних
закладах);
 необхідно встановити систему автоматичної пожежної сигналізації
в 24 закладах освіти (8 школах, 16 садках). Для цих закладів
виконанні проекти на улаштування автоматичної пожежної
сигналізації.
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Закрито на капітальний ремонт 6 закладів освіти (Одеські ДНЗ № 41,
90, 217, СШ № 75; КПНЗ «Дивосвіт» і «Одеський міський Палац дитячої та
юнацької творчості». Система автоматичної пожежної сигналізації буде
встановлено під час проведення капітального ремонту закладів на замовлення
управління капітального будівництва Одеської міської ради.
- 65 закладів освіти - обладнано захистом від прямих попадань блискавки
та її вторинних;
- 120 вогнетривких дверей - встановлено у 109 закладах освіти (45
школах, 64 садках, 1 позашкільному навчальному закладі);
- 10 закладів освіти (6 ЗЗСО, 4 ЗДО)- капітально відремонтовані
приміщення електрощитових;
- 53 заклади освіти- зроблено ремонт евакуаційних виходів;
- 95 закладів освіти (46 ЗЗСО, 49 ЗДО) - демонтовано решітки з вікон;
- 111 закладів освіти (68 ЗЗСО, 43 ЗДО)- зроблено решітки на вікнах
такими, що розкриваються;
- 36 закладів освіти (18 ЗЗСО, 18 ЗДО) - проведено обробку дерев’яних
конструкцій;
- 271 заклад освіти - проводиться перезарядження вогнегасників;
- 230 закладів освіти - придбано первинних засобів пожежогасіння, в тому
числі протигази для 36 закладів (21 школа, 15 садок);
- 12 закладів освіти - проведені роботи по влаштуванню внутрішнього
протипожежного водогону.
Щорічно до свята Першого дзвоника першокласники з багатодітних родин
та пільгових категорій отримують подарунки від Одеського міського головиранці з ортопедичною спинкою.
До Новорічних та Різдвяних свят усі вихованці дитячих садків і учні 1-6
класів шкіл комунальної власності міста отримують солодкі подарунки.
Впродовж цих років ми забезпечили абсолютну прозорість фінансів
освітньої сфери.
Ми створили інтерактивну карту проведених ремонтних робіт, які
відбувалися у закладах освіти протягом останніх років (на даний час
наповнюємо його контентом). А на вебсайті кожного закладу освіти створений
розділ «Розвиток матеріально-технічної бази». Для нас було важливим, щоб
громада Одеси знала, скільки коштує місту утримання садків та шкіл.
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4. Розвиток професійної компетентності педагога
Професійне зростання педагогів, підтримка їх творчої ініціативи
здійснюється під керівництвом КУ «Одеський методичний центр освітніх
ініціатив».
Щорічно проводяться Відкриті освітні форуми,
науково-практичні
конференції, семінари, всеукраїнські та міські конкурси, круглі столи, майстеркласи, предметні вебінари, міські серпневі педагогічні форуми, школи
педагогічної майстерності, тренінги, презентації досвіду, соціально-педагогічні,
психодіагностичні дослідження тощо.
За перемоги у міських етапах конкурсів педагогічної майстерності
(«Учитель року», «Джерело творчості», Кращий працівник психологічної
служби» тощо ) педагоги отримують матеріальне заохочення:
2017 рік – 18 педагогів – 100,0 тис. грн.;
2018 рік – 15 педагогів – 100,0 тис. грн.;
2019 рік – 22 педагоги – 107,0 тис. грн.
Усього: 55 педагогів – 307,0 тис. грн.
Переможцями професійних конкурсів стали також 106 педагогів закладів
позашкільної освіти.
Лише у минулому навчальному році відбулися:
- 172 заходи
під час проведення Відкритого освітнього простору
(2018/2019н.р. ) із залученням вітчизняних фахівців з актуальних питань
освіти, у яких взяли участь понад 3000 осіб (педагогів, батьків,
представників громадськості);
- більше 100 педагогів взяли участь у міському конкурсі педагогічних
ініціатив у контексті Нової української школи «МіКоПІн», з них 49
посіли призові місця й були нагороджені грошовими винагородами
(загальна сума – 94 тис. грн.);
- 12 педагогічних працівників взяли участь у ХІ Міжнародній виставці
«Інноватика в сучасній освіті» та Х Міжнародній виставці «World Edu», за
результатами якої КУ «ОМЦОІ» нагороджено Дипломом та Золотою
медаллю виставки.
Щороку заклади освіти м. Одеси є учасники міжнародної виставки
«Сучасна освіта в Україні». За результатами участі одеські педагоги удостоєні
золотих і срібних медалей. Журі конкурсу відзначило особливу методичну і
практичну цінність розробок департаменту освіти та науки Одеської міської
ради.
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.
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У зв’язку з оголошенням карантину з 12 березня 2020 року ми
організували освітній процес за допомогою дистанційних технологій навчання
та різноманітних онлайн- платформ.
На базі вебсервісу Youtube наші педагоги розмістили:
1 485 відеоуроків для учнів закладів загальної середньої освіти;
1 533 відеозаняття, для вихованців закладів дошкільної освіти;
111 відеозанять для дітей з особливими освітніми потребами,
підготовлених працівниками комунальних установ «Одеський інклюзивноресурсний центр №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8»;
250 майстер-класи для учнів закладів загальної середньої освіти,
підготовлені працівниками закладів позашкільної освіти.
На каналі ТВ «МЕДІА-ІНФОРМ» наші педагоги стали учасниками проєкту
«Одеса проводить урок» та записали для учнів шкіл 97 відеоуроків.

-

Вражає статистика відвідування сайту департаменту за період карантину:
постійно зареєстрованих користувачів сайту 202 668;
кількість сеансів нараховує майже 394 тис.;
кожну хвилину на веб-сайті було понад 1 200 онлайн-користувачів.

За таку активну роботу з учнями та вихованцями наших закладів освіти в
період карантину:
- 470 педагогів отримали премії;
- 8 педагогів – нагороджені грамотою виконавчого комітету Одеської
міської ради;
- 81 педагог - грамотою департаменту освіти та науки Одеської міської ради
5. Інновації в сучасній освіті міста
96 закладів загальної середньої та дошкільної освіти комунальної
власності територіальної громади м. Одеси брали участь у 25-ти освітніх
проєктах та експериментах міжнародного, всеукраїнського, регіонального
рівнів:
19 одеських шкіл беруть участь у всеукраїнському науковопедагогічному проєкті «Реалізація компетентнісного підходу в науковопедагогічному проекті «Інтелект України»;
у 16 дитячих садках впроваджується проєкт «Сприяння освіті» через
програму з ЛЕГО-конструювання - «Навчання через гру»;
вчителі фізичної культури закладів загальної середньої освіти міста беруть
участь у «JuniorZ»;
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17 одеських шкіл беруть участь у всеукраїнському експерименті
«Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)»;
17 закладів освіти беруть участь у реалізації спільного проєкту
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 проєкті
«Google Apps for Education» (Хмарні технології);
4 заклади беруть участь у проєкті «Вивчай та розрізняй - інфо-медійна
грамотність»;
5 закладів дошкільної освіти
брали участь у Міжнародному
(Нідерланди) проекті «Афлатот» «Щодо упровадження основ соціальної і
фінансової освіти дітей дошкільного віку»;
з 2017 року на базі Одеської СШ №117 реалізується міжнародний
проєкт «Mozaik Education» «Впровадження сучасних освітніх технологій у
педагогічній діяльності»;
проєкт «Я – дослідник» (Одеський НВК «Гімназія №7) тощо.
32% закладів освіти працюють над реалізацією проєктів з
навчальними закладами Польщі, Франції, Німеччини, Словаччини, Латвії,
ЄС та ін. («Мережа асоційованих шкіл ЮНЕСКО» програма підтримки
викладання та вивчення німецької мови "Школи: Партнери Майбутнього PASH»,
«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», «DOCCU: Розвиток цивільних компетентностей в Україні»,
«Міксіке в Україні»; «Globalconnections», «Generationglobal» в рамках проекту
«Діалог з молоддю світу», «KnowMyWorld», «Молодіжна поліцейська
академія»,проект Гете-Інституту в Україні та ін.)
За звітний період шкільними колективами було проведено 505 зустрічей
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 конкурсах, культурно-освітніх поїздках.
6. Досягнення наших дітей
Результат надання якісної освіти прослідковується
за результатами
складання випускниками ЗНО, участі учнів шкіл в олімпіадах, МАНах,
конкурсах.
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Так, щорічно збільшується кількість випускників, які складають основну
сесію зовнішнього незалежного тестування на максимальний бал – 200 балів.
Якщо у 2018 році в м. Одесі таких дітей було троє, в цьому році їх вже 9 кожен
з яких отримав грошову винагороду - сертифікат від Одеського міського голови
на 5 тис. грн.
 2018 рік – 3 учні (Одеські СШ № 117 – 2 учні, НВК № 84);
 2019 рік – 6 учнів (Одеські Маріїнська гімназія, НВК «Гімназія № 2», СШ
№ 117, ЗОШ № 63 – 2 учні);
 2020 рік – 9 учнів (Одеські НВК № 90, ліцей «Приморський», гімназія №
8, ЗОШ № 45, КЗ «Рішельєвсьий ліцей», Юридичний фаховий коледж
Національного університету «Одеська юридична академія»)
У рейтингу результатів ЗНО (160-200 балів) міст України заклади загальної
середньої освіти м. Одеси посідали:
З української мови та літератури:
 2017 рік – 21 місце;
 2018 рік – 21 місце;
 2019 рік – 20 місце.
З математики:
 2017 рік – 21 місце;
 2018 рік – 20 місце;
 2019 рік – 15 місце.
З Істрії України:
 2017 рік – 22 місце;
 2018 рік – 22 місце;
 2019 рік – 14 місце.
З англійської мови
 2017 рік - 18 місце
 2018 рік - 15 місце
 2019 рік - 15 місце
МАТЕМАТИКА (достатньо-високий рівень)
2015

2016

2017

2018

2019

2020 (тільки заклади
Одеси)

37%

45%

51%

40,5%

50%

52%
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Українська мова та література

(достатньо-високий рівень)

2015

2016

2017

2018

2019

2020
(тільки
заклади Одеси)

56%

62%

64%

55%

48%

73%

Історія України (достатньо-високий рівень)
2015

2016

2017

2018

2019

2020
(тільки
заклади Одеси)

35%

39%

41%

49%

69%

60%

Англійська мова (достатньо-високий рівень)
2015

2016

2017

2018

2019

2020
(тільки
заклади Одеси)

59%

60%

63%

70%

71%

71%

У місті створено систему мотиваційної підтримки обдарованих дітей та їх
педагогів. Значним засобом стимулювання учнів, які досягли видатних успіхів у
навчанні, творчості, спорті, та їх учителів стали щорічні стипендії та премії
міського голови.
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, щомісячний розмір стипендії становив 500 гривень.
Також щороку 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. З 2020 року стипендія становить - 2000 грн.
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Щорічно з 2017 року переможці всеукраїнських учнівських предметних
олімпіад, ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН, міжнародних олімпіад та
інтелектуальних турнірів отримували матеріальне заохочення з місцевого
бюджету. За чотири роки це 469 учнів , які отримали 722 тис.грн.
2017 рік – 312 учнів – 294,0 тис. грн.;
2018 рік – 53 учні – 105,0 тис. грн.;
2019 рік – 60 учнів – 188,0 тис. грн.;
2020 рік – 42 учнів – 135,0 тис. грн.
Усього: 469 учнів, 722 тис. грн.
533 учням була профінансована їх участь в інтелектуальних, творчих та
спортивних олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях, які проводяться за
межами м. Одеси. Загальна сума склала – 423 тис.грн.
2017 рік – 150 учнів – 48,3 тис. грн.;
2018 рік – 266 учнів – 98,1 тис. грн.;
2019 рік – 114 учнів – 285,9 тис. грн.
Усього: 533 учнів, 423,3 тис. грн.
7. Виховна робота та соціальний захист
Забезпечено реалізацію положень Концепції національно-патріотичного
вихованням дітей та молоді та виконання Міської цільової програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит,
патріот України» під час освітнього процесу, позакласної діяльності,
позашкільної освіти, роботи органів учнівського самоврядування, взаємодії з
батьками, громадськими та благодійними організаціями, представниками
державних установ.
У закладах освіти проводяться тематичні виховні, військовопатріотичні,
інформаційно-просвітницькі,
культурно-мистецькі,
спортивно-масові заходи. Так, щороку проводяться понад 30 фестивалів,
конкурсів та інших заходів, активними учасниками яких є 30 000 юних одеситів.
Щорічно понад 60 роїв закладів загальної середньої освіти міста є
учасниками різних етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
За 63 закладами загальної середньої освіти міста закріплені 30
військових частин, підрозділів, закладів Збройних Сил України, Національної
гвардії України та Державної прикордонної служби України, для організації
військово-шефської роботи.
Щороку 800 учнів у складі 32 Почесних варт закладів загальної середньої
освіти міста, несуть Почесну Вахту Пам’яті біля пам’ятника Невідомому матросу
13

на Алеї Слави в Центральному парку культури та відпочинку імені Т.Г.
Шевченка.
Традиційно в закладах освіти проводяться благодійні акції та марафони,
мета яких є надання допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського
піклування, дітям з особливими освітніми потребами, дітям із багатодітних та
малозабезпечених родин, дітям, які знаходяться на лікуванні, воїнам та
захисникам України, які перебувають на лікуванні у Центральному клінічному
шпиталі № 411.
Учнівська молодь систематично бере участь у роботах з упорядкування
братських та поодиноких могил та інших споруд і об’єктів, що увічнюють
пам’ять про героїв-визволителів.
За високі досягнення 75 кращих дитячих творчих колективів закладів
освіти міста мають почесні звання «Народний художній колектив» та «Зразковий
художній колектив».
З 2015 року звання Лауреатів І ступеня та Гран-Прі отримали понад 6 500
дитячих творчих колективів та окремих виконавців.
Щороку вихованці дитячих творчих колективів закладів освіти
м. Одеси беруть участь у фестивалях, конкурсах та змаганнях різних рівнів:
понад 68 обласних, 255 всеукраїнських та 200 міжнародних.
Організовано змістовне дозвілля дітей під час зимових, весняних та літніх
канікул. Щорічно було забезпечено проведення новорічно-різдвяних святкових
заходів для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Кожен рік влітку функціонувало 118 пришкільних таборів з денним
перебуванням, на базі яких працювали близько 40 літніх мовних шкіл з
поглибленим вивченням іноземної мови, 2 табори праці та відпочинку та 1
наметовий табір, активним дозвіллям та відпочинком охоплено понад 40 000
дітей за кошти місцевого бюджету та частковою платою батьків.
У закладах загальної середньої освіти працюють учнівські ради, комітети,
парламенти, клуби та інші структури учнівського самоврядування.
Координує діяльність лідерів учнівського самоврядування Парламент
старшокласників м. Одеси - 110 лідерів учнівського самоврядування
закладів загальної середньої освіти міста, які беруть активну участь в усіх
сферах життєдіяльності міста та реалізовують учнівські проєкти
благодійної, екологічної, національно-патріотичної, інтелектуальної, творчої
спрямованості.
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В кожному закладі освіти створені належні умови для реалізації права
особистості на освіту: захист прав в освіті; соціально-психологічна підтримка у
закладах освіти; протидія булінгу та насильству; консультативна допомога
педагогам в конфліктний та постконфліктний період.
Особлива увага у закладах загальної середньої освіти приділяється
питанням профілактичної роботи серед неповнолітніх з безпечної поведінки,
подолання злочинності та правопорушень, жебрацтва, бродяжництва та
здорового способу життя.
В закладах загальної середньої освіти серед старшокласників
систематично проводиться профорієнтаційна робота щодо формування
позитивної мотивації до набуття професій та спеціальностей, що відповідають
сучасним та перспективним вимогам ринку праці.
За кошти місцевого бюджету організовано харчування дітей у
санаторних та спеціальних ЗДО (групах), дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених сімей, діти
загиблих працівників ОВС, АТО, діти -внутрішньо-переміщені особи, діти
спеціального контингенту (діти, що потребують інклюзивного навчання, діти з
вадами зору, мовлення та інші).
Діти із багатодітних сімей отримують харчування за 50% вартості.
Також з місцевого бюджету здійснюється оплата за харчування учнів
закладів загальної середньої освіти, а саме: 42032 учня 1- 4-х класів та 1866
учнів пільгових категорій, які навчаються у 5 - 11 –х класах.
Запроваджено пілотний проект «Мультипрофільне харчування
(«шведський стіл») в Одеському ліцеї «Європейський» та ЗОШ № 125.
Встановлені вендінгові апарати в Одеському ліцеї «Європейський» і
комунальному позашкільному навчальному закладі «Одеський міський Центр
військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост №1».
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.
Розпорядженням Одеського міського голови від 03.01.2020 р. № 03 «Про
створення робочої групи з питань модернізації системи харчування дітей у
закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіальної
громади м. Одеси» в рамках роботи якої розроблено та затверджене Головним
управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області меню другого сніданку
для учнів 1-4-х класів. Проведено його апробацію в 10 закладах загальної
середньої освіти, а саме: Одеських СШ №111, ЗОШ №№ 11, 22, 43, 69, 101, 113,
122, ліцеях «Фонтанський», «Європейський».
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З 1 вересня в закладах освіти харчування буде здійснюватися по новому
меню.
Ми працюємо над впровадження безглютенового та безлактозного
харчування для вихованців дошкільних закладів, учнів 1-4-х класів та для учнів
пільгового контингенту 1-11-х класів, які потребують такого харчування за
медичними показниками.
Щорічно до свята Першого дзвоника першокласники з багатодітних
родин та пільгових категорій отримують подарунки від Одеського міського
голови- ранці з ортопедичною спинкою.
До Новорічних та Різдвяних свят усі вихованці дитячих садків і учні 16 класів шкіл комунальної власності міста отримують солодкі подарунки.

Створено умови для покращення соціального захисту окремих категорій
педагогічних працівників закладів освіти: муніципальні виплати окремим
категоріям працівників галузі «Освіта».
Фінансове заохочення щомісяця отримують:
157 вчителів – молоді спеціалісти, які працюють у закладах загальної
середньої освіти комунальної власності територіальної громади м.Одеси у сумі
300,00 грн.;
56 вихователів – молоді спеціалісти, які працюють у закладах дошкільної
та загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м.
Одеси 300,00 грн.;
50 педагогічних працівників Одеського ліцею «Олімпієць» спортивного
напряму Одеської міської ради Одеської області, Одеського комунального
навчального закладу «Дитячий будинок» «Перлинка» Одеської міської ради
Одеської області у сумі 100,00 грн.;
27 заступників директорів з навчально-виховної роботи окремих
закладів загальної середньої освіти у сумі 1500,00 грн.
Також муніципальні виплати отримують :
- 175 бібліотечних працівників;
- 311 медичних працівників;
- 265 працівників централізованих бухгалтерій і господарсько-економічних
груп;
- 1 917 непрацюючих педагогів-пенсіонерів.
У повному обсязі профінансовано видатки на забезпечення належного
утримання закладів освіти комунальної форми власності у частині оплати
енергоносіїв, поточних видатків.
Всі статті видатків фінансуються своєчасно відповідно до замовлень
головних розпорядників коштів у межах кошторисних призначень.
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Простроченої заборгованості по галузі «Освіта» немає.
Сучасна освіта потребує впровадження нових за характером та змістом
відносин з родинами учнів і вихованців, що базуються на взаємоповазі, визнанні
прав та відповідальності кожної зі сторін. Нам вдалося налагодити
конструктивну співпрацю з батьківською спільнотою й громадським
організаціями міста. Нам довірять більшість батьків наших учнів та вихованців.
Ми оприлюднюємо усю інформацію, яка стосується життя наших закладів
освіти, в соцмережах та офіціальних вебсайтах міста та департаменту.
Створена інтерактивна Освітня карта закладів освіти комунальної
власності територіальної громади м. Одеси (розміщена на офіційному
вебсайті департаменту), яка дає змогу
отримати інформацію стосовно
розміщення закладів освіти та їх контактної інформації. По садочкам - проєктну
потужність, кількість дітей у закладах дошкільної освіти та середню
відвідуваність закладу.
Наразі актуальними залишаються такі питання:
- надання кожному закладу освіти
бюджетних коштів для придбання
необхідних дріб’язкових товарів;
- введення в кожному закладі освіти додаткової ставки сторожа (чергування
протягом дня);
- введення додаткової ставки медичних працівників в закладах, де велика
кількість дітей;
- запровадження пілотного проєкту - безглютенові сніданки ;
- відкриття міської комунальної дистанційної школи.
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