
Про закінчення

2020-2021  навчального року 

та підготовку до літнього 

оздоровлення

Департамент освіти та науки              

Одеської міської ради



Заклад 

загальної 

середньої 

освіти 124 107 211 
учнів

2

Мережа

3749 
класів

МЕРЕЖА  ЗАКЛАДІВ  ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ



Екстернатна форма – це коли учень самостійно

засвоює весь матеріал, після чого у школі оцінюють

його знання.

Сімейна (домашня) форма передбачає, що весь освітній

процес для учня самостійно організовують його батьки. Вони

ж відповідають за здобуття знань на рівні не нижче освітніх

стандартів.

Педагогічний патронаж – форма, у випадку якої

освітній процес і засвоєння знань забезпечує

педагогічний працівник.

Дистанційна освіта - це можливість навчатися та

отримувати необхідні знання віддалено від

освітнього закладу в будь який зручний час.
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Індивідуальна 
форма

Очна (денна, вечірня) , заочна – це спосіб організації

навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню

участь в освітньому процесі.

Інституційна 
форма Мережева форма - здобуття освіти - це спосіб організації 

навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння 

освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів 

освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на 

договірних засадах. 

ФОРМИ  ЗДОБУТТЯ  ОСВІТИ
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ДЕННА

Інституаційна форма навчання

ЗАОЧНА

МЕРЕЖЕВА

ДИСТАНЦІЙНА

Індивідуальна форма навчання

ЕКСТЕРНАТНА

СІМЕЙНА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПАТРОНАЖ

97 658 учнів 

177 учнів 

528 учнів 

6889 учнів 

125 учнів 

478 учнів 

588 учнів 

ФОРМИ  ЗДОБУТТЯ  ОСВІТИ

ВЕЧІРНЯ 768 учнів 



392
учні
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ДИСТАНЦІЙНА  ФОРМА  НАВЧАННЯ
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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.

ОНЛАЙН-СЕРВІСИ
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ОНЛАЙН-СЕРВІСИ



8

більш 

3000  
педагогічних 

працівників

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ



87 % - у  школах  міста
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100 %

Забезпечення 

підключення закладів 

освіти до мережі 

ІНТЕРНЕТ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ.      

СТВОРЕННЯ WI-FI ЗОН.
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5898

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЗАКЛАДІВ  ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ 

ПЕРСОНАЛЬНИМИ КОМП'ЮТЕРАМИ (ПК)
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369

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЗАКЛАДІВ  ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ ПЛАНШЕТАМИ
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539
дошок

1442
проектори

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЗАКЛАДІВ  ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ ІНТЕРАКТИВНИМИ  

ДОШКАМИ  ТА  МУЛЬТИМЕДІЙНИМИ  ПРОЕКТОРАМИ



13

11500

ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН-УРОКІВ
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ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН-УРОКІВ

11500



www.osvita-omr.gov.ua
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Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради

8495
уроків

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


www.osvita-omr.gov.ua
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1533
занять

Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради

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


www.osvita-omr.gov.ua
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111
занять

Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради

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


www.osvita-omr.gov.ua
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250 
майстер-

класів

Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради

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


www.osvita-omr.gov.ua

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


МОН України- курс “Онлайн підготовка 

до ЗНО під час карантину”

iLearn - гейміфікована 

платформа для 

підготовки до ЗНО
EdEra - студія 

онлайн-освіти для 

школярів

Prometheus - онлайн-курси для 

школярів, студентів і дорослих -

20

НАВЧАЛЬНІ  ПЛАТФОРМИ  ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО - 2021

https://ilearn.org.ua/
https://www.ed-era.com/
https://prometheus.org.ua/?fbclid=IwAR1YwYf1yJHpWLijMo42wa47Ac1-lyL0Az2qmZYRsyNY_VNPj7oXy-4EeE4


82

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА
БІЛЬШ

1500
ПЕДАГОГІВ
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У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ОСТАННІЙ ДЗВОНИК

ПРОЛУНАЄ – 28 травня, 04 червня, 08 червня 2021 року
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Свідоцтво про здобуття 

базової середньої освіти

9 клас

11  червня 2021 року

Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти

11 клас

02 липня 2021 року

У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ВРУЧЕННЯ ВИПУСКНИКАМ 

СВІДОТЦТВ ПРО ОСВІТУ ВІДБУДЕТЬСЯ:



2021
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У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ОСТАННІЙ ДЗВОНИК

відбудеться без урочистої лінійки
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початкової освіти                       

(4-ті класи);

 базової загальної освіти   

(9-ті класи);

 повної загальної середньої 

освіти (11-ті класи).

У 2020/2021 навчальному  

році здобувачі освіти звільнені 

від проходження підсумкової 

атестації:

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА  АТЕСТАЦІЯ  У  ЗАКЛАДАХ  ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ



24-25 травня –

іноземна мова  (на вибір)

01 червня –

українська мова та література 

(обов'язковий предмет)

28 травня –
математика (обов'язковий предмет)

4 червня – історія України
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або

ЗНО – з 26 червня до 16 липня  (додаткова сесія)

біологія, географія, хімія, фізика, 

іноземна мова або історія України  

(на вибір)

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ  ЗНО – 2021                
основна сесія  - з 21 травня до 15 червня 2021 року
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ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПРИЙОМ ЗАЯВ БАТЬКІВ ЩОДО ВСТУПУ  ЇХ  ДІТЕЙ                       

до 1-го класу
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29433
дитини в 

закладах 

дошкільної 

освіти

ОРГАНІЗАЦІЯ  ЛІТНЬОГО  ОЗДОРОВЛЕННЯ  ДІТЕЙ
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113
пришкільних 

таборів

24
пришкільних 

таборів (літні 

мовни школи)

1
наметовий 

табір

ОРГАНІЗАЦІЯ  ЛІТНЬОГО  ОЗДОРОВЛЕННЯ  ДІТЕЙ



Дитячий будинок 

«Перлинка»

30

Одеський НВК 

№ 310

Одеський ліцей 

“Олімпієць”

ОРГАНІЗАЦІЯ  ОЗДОРОВЛЕННЯ  ТА  ВІДПОЧИНКУ  ДІТЕЙ

4741
дітей 

пільгових 

категорій
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ОРГАНІЗАЦІЯ  ОЗДОРОВЛЕННЯ  ТА  ВІДПОЧИНКУ  ДІТЕЙ

335
дітей 

пільгових 

категорій
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ОРГАНІЗАЦІЯ  ОЗДОРОВЛЕННЯ  ТА  ВІДПОЧИНКУ  ДІТЕЙ

- 2646,5 тис грн. на харчування дітей 

пільгових категорій, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки в 

пришкільних таборах з денним 

перебуванням;

- 3792,0  тис грн на організацію 

оздоровлення та відпочинку дітей, які 

навчаються і виховуються в закладах 

загальної середньої освіти  комунальної 

власності в заміських таборах.

Фінансування на 2021 рік:

на організацію оздоровлення та відпочинку дітей пільгового 

контингенту закладів освіти передбачено 6438,5  тис грн., з них: 



www.omr.gov.ua

www.osvita-omr.gov.ua

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4 вебсайти – територіальних 

відділів освіти районів;

278 вебсайтів – закладів 

дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної 

освіти.
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Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради

Одеська міська рада

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

