
ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради

по галузі “Освіта” за  2020 рік

Департамент освіти та науки                 

Одеської міської ради



Пріоритетні напрями діяльності

Створення умов для забезпечення потреб населення 

у якісній освіті дітей, у тому числі з особливими 

освітніми потребами та стабільного функціонування 

навчальних закладів;

Створення безпечного середовища для перебування 

дітей в закладах освіти;

Інформатизація освітнього процесу та управлінської 

діяльності освітньої галузі; 

Забезпечення підтримки розвитку інтелектуального та 

творчого потенціалу дітей;

Розвиток творчого потенціалу та підвищення 

престижності праці педагогів;

Реалізація кращих практик з організації та 

проведення заходів і національно-патріотичного та 

превентивного виховання дітей.
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Мережа закладів освіти м. Одеси

3

131

Закладів дошкільної 

освіти

Закладів загальної 

середньої  освіти

124



136130 дітей

Динаміка змін контингенту  дітей в  закладах  загальної середньої  та 

дошкільної освіти міста за останні 3 навчальних роки
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2018/2019

130152 дитини

2019/2020

2020/2021

134031 дітей



 3 – станції юних техніків,

 1– еколого-натуралістичний центр,

 1– флотилія юних моряків,

 1– центр військово-патріотичного виховання

учнівської молоді,

 1– центр хореографії,

 1– дитячий оздоровчо-спортивний комплекс,

 11 – будинків дитячої та юнацької творчості.
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Мережа закладів позашкільної освіти м. Одеси

У м. Одесі 19 закладів позашкільної освіти:



Будівництво закладу 
позашкільної освіти в 

Київському районі
(вул. Космонавта 

Комарова, 8)
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Департамент освіти та науки Одеської міської ради

Будівництво закладу позашкільної освіти 
в Київському районі

(вул. Космонавта Комарова, 8)
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2127,8

2431,1

2800,8
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2020
станом на грудень 

Бюджет міста 

Одеси

2 млрд. 800 млн. 7  тис. грн



83,62%

6,13%

4,51%
0,98% 4,76% Заробітна плата

Комунальні послуги

Харчування дітей

Муніціпальні

надбавки та

стипендії

Інші виплати

Бюджет  галузі «ОСВІТА»
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2019/2020 
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Динаміка змін контингенту учнів закладів загальної 

середньої освіти  за останні 3 роки

100004

103793

106901
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У 2020 році  відкрито 9 дошкільних груп
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2015 рік 

3 168 класів

87 961 учень

Динаміка змін контингенту  дітей та кількості класів у  закладах  

загальної середньої за останні 5 навчальних роки

2020 рік 

3 749 класів

106 901 учень
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У 2020/2021 н. р. - 40 закладів освіти

навчаються на  підзміні або в ІІ зміни
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www.osvita-omr.gov.ua

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА
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Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради

7166
Онлайн 

занять та 

уроків

http://www.don.od.ua/
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Онлайн-сервіси

Microsoft Teams — центр

для командної роботи, який

інтегрує користувачів, вміст і

засоби, необхідні команді для

ефективнішої роботи.

Платформа для проведення 

тестування, вебінарів, тощо

GOOGLE – це хмарний

сервіс для проведення будь-яких 

web-конференцій. 

Онлайн-сервіс для миттєвих 

тестів, які можна проводити 

як під час уроку, так і давати 

на домашнє завдання. 

Zoom — забезпечує проведення 

необмеженої кількості 

конференцій, зустрічей і вебінарів. 

Тощо…

Класна оцінка – це українська 

платформа де можна створити 

сайт закладу, а також: електронні 

щоденники, бібліотеки, дистанційні 

курси, відеоконференції, 

відслідковувати статистику.



www.osvita-omr.gov.ua

Проєкт «Одеса проводить уроки» – 97 відеоуроків
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http://www.don.od.ua/


82

За активну роботу з учнями та вихованцями закладів 

освіти в період карантину нагороджені

більш 1500
педагогів
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Мережа закладів освіти з інклюзією

19

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 2020/2021 н.р.

191

37

280

97

30
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8 інклюзивно-ресурсних центрів                                              

1800
Комплексних 

оцінок



8 інклюзивно-ресурсних центрів                                              

21

більш

1000
дітей
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Харчування учнів 

пільгових категорій

Харчування учнів 

1-4 класів

Організація  харчування  в  закладах освіти

44 535
дітей

1528

дітей



Організація шкільного харчування
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5

Позашкільна освіта

24

2 182 гуртки

38540 дітей

36%



За високі досягнення кращі дитячі творчі колективи закладів освіти 

міста мають почесні звання «Народний художній колектив» та 

«Зразковий художній колектив»

25

71
колектив



Щорічно збільшується кількість випускників, які складають  основну сесію 

зовнішнього  незалежного тестування  на максимальний бал – 200 балів
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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



42 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 суму 135 тис. грн.
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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.
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Реалізація міської цільової програми національно-патріотичного 

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

на 2016-2020  роки



Шкільна ліга сміху                              

на «Кубок  Мера»
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Традиційні міські конкурси в онлайн форматі 
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Міський конкурс “Прапороносець” Міський конкурс “Герої живуть у піснях”

Онлайн-конкурс відеопривітань

“У Новий рік з новою мрієюІ”
“На крилах пісень – від давнини до сучасності”



Благодійний марафон                                                                             

«До світлого дня – світлі вчинки»
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Парламент старшокласників м.Одеси
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У  закладах загальної середньої освіти проводиться дослідно-

експериментальна робота всеукраїнського рівня "Технологія 

навчання учнів початкової школи 

«Розумники»  (Smart Kids)»

33

17
закладів



Всеукраїнський проєкт  «Інтелект України»
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14
закладів



Всеукраїнський проєкт «JuniorZ»
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Впровадження спільного українсько-нідерладського проекту 

навчання економічної грамотності “Афлатот”

36

5
закладів



Всеукраїнський проект «Сприяння навчанню» через програму з 

ЛЕГО-конструювання - «Навчання через гру»

37

16
закладів



Міжнародний проект Mozaik Education

"Впровадження сучасних освітніх технологій

в педагогічній діяльності "
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Одеська СШ

№ 117



39

Регіональний експеримент “Розробка системи 

технологічного навчання для загальноосвітніх 

навчальниї закладів”
Одеський НВК 

№ 94



Всеукраїнський конкурс професійної майстерності 

“”Джерело творчості”

40

І місце:
Аліса Бриль-Корсакова, 

керівник студії 

образотворчого мистецтва 

«Талісман» КПНЗ «Одеський 

міський Палац дитячої та 

юнацької творчості»

Лілія Шоломіцька, керівник 

студії літературознавства 

КПНЗ «Одеський центр дитячої 

та юнацької творчості 

«Еврика».

ІІ місце:
Ніна Стойкова, керівник 

гуртка «Образотворче 

мистецтво» 

КПНЗ «Одеський 

будинок дитячої та 

юнацької творчості 

«Тоніка».



Проведення зустрічей школярів з представниками 

дипломатичних місій та іноземними делегаціями

41

148
Онлайн-

зустрічей



Участь у міжнародних проєктах

42

35%
закладів



Курси підвищення кваліфікації пройшли 7044 педагогічних 

працівників закладів освіти міста

43

У закладах  освіти міста працюють більше 18 тис. працівників, 

з них близько 8820 - педагогічні працівники.



44

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):
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вчителям-молодим

спеціалістам

вихователям-молодим

спеціалістам

заступникам з навчально-

виховної роботи закладів 

загальної середньої освіти

239169

26

44
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):

46

бібліотекарям

медичним працівникам

робітникам централізованих   

бухгалтерій та господарчо-

економічних груп

непрацюючим педагогам-пенсіонерам

2 608168

291

226

1923



Школа резерву керівних кадрів закладів освіти

47

156 
педагогічних 

працівників 
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Бюджет міста Одеси  понад 350 млн. грн.

Управління капітального 

будівництва 

Одеської міської ради

понад 225 млн.грн.

У 2020 році у галузі «Освіта» на проведення ремонтних робіт та 

придбання необхідного обладнання для закладів освіти м. Одеси 

виділено:  

Департамент освіти та 

науки 

Одеської міської ради

понад 125 млн. грн.
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не більш як 70% за 

рахунок субвенції з 

державного 

бюджету

Нова українська школа  (НУШ) – 2020 рік

не менш ніж 30%

за рахунок коштів 

місцевих 

бюджетів

Підготовка закладів загальної середньої освіти 

до роботи в умовах НУШ повинна відбуватися 

на  засадах співфінансування

НУШ -

з усіх джерел 

фінансування
20 млн. 564,83 тис. грн
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11 504,76 тис. грн. – на закупівлю сучасних меблів

Нова українська школа  (НУШ)
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4 947,14 тис. грн – на закупівлю дидактичних матеріалів

Нова українська школа  (НУШ)



3863,19 тис. грн  – на закупівлю комп'ютерного 

та мультимедійного обладнання 
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Нова українська школа  (НУШ)



Виконання протипожежних заходів

Встановлення автоматичної пожежної сигналізації (АПС) –

у закладах освіти міста

53

129
закладах



Виконання протипожежних заходів

Обладнання об'єктів захистом від прямих попадань 

блискавки та її вторинних проявів

54

13
закладах



Встановлені   вогнетривкі  двері у  закладах  освіти

55

10 
закладах



Відремонтовано електрощитові
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Зроблено ремонт евакуаційних виходів
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Зроблено ремонт евакуаційних виходів
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У закладах освіти  проведено перезарядження вогнегасників та

придбано первинних засобів пожежегасіння
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Проведено ремонт покрівлі у закладах освіти

60



Проведено оновлення фасадів у закладах освіти
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Ремонт системи опалення у закладах освіти

62



Модернізація теплових вузлів у закладах освіти 
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Замінені старі дерев’яні вікна та двері на енергозберігаючі

64
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Проведено ремонт асфальтового покриття у закладах  освіти 

Київського району  



Оновлено розвивальне середовище на ігрових майданчиках

66



Відремонтовано  приміщення  харчоблоку  у  закладах  освіти

67



Модернізовані спортивні стадіони та                                                                  

спортивно-ігрові майданчики

68



Оновлення матеріально-технічної та методичної бази 

закладів освіти

6
969



Концепція створення додаткових місць  у закладах 

дошкільної освіти м. Одеси 

Мета:
 пошук і втілення альтернативних шляхів

розширення мережі закладів дошкільної освіти;

 забезпечення рівних можливостей та доступу усіх 

дітей до якісної дошкільної освіти у м. Одесі;

 створення необхідних умов для навчання дітей 

безпосередньо за місцем їх проживання;

 створення умов для розширення державно-

приватного та державно-громадського партнерства 

на засадах співфінансування.
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Концептуальні засади реформування середньої 

освіти "Нова українська школа"

71



www.omr.gov.ua

www.osvita-omr.gov.ua

4 сайти – територіальних 

відділів освіти районів;

278 вебсайтів – закладів 

дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної 

освіти.

Департамент освіти та науки   

Одеської  міської  ради

Одеська  міська  рада

72

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

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

