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ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

по галузі "Освіта" за 2020 рік 
  

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

освіти значною мірою визначає соціально-економічний, культурний та 
духовний розвиток  Одеси.  

За результатами ґрунтовного аналізу стану справ в освітній галузі, із 
врахуванням запитів батьківської громадськості, основних показників галузі 
«Освіта» були  визначені пріоритетні напрями діяльності, які протягом 2020 
року здійснювалася  у рамках:  

- Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 роки; 

- Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі на 2020-2022 роки; 
- Концепції створення додаткових місць в закладах дошкільної освіти м. 

Одеси; 
- Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». 
 
 

І. Основні показники  галузі «Освіта» міста Одеси   
 

Мережа 
 

У 2020 році з огляду на пандемію COVID-19, спричинену коронавірусною 
хворобою SARS-COV-2, та запроваджені карантинні обмеження, перед 
департаментом освіти, закладами освіти комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси постали нові виклики, пов’язані з забезпеченням 
неперервності освітнього процесу, спроможністю закладів забезпечить якість і 
сталість здобуття освіти в умовах карантинних обмежень, необхідністю 
розвитку дистанційних форм здобуття освіти. 

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

яка забезпечує конституційне право кожного громадянина на доступну, 
безоплатну та якісну освіту і складається із закладів загальної середньої 
освіти – 124, дошкільної освіти – 131. 

   
У 2020/2021 навчальному році навчається та виховується 136 130 дітей, 

що на 2 099 дітей більше, ніж у минулому році. 
 
 У 2020 році відбулась трансформація мережі закладів  загальної середньої 

освіти  у бік зменшення за рахунок  припинення діяльності 4-х вечірніх шкіл 
міста. Адже в Законі України «Про освіту» не передбачено такого типу закладу 
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загальної середньої освіти як вечірня школа. Однак, закріплено право 
здобувачів освіти здобувати освіту у різних її формах, зокрема вечірньою, в 
будь-якій школі. 
 Окремо розташовані  2 будівлі, в яких раніше функціонували  вечірні 
школи, були передані під розміщення в них новостворених закладів 
позашкільної освіти: 

- комунальний заклад позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків 
«Старт» (вул. Богдана Хмельницького, 92); 

- комунальний заклад позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та 
юнацької творчості «Ювента» (вул. Троїцька, 28). 

 Крім цього у Київському районі міста будується новий центр творчості - 
«Одеський палац дитячої та юнацької творчості «Біла акація»  (вул. Космонавта 
Комарова, 8) (Наразі закінчено роботи по влаштуванню каркасу 3-х поверхів, 
проведено роботи з влаштування та підведення мереж водопостачання, 
каналізації, електроживлення, влаштовуються внутрішні перегородки та скління. 
Ведуться фасадні роботи). 

Все це дозволило розширити мережу закладів позашкільної освіти 
міста до  19 закладів. 

 
Фінансування 

 
У 2020 році бюджет галузі «Освіта» (загальний фонд) (станом на 

30.12.2020) складає   2 млрд 800 млн 7,7 тис грн  (2019 рік  – 2 млрд 431 млн 
121 тис. грн  , 2018 рік - 2 млрд 127,8 млн грн).  

 
Найбільша частка видатків зведеного бюджету на освіту  припадає на 

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

співфінансування. У поточному році з державного бюджету до місцевого 
бюджету були здійснені трансферти у вигляді субвенцій: 

- на зарплату педагогічному персоналу (освітня субвенція); 
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова 

українська школа»; 
- на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при закладах 

загальної середньої освіти (замовник даних робіт – управління 
капітального будівництва Одеської міської ради); 

- на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти 
(оснащення комп’ютерним обладнанням та забезпечення доступу до 
Інтернету). 

 
Таким чином, бюджет галузі «Освіта» (загальний фонд) у 2020 році склав                                      

2 млрд 800 млн 7,7 тис грн , з них: 
 заробітна плата – 2 341 472,2  грн (83,62%); 
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 комунальні послуги – 171 509,8  грн (6,13%); 
 харчування дітей – 126267,5 грн (4,51%); 
 муніципальні надбавки та стипендії – 27534,2 грн (0,98 %); 
 інші виплати – 133224,1 грн (4,76%). 
 

 
Заклади дошкільної та загальної середньої освіти 

 
 У 2020 році кількість здобувачів освіти у закладах освіти комунальної 
власності міста розподілилися так:  

- дошкільну освіту здобували - 29 229 вихованців;  
- повну загальну середню освіту – 106 901 учень. 
У порівнянні з 2019 році кількість вихованців закладів дошкільної освіти 

залишилась незмінною, а кількість здобувачів повної загальної середньої освіти 
зросла майже на 3000 учнів (у 2019 році – 103 793 учні). 

 
У межах реалізації Концепції створення додаткових місць в закладах 

дошкільної освіти м. Одеси, у  2020   році були відкрито додатково 9 груп за 
рахунок: закінчення капітального ремонту Одеського ДНЗ №145 (6 груп), та 
відкриття по 1 групі в Одеських НВК № 187, ПШ №№ 95, 96. 

Разом з тим, на  100 місцях в середньому  в закладах дошкільної освіти 
виховувалось 141 дитина.  

Черга в заклади дошкільної освіти на кінець грудня 2020 року 
становила  1 968 дітей у віці від 3-х до 5 років. 

 При цьому, за оперативними даними обліку дітей дошкільного віку, які 
проживають у м. Одесі, відсоток охоплення дітей у віці від 3-х до 5-ти років 
закладами дошкільної освіти комунальної власності становить 93%, діти             
5-річного віку 100% охоплені освітою. Такий відсоток охоплення  5-річних 
дітей закладами дошкільної освіти дає змогу підвищити ефективність заходів із 
забезпечення наступності між дошкільною та початковою шкільною освітою. 

 
 У закладах загальної середньої освіти у 2020 році функціонувало 3749 

класів. У порівнянні з 2019 роком (3652 класи)  кількість класів збільшилась на 
97 одиниць. 

Збільшення кількості учнів та відповідно класів  в школах міста пов’язано 
з міграційними процесами, в тому числі збільшенням в одеських школах дітей з 
Одеської області, інтенсивністю будівництва житлового сектору тощо. 

Така тенденція привела до збільшення кількості шкіл міста, які працюють 
у дві зміни: у 2019 - 34 школи, у 2020- 40 шкіл. Середня наповнюваність класів 
становить 29 учнів. 
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У 2020 році учні шкіл м. Одеси  мали  змогу отримати освіту за будь-

якою формою: 
- інституційною,  а саме: денна, вечірня, заочна, дистанційна, мережева; 
- індивідуальною: екстернат, сімейна (домашня), педагогічний патронаж). 
 

Дистанційна освіта 
 
 У 2020 році  одеські  школи   працювали  в умовах адаптивного 

карантину, організуючі  освітній процес згідно з вимогами Головного 
державного санітарного лікаря та рекомендаціями Міністерства освіти і науки 
України та використовуючи гнучкий та дистанційний режим. 

 Для організації якісного навчання в дистанційному режимі  більше 3 000 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти м. Одеси  у 
2020 році підвищили свою кваліфікацію на різноманітних інформаційних чи 
спеціальних ресурсах, у тематичних групах  щодо  організації дистанційного 
навчання у школі. 
  З 1 вересня 2020 року було відкрито 21 клас з дистанційною формою 
навчання, в яких навчаються 392 учні. 

Створені умови для використання педагогічними працівниками сервісів 
для створення завдань та перевірки навчальних досягнень учнів: відеоуроки з 
використанням YouTube-каналу; створення тестів за допомогою хмарних 
технологій Google Forms, розробки інтерактивних дидактичних вправ та інше.  
  Вчителями закладів загальної середньої освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси створено банк відео уроків з різних предметів 
для учнів всіх класів, до якого увійшло більше 11 500 уроків, які розміщені на 
офіційних  вебсайтах закладів освіти.  
 Також школами міста були обрані наступні електронні освітні 
платформи, онлайн-сервіси та інструменти, за допомогою яких 
організовувався освітній процес у дистанційному форматі: G-suite, Google 
Classroom, Zoom, Microsoft Tеams, Google Meet, MEL (My English Lab(анг. 
мова), Padlet,  «OK SIMPLY SCOOL», Quizizz, Discord, Youtube,  JamBoard, 
Skype, MindMap, Canva,  Kahoot, Jambord Google, Nearpod, МОН 
«Всеукраїнська школа онлайн», освітній онлайн портал «На урок», 
«Всеосвіта», “Класна оцінка”, розділ “Дистанційна освіта” на вебсайті 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради тощо. 

Відповідно до календарного плану роботи та навчальних програм з 
березня – грудень 2020 року на вебсайті департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради (з використанням YouTube-каналу) було розміщено: 

- 5175 відеоуроків для учнів закладів загальної середньої освіти (які 
верифіковані консультантами КУ «Одеський центр професійного 
розвитку педагогічних працівників») за темами, відповідно до 
програм навчання з основних предметів, затверджених Міністерством 
освіти і науки України; 
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- 1533 відеозаняття, для вихованців закладів дошкільної освіти за 
темами, відповідно до програм навчання, затверджених Міністерством 
освіти і науки України; 

- 111 відеозанять для дітей з особливими освітніми потребами, 
підготовлених працівниками комунальних установ «Одеський 
інклюзивно-ресурсний центр №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8»; 

- 250 майстер-класи для учнів закладів загальної середньої освіти, 
підготовлені працівниками закладів позашкільної освіти; 

- 97 відеоуроків проєкту «Одеса проводить урок» який 
функціонував на каналі ТВ «МЕДІА-ІНФОРМ» за участю 
педагогічних працівників закладів освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеса; 

- програми для підготовки до ЗНО 2020 які містять посилання на 
безоплатні вебресурси щодо підготовки до ЗНО. 

До всіх вищезазначених інформаційних ресурсів доступ вільний, 
трансляція відеоуроків здійснюється безкоштовно.  

  
За активну роботу з учнями та вихованцями закладів освіти в період 

карантинних обмежень більш 1500  педагогів отримали премії.  
Освітяни Одеси мають певний досвід роботи у дистанційному режимі. 

Напрацюваннями наших педагогів користуються вчителі різних міст України. 
 

 
Інклюзія 

 
 Кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах закладів 
загальної середньої освіти, щорічно  збільшується і в 2020 році становила 280 
осіб; майже у 1,4 рази збільшилася і кількість інклюзивних класів. У 2020 році 
таких класів було 191. 
 Для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на 
дошкільну освіту в місті  функціонують заклади дошкільної освіти 
компенсуючого (спеціальні та санаторні) та комбінованого типів, створені 
інклюзивні групи у закладах дошкільної освіти. 
  37 інклюзивних  груп у 2020 році були відкриті в 30 закладах 
дошкільної освіти, в яких виховувалось 97 дітей з особливими освітніми 
потребами.  
 Позитивним є функціонування в місті  8 інклюзивно-ресурсних центрів, 
створених з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами 
віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. 
 Таким чином, сегмент інклюзивної освіти зростає, а діти з особливими 
освітніми потребами дістали можливість отримати рівний зі своїми 
однокласниками та однолітками доступ до якісної освіти. 
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         У 2020 році субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами на придбання 
спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів становить –  
3  219 490  грн., з них направлено на: 

- проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять 
1 512 850,00 грн  ; 

- придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку 
1 706 640,00 грн . 

        
 Продовжується впровадження ранньої допомоги  для вихованців 
інклюзивних груп закладів дошкільної освіти.  Так у 2020 році субвенцію у 
розмірі 947 220,00 грн. направлено на підтримку дітей - дошкільнят з 
особливими освітніми потребами, а саме на:  

- проведення корекційно–розвиткових та психолого – педагогічних занять -
453 230,00 грн; 

- придбання обладнання для опанування навчальною програмою 
відповідно до потреб 493 990,00 грн. 

       Субвенція на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів 
становила - 1 556 410,00 грн. 

 
 

Харчування 
 

У 2020/2021 навчальному році безкоштовне харчування отримають усі 
учні 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти (близько 44 535 учнів), 
серед яких 1528 учні пільгового контингенту закладів загальної середньої 
освіти та 5065 дітей пільгового контингенту дошкільної освіти. (У                
2019/2020 навчальному році безкоштовне харчування отримали усі учні 1-4-х 
класів закладів загальної середньої освіти (близько 43553 учнів), серед           
яких 1252 учнів пільгового контингенту закладів загальної середньої освіти та 
4 438 дітей пільгового контингенту дошкільної освіти). 

У 2020 році з бюджету міста на забезпечення харчування дітей у закладах 
освіти міста виділено 126,3 млн грн (у 2019 році виділено 158,0 млн грн 
бюджетних коштів, у 2018 році – 147,1 млн грн). 

У минулому році, до настання карантинних обмежень в Одеських ліцеї 
«Європейський» та ЗОШ № 125 запроваджено  нову систему організації 
харчування для учнів за принципом «шведський стіл». Послуги з організації 
харчування у вищезазначених закладах надає ТОВ «Фабрика смаку». До меню 
обов’язково входять овочі, фрукти, м’ясні та рибні вироби, кілька видів напоїв, 
хлібобулочні вироби, сирні страви, кілька видів гарнірів. Завдяки цьому 
складене меню дозволяє урізноманітнити раціон дітей та забезпечити їм не 
лише корисну, а й смачну їжу, яку кожен може обрати на власний смак. 
Вартість шкільного харчування за принципом «шведський стіл» для міського 
бюджету не перевищує  встановленої вартості харчування учнів 1-4 класів. Така 
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система мультипрофільного харчування  отримала позитивні відгуки від учнів, 
вчителів, батьків.  

Крім того, для учнів старших класів у їдальні ліцею «Олімпієць» 
встановлено вендінговий апарат. Процес від вибору до видачі гарячої страви 
займає в середньому 40-50 секунд. За допомогою цього апарату діти можуть 
швидко отримати під час перерви обрану порцію харчування, герметично 
упаковану та розігріту. Вартість залежить від вибраної учнем страви (в межах 
20 грн), оплата відбувається готівкою або карткою. 

Одеський ліцей № 9 першим почав реалізовувати проєкт «Нове шкільне 
харчування». Організація харчування учнів здійснюється за Збірником рецептів 
страв для харчування дітей шкільного віку в навчальних та оздоровчих 
закладах Євгена Клопотенка. У новому меню – страви, які діти хочуть їсти. У 
ньому максимально збалансовано консистенцію жирів, білків та вуглеводів, 
менше солі та цукру, більше спецій та соусів на основі фруктів та ягід. 

Враховуючи  великий батьківський попит на оновлення та осучаснення 
організації харчування дітей у закладах  загальної середньої освіти м. Одеси, 
розпорядженням Одеського міського голови Труханова Г.Л. від 03.01.2020 року 
№ 03 «Про створення робочої групи з питань модернізації системи харчування 
дітей у закладах загальної середньої освіти комунальної власності 
територіальної громад м. Одеси» створена Робоча група  з питань модернізації 
харчування у школах.  

 
Позашкільна освіта 

  
Основною метою позашкільної освіти є розвиток особистості, 

профорієнтація та рання профілізація, попередження негативних дитячих 
проявів, допомога кожній дитині повірити у свої здібності та розкрити власний 
потенціал, надання додаткових знань та практичних навичок, необхідних для 
успішної самореалізації в дорослому житті. 

У 2020 році позашкільну освіту у 2182 гуртках, групах та інших 
творчих об’єднаннях з різних напрямків на базі закладів позашкільної та 
загальної середньої освіти міста отримували 38540 дітей та підлітків, що 
становить 36% від загальної кількості школярів.  

Серед них: 339 осіб - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування, 346 осіб – діти з особливими освітніми потребами, 570 осіб - діти з 
малозабезпечених сімей, 3494 осіб - діти з багатодітних сімей, 630 осіб - діти із 
сімей вимушених переселенців реалізували своє право на різносторонній 
розвиток відповідно до здібностей та уподобань. 

Кращі дитячі творчі колективи закладів позашкільної освіти комунальної 
власності територіальної громади м. Одеси брали активну участь у культурно-
мистецькому житті міста, ставали переможцями та призерами у фестивалях і 
конкурсах міського, регіонального та інших рівнів.  

71 кращий дитячий творчий колектив закладів освіти міста мають почесні 
звання «Народний художній колектив» та «Зразковий художній колектив». 
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ІІ. Наші досягнення 
 

 Навчальна діяльність 
У 2020 році: 

- учні 4-х закладів загальної середньої освіти міста (Одеські НВК № 90, 
ліцей «Приморський», гімназія № 8,  ЗОШ № 45)  увійшли до числа 
200-бальників з математики та англійської мови, та були нагороджені 
грошовою винагородою на загальну суму 45,0 тис. грн. Взагалі участь у 
ЗНО взяли 4 500 випускників одеських шкіл;  

- 42 учня стали переможцями конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук та нагороджено грошовими 
винагородами на загальну суму 135,00 тис. грн. в межах реалізації 
міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2020-2022 роки, 
затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06.02.2020 № 5642-VII. 

 
Учні шкіл стали активними учасниками конкурсів: 

- міського етапу XIX Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» на тему «Ради тебе перли 
в душу сію, ради тебе мислю і творю...» у номінаціях «Література» та 
«Історія України та державотворення»; 

- міського конкурсу «Кобзар і сучасність» у номінаціях: «Кращий 
твір», «Кращий реферат», «Кращий малюнок»; 

- міського етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; 

- міського  етапу обласного заходу учнівських колективів екологічної 
просвіти  «Земля – наш спільний дім»; 

- міського етапу XXІ Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика. 

Джамал Астанов, учень 11 класу Одеської ЗОШ № 38, нагороджений 
дипломом за І місце у всеукраїнському етапі ХХ Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика та стипендією Президента України. 

Крім того, всі переможці вищезазначених заходів отримали грошові 
винагороди в межах реалізації Міської цільової програми розвитку освіти 
м. Одесі на 2020-2022 роки. 

 
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 1000 
гривень.  
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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  2000 гривень на місяць строком на один 
семестр.  

 
 Виховна робота 
 

За зазначений період були проведені різноманітні виховні заходи (у 
рамках виконання Міської цільової програми національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2016-
2020 роки). Заходи відбувалися в онлайн форматі. 

Найбільш популярні з них: 
 інтелектуальні:  

- Шкільна Ліга сміху на «Кубок мера»; 
 творчі: 

- конкурс сімейної творчості «Творча сім'я - моя родина і я» до 
Міжнародного дня сім’ї;  

- конкурс аматорських відеопривітань «У Новий рік з новою мрією!» до 
новорічних та різдвяних свят; 

- конкурс аматорських соціальних «STOP булінг» у 2020 році»; 
- конкурс соціальних роликів (міні-фільмів), спрямованих на 

популяризацію робітничих професій; 
- онлайн-вікторини, присвячені  Дню Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні та інших святкових дат; 
 

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

я просто українка, україночка» у рамках відзначення Шевченківських 
днів; 

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

- міська військово-спортивна гра «Ми роду козацького діти»; 
- міська гра-квест «Місто, яке пам’ятає козаків»; 
- науково-практична конференція учнівської молоді «Козацькими 

шляхами»;  
 

 військово-патріотичні: 
- конкурс «Прапороносець» - конкурс знаменних груп закладів загальної 

середньої освіти м. Одеси; 
- конкурс «Юний парамедик»; 
- міський конкурс вокально-хореографічної композиції «Герої живуть у 

піснях» - у рамках відзначення Дня визволення Одеси від нацистських 
загарбників;  
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- огляд-конкурс на кращий музей у закладах загальної середньої  освіти 
м. Одеси. 

 Переможці та учасники вищезазначених заходів отримали грошові 
винагороди та пам’ятні подарунки в межах реалізації Міської цільової 
програми розвитку освіти м. Одесі на 2020-2022 роки та Міської цільової 
програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста 
Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 роки. 

Традиційно пройшли акції та благодійні марафони, спрямовані на 
підтримку захисників нашої країни, їх дітей та сімей, дітей з сімей 
переселенців, дітей пільгових категорій та інших: акція «Перше вересня  - без 
квітів»; благодійна акція до Дня Святого Миколая «З вірою в серці»; 
благодійний марафон «До світлого дня - світлі вчинки»; акція «Подаруй 
посмішку ближньому».  

63 заклади загальної середньої освіти міста закріплені за підшефними 
військовими частинами та підрозділами для проведення спільної військово-
шефської роботи. 
 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 - 109 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. 
 У 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 
пропаганди здорового способу життя.  

Для старшокласників систематично проводиться профорієнтаційна 
робота щодо формування позитивної мотивації до набуття професій та 
спеціальностей, що відповідають сучасним та перспективним вимогам ринку 
праці. До проведення профорієнтаційної роботи залучаються представники 
закладів вищої, професійно-технічної освіти, Одеського міського центру 
зайнятості. 

У серпні організовано оздоровлення та відпочинок 335 дітей пільгових 
категорій закладів загальної середньої освіти міста, в тому числі вихованців 
інтернатної групи Одеського ліцею «Олімпієць» спортивного напрямку,                     
на базі позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку «Рассвет», 
«Связист»;  65 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
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дітей з багатодітних сімей оздоровлювалися на базі Міжнародного дитячого 
центру «Артек» та Українського дитячого центру «Молода гвардія». 
 
 

 Інноваційна діяльність 
 

Незважаючи на карантинні обмеження протягом 2020 року  більш 50 
закладів загальної середньої та дошкільної освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси брали  участь у 22-ти освітніх проєктах та 
експериментах міжнародного, всеукраїнського, регіонального рівнів. 

 
 

 Всеукраїнські експерименти - 9:  
 

- 17 одеських шкіл беруть участь у всеукраїнському експерименті  
«Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» 
(SmartKids)» протягом 2017–2022 рр. (Одеські НВК №4, 53, ЗОШ №№8, 
46, 60, 78, 81, 85, 92, 105, 118, СШ №№53, 54, 64, НВК «Гімназія №2», 
«Гімназія №7», ліцей «Ланжеронівський»); 

- Одеська ЗОШ №26 - «Розроблення впровадження навчально-
методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового 
Державного стандарту початкової загальної середньої освіти на базі 
загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2022 роки» ; 

- Одеський НВК «Гімназія №7», дитячий будинок «Перлинка»-  
«Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських 
шкіл»; 

- дитячий будинок «Перлинка» - «Науково-методичні засади 
формування мережецентричного середовища «Музейна планета»; 

- Одеський НВК «Гімназія №7» - «Нова українська школа у поступі до 
цінностей» на 2018-2022 роки; 

- 4 заклади загальної середньої освіти - «Створення моделі 
розвивального інформаційно-освітнього середовища початкової школи 
закладу середньої освіти «Вперед до успіху» - (Одеська ЗОШ №20, 
Одеська СШ №121, Одеська ЗОШ № 23, Одеська ЗОШ № 71); 

- Одеська ЗОШ № 92 -  "Розроблення і впровадження навчально-
методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 
10-11 класів закладів загальної середньої освіти; 

- 2 заклади загальної середньої освіти - «Формування гуманістичних 
відносин між учасниками освітнього процесу шляхом упровадження 
моделі «Мирна школа» (Одеський юридичний ліцей, Одеська СШ 
№111); 

- «Громадсько-патріотичне виховання суб’єктів громадянського 
суспільства України в умовах навчально-виховного комплексу» - 
(Одеський НВК „Гімназія №7”), проєкт закінчився у 2020 році. 
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 Всеукраїнські проєкти - 8:  
 

- 14 одеських шкіл беруть участь у всеукраїнському науково-
педагогічному проєкті «Реалізація компетентнісного підходу в науково-
педагогічному проєкті «Інтелект України» (Одеські НВК №4; 13, 53, 
„Надія”, „Гімназія №7”,  СШ №53, 21, 111, 119, ЗОШ №№5, 44, 60, 92, 
118); 

- «ІТ-школи Samsung»  (Маріїнська гімназія); 
- вчителі фізичної культури закладів загальної середньої освіти міста 

беруть участь у «JuniorZ» - «Спортивний рух Олександра Педана»; 
- «Я – дослідник» (Одеський НВК «Гімназія №7). 

 
 міжнародного рівня: 

- 5 закладів дошкільної освіти  беруть участь у Міжнародному 
(Королівство Нідерландів) проєкті «Афлатот» «Щодо упровадження 
основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку» (Одеські 
(ОЗДО №№ 29, 45, 141, 174, 291); 

- 17 заклади беруть участь у проєкті «Вивчай та розрізняй - 
інфомедійна грамотність» при підтримці США та Великої Британії 
(Одеські ЗОШ №№18, 21, 26, 27, 28, 55, 61, 65, 66, 80, економічний ліцей, 
ліцей №9, гімназії №4, 5, ОНВК "Гімназія №2", ОНВК №90, ОНВК 
"Гімназія №7" ); 

-  у 16 дитячих садках впроваджується проєкт «Сприяння освіті» через 
програму з ЛЕГО-конструювання - «Навчання через гру» (ЛЕГО 
Фаундейшн (LEGO FOUNDATION) (Королівство Данія);  

- з  2017 року на базі Одеської СШ № 117 реалізується міжнародний проєкт 
«Mozaik Education» «Впровадження сучасних освітніх технологій у 
педагогічній діяльності» (Угорщина, м. Сегед).  
 

 Регіональні  експерименти - 5:  
- Одеський НВК № 94 -  «Розробка системи технологічного навчання для 

загальноосвітніх навчальних закладів»; 
- Одеська ЗОШ № 118 - «Створення моделі школи відкритої освіти 

засобами дистанційної форми навчання» на 2017-2022 роки; 
- Одеська ЗОШ № 37 - «Індивідуально профорієнтаційне спрямування 

розвитку учнів засобами театрально-хорових дисциплін»; 
- Одеський НВК № 49 «Формування та розвиток інформаційно-

комунікаційної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів в умовах становлення конкурентоспроможного випускника» - 
проєкт закінчився у 2020 році. 

- Одеська СШ №75 -  «Організаційно-педагогічні умови підвищення 
якості освітніх послуг в рамках впровадження моделі «Муніципальний 
будинок ремесел» -  проєкт закінчився у 2020 році. 
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 Досягнення педагогів: 
У 2020 році 33 педагога взяли участь у  І (зональний) турі  

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» з номінацій  «Математика», 
«Трудове навчання», «Українська мова та література».  

Педагоги позашкільних навчальних закладів комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси взяли участь у І етапі Всеукраїнського 
конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних 
закладів «Джерело творчості»  у номінації  «Керівник гуртка-2021» у заочній 
формі за такими напрямами позашкільної освіти: дослідницько-
експериментальний (наукове відділення «Літературознавство, фольклористика 
та мистецтвознавство»), туристсько-краєзнавчий і художньо-естетичний 
(образотворчий профіль). 

 У межах реалізації міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 
2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від  06.02.2020 
№ 5642-VII, переможці І (зонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року – 2021» та І етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»  були 
нагороджені грошовими винагородами на загальну суму  70,0 тис. грн.  

Творчі напрацювання   практичних психологів та соціальних педагогів, які 
стали переможцями І (міський) онлайн етапу Всеукраїнського конкурсу 
авторських програм практичних психологів та соціальних педагогів «Нові 
технології у новій школі», підготовлені  до публікації  у фахових виданнях. 

Авторський навчальний посібник «Інтеграція на уроках української 
мови» вчителя української мови та літератури Одеської ЗОШ № 65 Цимбал 
Т.В. отримав схвалення Міністерства освіти і науки України для використання 
у школах країни. 

 

 Міжнародна співпраця 
 
У 2020 році шкільними колективами були проведені 148 онлайн-

зустрічей з представниками іноземних делегацій, дипломатичних місій 
Німеччини, Болгарії, Китаю,  акредитованих в Одесі, США, Ізраїлю, 
Великобританії, Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові 
та Україні.  

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради проведені 
зустрічі: 

- з уповноваженим з питань освіти Міністерства освіти Австрійської 
Республіки – аташе з питань освіти Посольства Австрійської Республіки 
в Україні та проєктним менеджером проєктного бюро ОеАD в Україні з 
метою реалізації освітніх проєктів та впровадження дистанційного 
навчання,  
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- з Генеральним консулом Республіки Болгарії в Одесі з метою 
вирішення питань щодо співробітництва у галузі «Освіта», 

- з  представницями Фонду ООН у галузі народонаселення UNFPA, з 
метою впровадження Програми «ЄС за ґендерну рівність: разом проти 
ґендерних стереотипів та ґендерно-зумовленого насильства». 

 
      35% закладів освіти міста працюють над реалізацією міжнародних 
програм та проєктів з навчальними закладами, організаціями Польщі, 
Данії, Нідерландів,  Франції, Німеччини, Великої Британії, Словаччини,  
Угорщини, Латвії, ЄС та інше. 

Серед таких проєктів:  
- «Мережа асоційованих шкіл ЮНЕСКО» (Маріїнська гімназія, СШ 

№121); 
- програма підтримки викладання та вивчення німецької мови "Школи: 

Партнери Майбутнього PASH» (гімназія №4, ОНВК № 13; 90) 
Федеративна Республіка Німеччина; 

- програма FLEX («Програма обміну майбутніх лідерів» - програма 
культурного обміну між Україною та США) (беруть участь учні 8-10 
класів ЗЗСО); 

- робота мовних таборів (англійська, французька та німецька мови) із 
залученням іноземних волонтерів у рамках проєкту «GoCamp» - 
волонтерська програма Східної Європи (Одеські гімназії №4, 8,  НВК 
«Гімназія №7», ОСШ №17); 

-  «Глобальний діалог молоді світу» (Велика Британія) (ОНВК "Гімназія 
№7); 

- українсько-швейцарський проєкт «DOCCU: Розвиток цивільних 
компетентностей в Україні» (Одеський юридичний ліцей, ОНВК №84), 

- проєкт  «Маса Шорашим», «Маса ле Ізраєль» (Держава Ізраїль) (ОСШ 
№94), 

- спільний проєкт з Ризькою українською середньою школою 
економічної освіти старшокласників (Латвія) (ОСШ №117); 

- україно-австрійський проєкт «Компетентнісно-орієнтоване навчання 
як нова вимога для методистів та вчителів математики» (ОСШ 
№117), (Австрія), 

- проєкт «Generation global» у рамках проєкту «Діалог з молоддю світу» 
(ОСШ №17, ОЗЗСО №22, ліцей №9, ОНВК №13, "Гімназія №2") (Велика 
Британія) ,  

- проєкт RELO (Regional English Language Office) регіональний офіс 
програм з вивчення англійської мови. Посольство США в Україні (США) 
(ОНВК "Гімназія №2); 

- британсько-український проєкт «Школа – Центр підготовки для здачі 
Кембриджських іспитів з англійської мови» (ОНВК №13); 

- освітня програма "Білінгвальна освіта", проєкт Євросоюзу 
«еTwinningPlus» (СШ №10, ОНВК "Гімназія №2"). 

 



 15 

У рамках міжнародних договорів здійснюється  співпраця (6 держав):  
 

Китайська Народна Республіка (КНР). Угода між Міністерством освіти і 
науки України та Міністерством освіти Китайської Народної Республіки про 
співробітництво в галузі освіти і науки щодо обміну досвідом у галузі "Освіта" 
(Одеські гімназія №1, НВК №4, СШ №117) 
 
Французька Республіка. Адміністративна угода між Міністерством Європи та 
закордонних справ Французької Республіки та Міністерством освіти і науки 
України щодо підтримки викладання французької мови в Україні  (Одеські СШ 
№10, 121, НВК №№84, "Гімназія №7"). 
 
Федеративна Республіка Німеччина. Угода про співпрацю між Goethe-Institut 
в Україні (ФРН) та закладом щодо проведення іспитів, Міністерством освіти і 
науки України та Посольством ФРН реалізація програми "Школи: партнери 
майбутнього" (Одеські НВК №№13 , 90, гімназія №4). 
 
Республіка Польща. Угода між Міністерством освіти і науки України та 
Міністерством національної освіти Республіки Польща про співробітництво в 
галузі освіти щодо співпраці з молодіжним центром та обмін досвідом 
"Освіта" (Одеські СШ №121, НВК "Гімназія №7"). 
 
Болгарська Республіка.  Угода між Міністерством науки і освіти Республіки 
Болгарія та  Міністерством освіти і науки України на 2020/2024 щодо 
можливості та перспективи вивчення болгарської мови болгарською етнічною 
меншиною (Одеська ЗОШ №31). 
 
Держава Ізраїль. Меморандум про співпрацю в галузі повної загальної 
середньої і професійно-технічної освіти між Міністерством науки і освіти 
України і Всесвітньою спілкою ОТР ("Освітні ресурси і технологічний 
тренінг"), Імплементаційна угода між Міністерством освіти Держави Ізраїль та 
Міністерством освіти і науки України щодо сприяння вивченню української 
мови у закладах освіти Держави Ізраїль та вивченню мови іврит у закладах 
освіти України (Одеська СШ №94). 
 

У рамках проєкту «Прискорена відповідь на епідемії ВІЛ/ТБ серед 
ключових груп населення в містах Східної Європи і Центральної Азії  
(Fast-Track Cities)» триває робота над реалізацією основних домовленостей 
Меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю між Ісландським центром 
соціальних досліджень та аналізу, виконавчим комітетом Одеської міської 
ради,  Міжнародним благодійним фондом «Альянс громадського здоров’я», 
Громадською організацією «Молодіжний центр розвитку» про спільну 
працю над зменшенням вірогідності вживання психоактивних речовин серед 
молоді у  м. Одесі. 
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ІІІ. Кадри 
 

 У закладах освіти міста працюють більше 18 тис. працівників (15 624), з 
них 8820 – педагогічні працівники (ЗЗСО - 6469, ЗДО - 2351). На сьогодні стан 
забезпечення педагогічними кадрами в системі освіти міста характеризується 
нестачею педагогів. На даний час  існує  280 вакансій педагогічних працівників 
(більш за все - вихователів закладів дошкільної освіти (65), педагогів 
соціальних (26), вчителів інформатики (24), практичних психологів (20), 
англійської мови (19), української мови та літератури (15), фізики (10), фізичної 
культури (10). Така ситуація викликана порівняно невеликою заробітною 
платою у сфері освіти, що не може конкурувати із більш оплачуваними 
сферами зайнятості.  
 Ще одним проблемним питанням є недостатній рівень забезпечення 
педагогічними працівниками, які здійснюють інклюзивну освіту, в закладах 
освіти. 
 Без професіоналів і чіткої стратегії кадрової політики забезпечити 
якість освіти не можливо. Тому, крім фінансової, академічної, 
організаційної автономії, на часі – робота з кадрами у кожному закладі. 
  
 Впродовж 2020 року з  метою підвищення професійної майстерності 
педагогів з організації і проведення сучасного уроку, ознайомлення з 
інноваційними методиками щодо викладання навчального матеріалу та 
розвитку комунікативної компетентності школярів в рамках відкритого 
освітнього простору було проведено 119  методичних заходів різних форм: 
вебінари, майстер-класи, педагогічні майстерні, семінари, круглі столи, 
тренінги, методичні діалоги та інші. 
 Різноманітні  курси підвищення кваліфікації у 2020 році  пройшли 7044 
педагогічних працівників. З метою виявлення та заохочення педагогічних 
працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють 
методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та 
сприяють їх поширенню,  упродовж 2020 року 18 педагогів шкіл міста 
пройшли сертифікацію. 

Проходження курсової перепідготовки було обов'язковою умовою 
атестації педагогічних працівників, яка проходить раз на п'ять років. У 
2019/2020 навчальному році атестовано 987 педагогічних працівників. 

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

працівник м. Одеси», виплачується щомісячна муніципальна надбавка в 
розмірі 50% від розміру мінімальної заробітної плати на 01 січня календарного 
року (розпорядження від 29.01.2020 №51) 

У 2020 році муніципальні виплати (по 1500 грн. щомісяця) отримували 26 
заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, що займаються 
виховною роботою. 

У рамках соціального захисту працівників соціальної сфери в м. Одесі 
триває виплата муніципальних доплат 898 працівникам галузі "Освіта": 
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- 169 вчителям - молодим фахівцям, вихователям - молодим фахівцям; 
- 44 педагогам, які працюють в Одеському ліцею "Олімпієць", дитячому 

будинку «Перлинка»; 
- 168 бібліотечним працівникам; 
- 291 медичним працівникам; 
- 226 працівникам централізованих бухгалтерій і господарсько-

економічних груп. 
1923 непрацюючих педагогів-пенсіонерів отримують муніципальні 

доплати. 
 
Департаментом освіти та науки Одеської міської ради організовано роботу 

«Школи резерву керівних кадрів закладів освіти». За останні чотири роки 
пройшли навчання у «Школі резерву керівних кадрів» 156 педагогічних 
працівників, з них 6,5% призначені на керівні посади на підставі 
конкурсного відбору. 

 
З 2020 року на підставі Положення про конкурс на посаду керівника 

закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 
громади міста Одеси у новій редакції, затвердженого рішенням Одеської 
міської ради від 10 червня 2020 року  №  6117-VII, проводився конкурсний 
відбір на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної 
власності територіальної громади міста Одеси. За результатами проведення 
конкурсного відбору 23 особи призначені на керівні посади ЗЗСО.  

 
 

V. Матеріально-технічна база  
 

 У 2020 році по галузі «Освіта» на проведення ремонтних робіт та 
придбання необхідного обладнання для закладів освіти м. Одеси виділено 
понад 350 млн. грн. бюджетних коштів 

З них: 
- управлінню капітального будівництва Одеської міської ради для 

проведення капітального ремонту закладів освіти - понад 225 млн. грн. 
(225 755, 43 тис. грн); 

- департаменту освіти та науки Одеської міської ради - понад 125 млн. 
грн. (125 156,73 тис. грн.). 

Одним з основних пріоритетів у 2020 році є  підготовка закладів освіти 
до роботи в рамках Нової української школи. 

    Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня                    
2018 року № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» підготовка закладів освіти до роботи 
в умовах НУШ повинна відбуватися на засадах співфінансування:  

- не більш як 70 відсотків – за рахунок субвенції з держаного бюджету; 
- не менш як 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів. 



 18 

 
 Для реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» були виділені кошти із усіх джерел 
фінансування в загальній сумі 20 564, 83 тис. грн., які розподілені наступним 
чином: 

- 11 504,76 тис. грн. (субвенція – 8053,33 тис. грн; місцевий бюджет – 
3451,43 тис. грн) – на закупівлю сучасних меблів; 

- 4 947,14 тис. грн. (субвенція – 3 370,23 тис. грн; місцевий бюджет –                     
1576,91 тис. грн) – на закупівлю засобів навчання (крім 
комп’ютерного); 

- 249,74 тис. грн. (субвенція – 174,82 тис. грн; місцевий бюджет – 74,92 
тис. грн.) – на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-
спортивних приміщень, засобів навчання, у т.ч. навчально-методичної 
та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для 7 
закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у експерименті з 
реалізації Державного стандарту початкової освіти; 

- 3 863,19 тис. грн. (субвенція – 2 692,69 тис. грн; місцевий бюджет – 
1 170,50 тис.грн) – на закупівлю комп’ютерного обладнання. 

 
Головним пріоритетом при проведенні ремонтних робіт є створення 

безпечного середовища в закладах освіти.  
 
У 2020 році продовжилась реалізація протипожежних заходів. 
Автоматична пожежна сигналізація (АПС) з виведенням на пульт 

цілодобової пожежної охорони встановлена у 129 закладах  освіти (66  ЗДО, 
54 ЗЗСО, 6 КПНЗ, 2 МРЦ, 1 дитячому будинку). З них повністю встановлено 
АПС у 59 закладах освіти (30 ЗДО, 24 ЗЗСО, 2 КПНЗ, 2 МРЦ, 1 дитячому 
будинку), частково встановлено АПС (потребує дообладнання) у 70 
закладах освіти (36  ЗДО, 30 ЗЗСО, 4 ЗПО). 

Крім цього у рамках реалізації інших протипожежних заходів було 
виконано: 
- у 13 закладах освіти (7 ЗЗСО, 6 ЗДО) проєкти на встановлення 

блискавкозахисту. В Одеській ЗОШ № 48 встановлено блискавкозахист.  
- у 3 закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО № 5, 66, 292)  капітальний 

ремонт електрощитової; 
- у 10 закладах освіти (2 ЗЗСО, 7 ЗДО, 1 ЗПО) в приміщеннях електрощитових 

встановлено вогнетривкі двері;  
- у 2 закладах освіти (1 ЗДО, 1 ЗПО) ремонт пожежного водогону; 
- в Одеському ДНЗ № 103 ремонт сходів евакуаційного виходу;  
- у 13 закладах освіти (7 ЗЗСО, 6 ЗДО) ремонт електромережі; 
- в Одеському ліцеї «Олімпієць» частковий ремонт газової котельні. 

 
 У ході підготовки до нового навчального  року в закладах освіти  
проведено: 
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- у  9 закладах освіти (5 ЗЗСО, 2 ЗДО, 2 ЗПО) частковий ремонт дахів і 
фасадів; 

- у 10 закладах освіти (5 ЗЗСО, 5 ЗДО) ремонт системи опалення, 
каналізування та водопостачання;  

- у 24 закладах освіти  (6 ЗЗСО, 16 ЗДО, 1 дитячому будинку, 1 МРЦ)  ремонт 
по заміні окремих віконних та дверних блоків на металопластикові;  

- у 22 закладах освіти  (13 ЗЗСО,  7 ЗДО, 2 ЗПО) ремонт приміщень музичних 
залів, вестибюлів, пралень, санвузлів; 

- у 2 ЗДО модернізацію харчоблоків (Одеських ДНЗ №№ 66, 145); 
- у 10 закладах освіти (3 ЗЗСО, 7 ЗДО) модернізацію дитячих майданчиків та 

прилеглої території. Ремонт огорожі проведено в  Одеському ДНЗ №113 та 
дитячому будинку «Перлинка»; 

- в ІРЦ № 8 проведено капітальний ремонт приміщень. 
 
Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради у закладах 

освіти проводяться масштабні капітальні ремонти дахів, фасадів, внутрішніх 
приміщень, благоустрій території (Одеські ЗОШ №№ 24, 60, 75, 81, 103, 110, 
120, 122, ліцей «Фонтанський», стадіони в Одеських ЗОШ №№ 5, 71; спортивні 
майданчики) 

Триває капітальний ремонт Одеського ДНЗ №№ 88, Одеських ЗОШ 
№№ 31, 33, 39, 41, 67,  КПНЗ «Дивосвіт». 

 
 

Результат спільної роботи, проведеної протягом 5-ти останніх років: 
 

 Вперше за багато років у місті за адресою: вул. М. Говорова, 8а  у  
вересні 2018 року було відкрито новий сучасний заклад загальної середньої 
освіти на 1000 місць, будівництво та оснащення якого здійснено за кошти 
міського бюджету; 
 Також за цей період: 
 збудований та введений в експлуатацію Одеський ЗДО № 43 (вул. 

Марсельська, 54); 
 
 5 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); 
 
 4 заклади дошкільної освіти прийняті до комунальної власності 

територіальної громади  м. Одеси: 
два заклади дошкільної освіти, які належали ДП «Одеський морський 
торгівельний порт»: 
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- 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); 
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 4-х закладів загальної середньої освіти створені дошкільні ланки: 

Одеські НВК №№ 19, 125, СШ №№ 95, 96; 
  приміщення Одеського ЗДО № 217 (вул. Івана та Юрія, 52) та 20 груп у 

працюючих закладах дошкільної освіти вивільнені від оренди. 
 

У 246 закладах освіти (110  ЗДО, 119 ЗЗСО, 13 КПНЗ, 1 МРЦ, 1 
дитячому будинку) встановлено автоматичну пожежну сигналізацію (АПС) з 
виведенням на пульт цілодобової пожежної охорони.    
 З них повністю встановлено АПС у 173 закладах освіти (74  ЗДО, 86 
ЗЗСО, 9 КПНЗ, 3 МРЦ, 1 дитячому будинку), частково встановлено АПС 
(потребує дообладнання) у 73 закладах освіти (36  ЗДО, 33 ЗЗСО, 4 ЗПО). 
 Залишалось встановити систему автоматичної пожежної сигналізації в 31 
закладі освіти (5 ЗЗСО, 21 ЗДО, 5 КПНЗ). Для цих закладів виконанні проекти 
на улаштування автоматичної пожежної сигналізації. З них у 6 закладах АПС 
планується встановити під час проведення ремонтів на замовлення управління 
капітального будівництва Одеської міської ради  (3 - ДНЗ №№ 41, 90, 217; 3 - 
КПНЗ «Палац», «Дивосвіт», «Біла Акація»).  
  Протипожежні заходи: 

- 66 закладів освіти обладнано захистом від прямих попадань блискавки 
та її вторинних проявів;  

- 122 вогнетривкі двері встановлено в приміщеннях електрощитових у 
112 закладах освіти (45 ЗЗСО, 66 ЗДО, 1 ПНЗ); 

- у 10 закладів освіти (6 - ЗЗСО, 4 - ЗДО)  капітально відремонтовані 
приміщення електрощитових; 

- у 53 закладах освіти виконано ремонт евакуаційних виходів; 
- у 95 закладах освіти (46 - ЗЗСО, 49 - ЗДО)  демонтовано решітки з 

вікон; 
- у 111 закладах освіти (68 - ЗЗСО, 43 - ЗДО) зроблено решітки на вікнах 

такими, що розкриваються; 
- у 36 закладів освіти (18 - ЗЗСО, 18 - ЗДО) - проведено обробку 

дерев’яних конструкцій; 
- у 271 закладі освіти проведено перезарядження вогнегасників; 
- для 230 закладів освіти придбано первинних засобів пожежогасіння, в  

тому числі протигази для 36 закладів (21 ЗЗСО, 15 ЗДО); 
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- у 12 закладах освіти проведені роботи по влаштуванню внутрішнього 
протипожежного водогону; 

- у 183 закладах освіти встановлена система «Тривожна кнопка», що 
сприяє цілодобовій охороні  приміщень закладів  освіти (74 ЗЗСО, 107 
ЗДО, 2 ЗПО);   

-  70 закладів освіти облаштовано системою відеоспостереження (58 
ЗЗСО, 9 ЗДО, 3 ЗПО). 

 
З метою покращення матеріально-технічної бази було здійснено: 

- у 124 закладах освіти (87 ЗЗСО, 37 ЗДО)  ремонт покрівлі; 
- у 81 закладі освіти (53 ЗЗСО та 27 ЗДО, 1 КПНЗ)  оновлені фасади; 
- у 64 закладах освіти (36 ЗЗСО, 28 ЗДО)  ремонт асфальтового 

покриття; 
- у 186 закладах освіти (112 - ЗЗСО, 74 ЗДО, 3 ЗПО) замінені старі 

дерев'яні вікна і двері на енергозберігаючі віконні та дверні блоки; 
- у 81 закладі освіти (54 - ЗЗСО, 27 ЗДО) ремонт системи опалення; 
- у 4 закладах дошкільної освіти встановлено сонячні батареї; 
- у 54 закладах освіти (44 - ЗЗСО, 10 ЗДО) модернізація теплових вузлів; 
- у 48 закладах освіти (41 - ЗЗСО, 7 ЗДО) укладено енергосервісні  

договори;  
- у 30 закладах освіти (16  - ЗЗСО, 14  - ЗДО) ремонт системи 

водопостачання; 
- у 41 закладі  освіти (21- ЗЗСО, 20 - ЗДО) ремонт системи 

каналізування; 
- у 101 закладів освіти (52 - ЗЗСО, 49 - ЗДО) капітальний ремонт 

туалетних приміщень;  
- у 93 закладі  освіти (39 - ЗЗСО, 54 - ЗДО) відремонтовано  приміщення 

харчоблоку. Потрібно відремонтувати ще 68 харчоблоків в 29 школах, 
39 садках; 

- у 118 закладах освіти (70 - ЗЗСО, 48 - ЗДО)  оновлено технологічне 
обладнання харчоблоків. Потребує оновлення обладнання ще в 111 
закладах (59 - ЗЗСО,  52 - ЗДО);  

- у 24 закладах освіти проведено ремонти приміщення обідньої зали. 
Потребує ремонту ще 25 приміщень; 

- у 73 закладах освіти ( 46 - ЗЗСО, 1 - МРЦ, 26 - ЗДО) ремонт мережі 
освітлення; 

- у 579 класах та групах у 120 закладах освіти (65 - ЗЗСО, 55 - ЗДО)  
встановлено LED освітлення;  

- 57 спортивних стадіонів і спортивно-ігрових майданчиків  
модернізовано. Потребує модернізації 34 спортивно-ігрових 
майданчиків та 24 стадіони;  

- у 24 ЗЗСО  капітально відремонтовані спортивні зали. Потребує 
проведення капітального ремонту 33 спортивні зали; 

- у  33 ЗДО оновлено розвивальне середовище на ігрових майданчиках; 
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- у 3 ЗДО створено нове, сучасне розвивальне середовище на ігрових 
майданчиках; 

- у  26 закладах освіти (9 - ЗЗСО, 17 ЗДО) відремонтовані актові зали; 
- 123 комп’ютерних класи оснащено сучасним обладнанням; 
- 281 мультимедійний комплекс придбано для 99 закладів освіти; 

Станом на грудень 2020 року всього  у закладах загальної середньої 
освіти  комунальної власності територіального громади м. Одеси 
5952 комп’ютери, функціонують 201 навчальний комп'ютерний 
клас (НКК), в яких 2423 комп'ютери, інтерактивних дошок - 523, 
мультимедійних проекторів - 1417.  

- до мережі Інтернет підключено 100% закладів загальної середньої 
освіти, 100% закладів дошкільної освіти, 94% закладів позашкільної 
освіти.  Наразі бездротовий Інтернет Wi-Fi мають 87% закладів 
загальної середньої освіти;  

- 859 кабінетів початкових класів обладнано у відповідності до вимог 
НУШ  (одномісні парти, сучасні меблі, обладнано навчально-
пізнавальні, тематичні та ігрові осередки, локації для художньо-
творчої діяльності та відпочинку (килимки, м’які меблі), обладнано 
робочі місця вчителя); 

- 3040 одиниць  спеціального обладнання придбано для надання 
корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми 
потребами; 

- 2184 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 23636 учнів та вчителів перших класів НУШ забезпечено 

ігровими наборами LEGO; 
- понад 8325 одиниць моделей, муляжів, таблиць, друкованих засобів 

навчання тощо – придбано для закладів освіти; 
- встановлено STEM-лабораторію в приміщенні закладу позашкільної 

освіти Станція юних техніків «Сігма». 
 61 заклад освіти має  в постійному користуванні відведену земельну 
ділянку. (49 ЗЗСО, 12 ЗДО), 11 закладів освіти проводять наразі дану процедуру 
закріплення землі (10 ЗЗСО, 1 ЗДО). 
 

VІ. Основні напрями діяльності 
 

Протягом 2021 року діяльність галузі "Освіта" буде здійснюватися за 
напрямами: 

- розбудова ефективної мережі закладів дошкільної освіти, яка спроможна 
надавати якісні освітні послуги – забезпечувати цілісний розвиток 
дитини, формування її особистості, розвиток творчих здібностей, 
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сприяння набуттю нею соціального досвіду в сучасному, безпечному, 
інклюзивному та комфортному освітньому середовищі; 

- підвищення соціального статусу педагогічних працівників закладів 
освіти; 

-  створення дієвої системи забезпечення якості  освіти; 
- продовження формування нового інклюзивного, комфортного, безпечного 

освітнього середовища, зокрема через оновлення матеріально-технічної 
бази закладів  освіти. 

у рамках реалізації:  
- Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 роки; 
- Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі на 2020-2022 роки; 
- Концепції створення додаткових  місць в   закладах   дошкільної  освіти 

м. Одеси; 
- Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». 
 
Інформація про діяльність сфери «Освіта» розміщується на вебсайті 

міста, департаменту освіти та науки Одеської міської ради та закладів 
освіти. 

 
 
 
 

Директор департаменту  
освіти та науки 
Одеської міської ради        О.В. Буйневич 
 

 


