


124

131

16
3

4

1
279

Загальної 

середньої 

освіти

Дошкільної 

освіти 

Позашкільної 

освіти МРЦ 

(МНВК)

ВШ

ДБ

3

МЕРЕЖА  ЗАКЛАДІВ  ОСВІТИ  МІСТА



Рух закладів дошкільної освіти м. Одеси з 1992 по 2006 рік
РІК Ліквідовано закладів дошкільної освіти

Комунальної 
власності

Відомчі

1992 1 2

1993 1 6

1994 4 7

1995 1 3

1996 28 4

1997 6 3

1998 6 3

1999 0 1

2000 1 4

2001 0 3

2002 0 1

2003 2 2

2004 2 1

2005 0 2

2006 1 0

Не встановлений рік 2 0

Припинили 

діяльність

97
закладів 

дошкільної

освіти

з них 

49 закладів

комунальної 

власності 

4



Одеський дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок" №43 Одеської міської ради 

Одеської області  ( вул. Марсельська, 54)

5



Одеський дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок" №45 Одеської 

міської ради Одеської області, (вул.  Краснослобідський, 15-Є)

6



Одеський дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок" №10 Одеської міської ради 

Одеської області (вул. Краснова, 3-В)

7



Одеський дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок" №232  Одеської міської ради 

Одеської області (просп. Добровольського, 138-А)

8



Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №55 Одеської міської ради 

Одеської області (вул. Базарна, 4)

9



Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» №48 Одеської міської ради 

Одеської області (вул. Дюківська, 12)

10



Одеський дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок" №12 Одеської міської ради 

Одеської області  ( вул. Кустанайська, 3-А)

11



Заклади дошкільної освіти прийняті до комунальної 

власності територіальної громади м. Одеси

12

4
заклади



На базі закладів загальної середньої освіти створені 

дошкільні ланки

3
заклади

13



131 заклад дошкільної освіти та      

12 НВК з дошкільною ланкою 

14



Динаміка зміни контингенту закладів  дошкільної 

освіти за останні  роки

2017 2018 2019201620152014

29 731

30 148

30 238

2020

15



Автоматизована система реєстрації дошкільнят:    

http://asrd.org

16

http://asrd.org/


Одеський ліцей “Європейський”
вул. Маршала Говорова, 8а  

17



Одеський ліцей “Європейський”
вул. Маршала Говорова, 8а  

18



Одеський ліцей “Європейський”
вул. Маршала Говорова, 8а  

19



Одеський ліцей “Європейський”
вул. Маршала Говорова, 8а  

20



Одеський ліцей “Європейський”
вул. Маршала Говорова, 8а  

21



2015 рік

3 168 класів

87 961 учнів

Динаміка змін контингенту  дітей та кількості класів у  закладах  

загальної середньої за останні 5 навчальних роки

2020 рік

3 622 класів

103 793 учнів

22



У 2019/2020 

навчальном

у році

5

Освітні послуги отримують діти вимушених 

переселенців

23

2078



5

Позашкільна освіта

24

2 300 гуртків 

41 000 дітей

41 000
дитина



5

Будівництво нового закладу позашкільної освіти

у Київському районі 

25



Мережа закладів освіти з інклюзією

26

2015 рік

Кількість закладів загальної 

середньої освіти

Кількість класів з інклюзивною 

формою навчання

Кількість учнів

Кількість закладів 

дошкільної освіти

Кількість інклюзивних груп

Кількість вихованців

5

6

15 216

135

49

-

62

24

23

2020 рік
Орієнтовно 

2020/2021 н.р.

180

33

274

71



У  закладах освіти створені ресурсні кімнати , кімнати психологічного 

розвантаження

15
кімнат

27



У  закладах освіти створені ресурсні кімнати , кімнати психологічного 

розвантаження

28

34
кімнати



29

8 інклюзивно-ресурсних центрів                                              

1800
Комплексних 

оцінок



8 інклюзивно-ресурсних центрів                                              

30

більш

1000
дітей



Проведено ремонт покрівлі у закладах освіти міста 

31

121



Проведено оновлення фасадів у закладах освіти міста

32

52



Проведено оновлення фасадів у закладах освіти міста

33

27



34

Проведено ремонт асфальтового покриття                                                            

у закладах  освіти  міста

63



Проведення робіт з благоустрою територій закладів 

освіти

35

63



Замінені старі дерев’яні вікна та двері на енергозберігаючі                                                          

у закладах освіти міста

36

186
закладах



Ремонт системи опалення у закладах освіти міста

37

81
закладі



Встановлено  сонячні  батареї

38

4
заклади



Модернізація теплових вузлів у закладах освіти міста

39

54
закладах



Укладено  енергосервісні  договори

40

48
закладах



Проведено капітальний ремонт туалетних приміщень у 

закладах освіти міста

41

100
закладах



Відремонтовано  приміщення  харчоблоку                                                              

у  закладах  освіти  міста

42

91
закладі



Відремонтовано приміщення харчоблоку                                                              

у закладах освіти міста

43

91
закладі



44

Оновлено технічне обладнання  харчоблоків                                                              

у закладах освіти міста

118
закладах



Проведено ремонтні роботи обідньої зали                                                                   

у закладах освіти міста

45

24
заклади



Модернізовані  спортивні  стадіони  та  спортивно-ігрові 

майданчики

46

56
закладах



Модернізовані спортивні стадіони 

та спортивно-ігрові майданчики

47

56
закладах



Капітально  відремонтовані  спортивні зали

48

23
закладах



Оновлено розвивальне середовище на ігрових 

майданчиках

49

33
закладах



Проведення ремонту музичних та актових залів                                                  

у закладах освіти

50

26
закладах



Забезпечення комп'ютерами та комп'ютерними класами 
(НКК) закладів освіти міста

51

123
класи



Придбано мультимедійних комплексів для закладів 

загальної середньої освіти

52

281
комплексів



Модернізація матеріально-технічної бази 

навчальних кабінетів початкової школи

53

859
кабінетів



Придбані меблі та інші предмети                             

довгострокового користування

54

2184
кабінетів



Придбано ноутбуків та планшетів 

55

541



Забезпечено ігровими наборами LEGO

56

23 656
учнів



Встановлено STEM-лабораторію в приміщенні закладу 

позашкільної освіти Станція юних техніків «Сігма»

57



Забезпечення  доступу закладів освіти до мережі Інтернет.

Створення WI-FI зон

100% закладів загальної 

середньої освіти

100% закладів дошкільної 

освіти

100% закладів 

позашкільної освіти

86% - у  школах  міста

58



Підтримка веб-сайтів  закладів та установ освіти

279 вебсайтів –

закладів загальної 

середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти

59



Модернізація та підтримка  web-сайту                               
департаменту освіти та науки Одеської міської ради        

www.osvita-omr.gov.ua 

60



38 закладів освіти мають  в постійному користуванні                                       

відведену земельну ділянку,   34 заклади освіти проводять наразі дану 

процедуру закріплення землі

61



Встановлена система автоматичної пожежної 

сигналізації

62

145 
закладах



Обладнано захистом від прямих попадань 

блискавки у закладах освіти

63

65 
закладах



Встановлені   вогнетривкі  двері                                              

у  закладах  освіти

64

120 
закладах



65

Зроблено ремонт евакуаційних виходів

53 
закладах



66

Демонтаж решіток з вікон у закладах освіти

95 
закладах



67

Зроблено у закладах освіти решітки на вікнах 

такими, що розкриваються

111 
закладах



271 закладі освіти  проведено перезарядження вогнегасників;

230 закладах освіти  придбано первинних засобів пожежогасіння

68

271 
закладі



www.osvita-omr.gov.ua

4 вебсайти – територіальних 

відділів освіти районів;

279 вебсайтів – закладів 

дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної 

освіти.
69

Розвиток матеріально-технічної бази 

закладів освіти

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


ремонт спортивних 

залів

Інтерактивна карта

“Розвиток матеріально-технічної 

бази закладів освіти”

ремонт стадіонів

ремонт фасадів

ремонт дахів



Одеська ЗОШ  № 1

Було Стало

Крок 4 

Малиновський район

www.osvita-omr.gov.ua

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


Одеська СШ  № 32

Було Стало

Крок 4 

Малиновський район

www.osvita-omr.gov.ua

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


Одеська ЗОШ  № 78

Було Стало

Крок 6

Київський район

www.osvita-omr.gov.ua

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


www.osvita-omr.gov.ua Розділ “Заклади освіти”

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


Створена комунальна установа                                                                          

“Одеський методичний центр освітніх ініціатив”

75



Проведення методичних заходів

76



Нагородження педагогічних працівників за перемоги у конкурсах 

педагогічної майстерності

77

2017  рік

«Учитель року», «Джерело творчості», «Кращий 

працівник психологічної служби» тощо

18

2018  рік

2019  рік

15

22

55
Матеріальне заохочення

307,0 тис. грн



Відкритий освітній форум

78

172 
заходи



Міський  конкурс  педагогічних  ініціатив  у  контексті                    

Нової  української  школи  «#МіКоПІн»

79

Мета конкурсу – виявлення 

продуктивного педагогічного 

досвіду, представлення 

напрацювань педагогічних 

працівників, поширення їх творчих 

досягнень в освітньому процесі, 

управлінській і методичній 

діяльності.

більш

100



Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади»

80



www.osvita-omr.gov.uaДепартамент освіти та науки   

Одеської  міської  ради

11 клас

Алгебра
•Тема «Елементи статистики»………….…. 

Історія України
•Тема «Становлення України, як 
незалежної держави»…………………………..
•Тема «Державотворчі процеси в 
незалежній Україні. Частина 1»…………...
•Тема «Державотворчі процеси в 
незалежній Україні. Частина 2» …………..

81

1485
уроків

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


www.osvita-omr.gov.uaДепартамент освіти та науки   

Одеської  міської  ради

82

1533
занять

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


www.osvita-omr.gov.uaДепартамент освіти та науки   

Одеської  міської  ради

83

111
занять

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


www.osvita-omr.gov.uaДепартамент освіти та науки   

Одеської  міської  ради

84

250
майстер

класів

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


www.osvita-omr.gov.ua

Проєкт «Одеса проводить уроки» – 97 відеоуроків

85

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


86

Статистика відвідування вебсайту департаменту

202 668



82

За активну роботу з учнями та вихованцями закладів 

освіти в період карантину нагороджені

більш 600 педагогів

3476
Онлайн 

занять та 

уроків



Всеукраїнський проєкт  «Інтелект України»

88

19
закладів



Всеукраїнський проект «Сприяння навчанню» через програму з 

ЛЕГО-конструювання - «Навчання через гру»

89

16
закладів



Всеукраїнський проєкт «JuniorZ»

90



У  закладах загальної середньої освіти проводиться дослідно-

експериментальна робота всеукраїнського рівня "Технологія 

навчання учнів початкової школи 

«Розумники»  (Smart Kids)»

91

17
закладів



Проект “ІТ клас”

92

17
закладів



Проект “Google Apps for Education”

93

20
закладів



Впровадження спільного українсько-нідерладського проекту 

навчання економічної грамотності “Афлатот”

94

5
закладів



95

Регіональний експеримент “Розробка системи 

технологічного навчання для загальноосвітніх 

навчальниї закладів”
Одеський НВК 

№ 94



Міжнародний проект Mozaik Education

"Впровадження сучасних освітніх технологій

в педагогічній діяльності "

96

Одеська СШ

№ 117



Участь у міжнародних проєктах

97

32%
закладів



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

Організація поїздок делегацій з обміну досвідом
(учнів (вихованців), педагогів та інших працівників)

98



Проведення зустрічей школярів з представниками 

дипломатичних місій та іноземними делегаціями

99

505
зустрічей



Державна підсумкова атестація в  11-х класах 
(проводилась у  формі  ЗНО)

100



Щорічно збільшується кількість випускників, які складають  основну сесію 

зовнішнього  незалежного тестування  на максимальний бал – 200 балів

101

2018  рік
Одеські СШ № 117 – 2, 

НВК № 84 -1 учень

2019  рік

Одеські Маріїнська 

гімназія -1,

НВК «Гімназія № 2» - 1, 

СШ № 117 - 1,          

ЗОШ № 63 – 2 учні

2020  рік

Одеські НВК № 90, ліцей

«Приморський» ,

гімназія № 8,          

ЗОШ № 45,  КЗ 

«Рішельєвський ліцей», 

Юридичний фаховий 

коледж

3
учні

6
учнів

9
учнів



Результати зовнішнього незалежного тестування  (за 6 років)

102

Математика (достатньо-високий рівень)

52%



Результати зовнішнього незалежного тестування  (за 6 років)

103

Українська мова та література    (достатньо-високий рівень)

73%



Результати зовнішнього незалежного тестування  (за 6 років)

104

Історія України (достатньо-високий рівень)

60%



105

Англійська мова   (достатньо-високий рівень)

Результати зовнішнього незалежного тестування  (за 6 років)

71%



Кращі  учні закладів загальної середньої освіти та студенти закладів 

вищої освіти отримують стипендію Одеського міського голови

106

12 
студентів

20 
учнів



Учні  (учасники, переможці ІІ та ІІІ етапу Малої академії наук та   ІІІ та ІV етапів 

Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад) закладів освіти отримали 

грошові винагороди від Одеського міського голови                            

на  загальну суму 722 тис. грн.

107

469
учнів



Одеські школярі – переможці Міжнародного конкурсу 

комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX — 2019»

108



109

Учням була профінансована їх участь в інтелектуальних, творчих та 

спортивних олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях, які  

проводяться за межами м. Одеси                                                                                               

на загальну суму 423,3 тис.грн

533
учня



Конкурс малюнків “Туреччина очима дітей” у рамках 

проведення Днів Стамбулу в Одесі

110



Мета програми: вдосконалення і розвиток комплексної системи національно-патріотичного
виховання дітей та молоді в м. Одесі, спрямованої на виховання у підростаючого покоління
одеситів любові до рідного міста, формування ціннісного ставлення особистості до
українського народу, Батьківщини, держави, нації, готовності до виконання свого
громадянського обов'язку щодо захисту Вітчизни.

111

Реалізація міської цільової програми національно-патріотичного 

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

на 2016-2020  роки



Всеукраїнська військово-патріотична спортивна гра 

«Сокіл» («Джура»)

112



У складі  32 Почесних варт закладів загальної середньої 

освіти міста, несуть Почесну Вахту Пам’яті біля пам’ятника 

Невідомому матросу на Алеї Слави в Центральному парку 

культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка

113

800
учнів



У складі  32 Почесних варт закладів загальної середньої 

освіти міста, несуть Почесну Вахту Пам’яті біля пам’ятника 

Невідомому матросу на Алеї Слави в Центральному парку 

культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка

114

800
учнів



Проєкт  «Гордість Одеси»
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Благодійний марафон                                                                             

«До світлого дня – світлі вчинки»

116



Проведення спортивних змагань з різних видів спорту

117



За високі досягнення кращі дитячі творчі колективи закладів освіти 

міста мають почесні звання «Народний художній колектив» та 

«Зразковий художній колектив»

118

75
колективів



З 2015 року звання Лауреатів І ступеня та Гран-Прі 

отримали дитячі творчі колективи та окремі виконавці

119

Більш

6500



120

З 2015 року звання Лауреатів І ступеня та Гран-Прі 

отримали дитячі творчі колективи та окремі виконавці

Більш

6500



Щороку вихованці дитячих творчих колективів закладів освіти   м. 

Одеси беруть участь у фестивалях, конкурсах та змаганнях різних 

рівнів: 

121

200

255

міжнародних

всеукраїнських

обласних

68



Організація  дозвілля та літнього відпочинку

122

40000
дітей



Парламент старшокласників м.Одеси
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Парламент старшокласників м.Одеси

124



125

Харчування учнів 

пільгових категорій

Харчування учнів 

1-4 класів

Організація  харчування  в  закладах освіти

42032
дитини

1866

дітей



Організація шкільного харчування
“Шведський стіл”

126



Одеський ліцей “Європейський”
вул. Маршала Говорова, 8а  

127



Вендінговий апарат

128



129

Міська влада постійно підтримує 

інтелектуальну еліту працівників освіти міста

159 педагогічних працівників мають 

звання 

“Кращий педагогічний працівник 

міста Одеси”

Виплачується щомісячна 

муніципальна надбавка 

у розмірі 50% розміру мінімальної 

заробітної плати на 01 січня 

календарного року



У рамках соціального захисту робітників соціальної сфери 

в м. Одесі продовжуються виплати муніципальних надбавок 

працівникам галузі “Освіта” (щомісячно):

130

вчителям-молодим

спеціалістам

вихователям-молодим спеціалістам

заступникам з навчально-

виховної роботи закладів 

загальної середньої освіти

290157

27

56

50
педагогічним працівникам 
Одеського ліцею “Олімпієць”, Дитячому 

будинку “Перлинка”



У рамках соціального захисту робітників соціальної сфери 

в м. Одесі продовжуються виплати муніципальних надбавок 

працівникам галузі “Освіта” (щомісячно):

131

бібліотекарям

медичним працівникам

робітникам централізованих   

бухгалтерій та господарчо-

економічних груп

непрацюючим педагогам-пенсіонерам

2 668175

311

265

1917
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Рекомендації  департаменту освіти та науки 

Одеської  міської  ради 

133



Організація роботи закладів освіти у період карантину

1
3
3

134

Придбано за кошти місцевого бюджету



Рекомендації Міністерства освіти і науки України

135



АЛГОРИТМ ДІЙ
НА ВИПАДОК НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЮ З 

РЕЄСТРАЦІЄЮ ВИПАДКІВ ЗАХВОРЮВАННЯ НА КОРОНАВІРУСНУ 

ХВОРОБУ (COVID-19) СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ТА 

ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ

135

Шановні колеги!

Тимчасовими рекомендаціями щодо організації та протиепідемічних заходів

у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19), затвердженими постановою головного державного 

санітарного лікаря України від 30.07.2020 №42 «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації та протиепідемічних заходів 

у закладах освіти в період карантинув зв’язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)»
визначено, що в кожному закладі освіти розробляється

Алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною 

з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну 

хворобу (COVID-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу.

Наголошуємо на необхідності затвердження Алгоритму дій у кожному закладі 

з урахуванням його особливостей, а також на ознайомленні з ним працівників та

батьків не пізніше, ніж 02 вересня 2020 року. 

136

tel:30072020
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Класичний освітній 

процес

Дистанційне навчання Змішане навчання

1  вересня  2020 року

1,5 м

+

+

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1,5 м

Організація освітнього процесу 



www.osvita-omr.gov.ua

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА

138

Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради

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


Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 

(ЗНО)

139



Підготовка до відкриття    

Дитячого будинку творчості  

140



Забезпечення підготовки закладів загальної середньої освіти   

к  самостійному веденню бухгалтерської діяльності

•Комунальна установа «Центр фінансування та 

господарської діяльності закладів та установ 

системи освіти Київського району міста Одеси»

Комунальна установа «Центр фінансування та 

господарської діяльності закладів та установ 

системи освіти Малиновського району міста 

Одеси»

Комунальна установа «Центр фінансування та 

господарської діяльності закладів та установ 

системи освіти Приморського району міста 

Одеси»

Комунальна установа «Центр фінансування та 

господарської діяльності закладів та установ 

системи освіти Суворовського району міста 

Одеси»

124
заклади

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про повну загальну середню освіту»
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Організація харчування у закладах освіти

1
4
1
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Оновлення матеріально-технічної та методичної бази 

закладів освіти

1
4
2
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www.omr.gov.ua

www.osvita-omr.gov.ua

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4 вебсайти – територіальних 

відділів освіти районів;

279 вебсайтів – закладів 

дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної 

освіти.
144

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

