
Інформація 
про результати діяльності

Департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради по галузі “Освіта”

за 2021  рік

Департамент освіти та науки                 
Одеської міської ради



Закон України                                  
«Про освіту»

Закон України                                            
«Про повну загальну середню 

освіту» 

НОРМАТИВНА  БАЗА
Закон України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо 
вдосконалення механізмів 

формування мережі ліцеїв для 
запровадження якісної профільної  

середньої освіти»

Закон України                                            
«Про місцеве самоврядування 

в Україні» 

План заходів на 2017-2029 роки із 
запровадження Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа»



Реалізація міських програм                                                          
протягом  2021   року

Міська цільова програма розвитку освіти в м. Одесі 
на 2020-2022 роки (№ 5642-VII від 06.02.2020 р.)

Міська цільова програма національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді міста Одеси 
«Я – одесит, патріот України» на 2021-2026 роки 
(№ 55-VIII від 03.02.2021 р.)

Концепція створення додаткових місць  у закладах 
дошкільної освіти м. Одеси 
(№ 4003-VII від 12.12.2018 р.)



ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ

Мережа закладів освіти комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЗАКЛАДІВ 
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

133

ДИТЯЧИЙ БУДИНОК 
“ПЕРЛИНКА”

МІЖШКІЛЬНІ РЕСУРСНІ 
ЦЕНТРИ

3 1

278
закладів

122 19



Динаміка змін контингенту дітей в закладах освіти міста  за  
останні три навчальних роки (осіб)

2019/2020
навчальний рік

2020/2021
навчальний рік

2021/2022
навчальний рік

134 031 136 130 138 387

< 2099 < 2257



У закладах  освіти міста працюють більше 17 тис. працівників,    
з них  10387 - педагогічні працівники



2  407  036,4 тис. грн

2  631  643,9 тис. грн

Бюджет  галузі «ОСВІТА»

2021 рік 3  532  460,41 тис. грн

2020 рік

2019 рік

< 900 816,51  тис. грн

<    22 407,5  тис. грн





Результати зовнішнього незалежного оцінювання                                         
м. Одеси серед 22 міст України

2017 рік 2019 рік 2021 рік

ЗНО
9 місце

16 місце

19 місце



Одеські                  
СШ № 117, 
гімназія № 8, 
ліцей 
«Гармонія», НВК
“Надія”,
гімназія № 1,
ліцей 
«Приморський»
СШ № 35 ,      
СШ № 17 ,    
ліцей № 9,         
КЗ 
«Рішельєвський 
ліцей» 

Щорічно збільшується кількість випускників, які складають  основну сесію 
зовнішнього  незалежного тестування  на максимальний бал – 200 балів

2018  рік
Одеські                                 

СШ № 117 – 2,  
НВК № 84 -1 

2019  рік

Одеські                   
Маріїнська              
гімназія -1, НВК 
«Гімназія № 2» - 1,                            
СШ № 117 - 1,          
ліцей № 63 – 2 

Одеські                  
НВК № 90,                
ліцей 
«Приморський»,                
гімназія № 8,          
ЗОШ № 45,  КЗ 
«Рішельєвський 
ліцей», 
Юридичний 
фаховий коледж

3
учні

6
учнів

2020  рік

2021 рік

9
учнів

16
учнівЗНО



Результати конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів –
членів Малої академії наук у 2021 році

68
Переможців 

обласного етапу
Переможців 

всеукраїнського етапу11



Кращі учні закладів загальної середньої освіти та студенти закладів 
вищої освіти отримують стипендію Одеського міського голови

20 учнів,
у розмірі 
1000 грн

12 
студентів, 
у розмірі  
2000 грн



РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА СИСТЕМИ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ»



РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА СИСТЕМИ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ»



Організація шкільного харчування



Організація шкільного харчування



Організація шкільного харчування



Організація шкільного харчування



ЗАПРОВАДЖЕННЯ  БЕЗГЛЮТЕНОВОГО  ТА  БЕЗЛАКТОЗНОГО  ХАРЧУВАННЯ



ЗАПРОВАДЖЕННЯ  БЕЗГЛЮТЕНОВОГО  ТА  БЕЗЛАКТОЗНОГО  ХАРЧУВАННЯ



ЗАПРОВАДЖЕННЯ  БЕЗГЛЮТЕНОВОГО  ТА  БЕЗЛАКТОЗНОГО  ХАРЧУВАННЯ



ЗАПРОВАДЖЕННЯ  БЕЗГЛЮТЕНОВОГО  ТА  БЕЗЛАКТОЗНОГО  ХАРЧУВАННЯ



Модернізація  харчоблоків у закладах освіти м. Одеси

харчоблоків у закладах 
загальної середньої освіти

харчоблоків у закладах 
дошкільної освіти59 55

ОЗДО № 287Ліцей 
«Європейський»



Оновлено технічне обладнання  харчоблоків                                                              
у закладах освіти міста Одеси

53%

ОЗОШ № 27ОЗДО № 28



Оновлено технічне обладнання  харчоблоків                                                              
у закладах освіти міста Одеси

53%

ОЗДО № 237



Встановлення в закладах освіти технологічного обладнання                  
“Система доочищення та знезараження питної води”

79
харчоблоках

ОЗДО № 287



1-4 класи:

На базі:
•Одеської ЗОШ № 1;
•Одеської ЗОШ № 118.

Класи з дистанційною формою навчання                                        
у 2021/2022 навчальному році

5-9 класи: 10-11 класи:

На базі:
5-7 класи
•Одеської ЗОШ № 122;

5-8 класи
•Одеського ліцею № 81;

•8 клас
•Одеської СШ № 111;

•9 клас
•Одеської СШ № 17.

На базі:

•Одеської гімназії № 5.



Забезпечення підключення закладів загальної середньої освіти до швидкісного 
доступу (не меньш ніж 100 Мб/с) до мережі Інтернет по волоконно-оптичним лініям 

зв’язку

100%
підключено



Забезпечення персональними комп'ютерами (ПК) та ноутбуками 
закладів загальної середньої освіти за останні три роки

2019 рік 2020 рік 2021 рік



Забезпечення ноутбуками вчителів закладів загальної середньої 
освіти у рамках національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю»

2250 
ноутбуків

Малиновський район –
848 ноутбуків для 28 ЗЗСО

Київський  район –
419 ноутбуків для 20 ЗЗСО

Приморський район –
457 ноутбуків для 26 ЗЗСО

Суворовський район –
526 ноутбуків для 26 ЗЗСО



Використання різних форм дистанційної комунікації

GOOGLE

Microsoft Teams



www.osvita-omr.gov.uaДепартамент освіти та науки 
Одеської міської ради

11 500
уроків



82

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА

12 017
ВІДЕОУРОКІВ 

ТА ЗАНЯТЬ

www.osvita-omr.gov.ua



Забезпечення дітей дошкільною освітою 

400
додаткових 

місць

У закладах дошкільної освіти №№ 187, 222, 283, 
300, ПШ № 95, НВК №№ 263, 310 відкрито:

Відкриття ОДЕСЬКОГО ЗАКЛАДУ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
«ЯСЛА-САДОК» № 217 

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

7
дошкільних 

груп

На кінець 2021 року черга на зарахування у ЗДО 
становить 1194 дитини, віком від 3 до 5 років, які 
підтвердили своє проживання в м. Одесі. При цьому 
на кінець 2021 року в закладах дошкільної освіти 

налічується 394 вільних місць.



9 інклюзивно-ресурсних центрів                                              

1676
комплексних 

оцінок

ОІРЦ № 1



9 інклюзивно-ресурсних центрів                                              

620
робочих 

зустрічей



9 інклюзивно-ресурсних центрів                                              

ОІРЦ № 2

Надано 10281 психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг для 817 дітей з 
особливими освітніми потребам



9 інклюзивно-ресурсних центрів                                              

ОІРЦ № 8

8787
консультацій



Заклади дошкільної 
освіти

Інклюзивні  
групи

419
дітей

Інклюзивні 
класи

Заклади загальної 
середньої освіти

166
дітей

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

41

69

62

278



Фінансування  галузі «ОСВІТА»
(субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)

На придбання спеціальних засобів 
корекції для учнів інклюзивних класів

5 948 781,99 грн

На  підтримку дітей - дошкільнят з 
особливими освітніми потребами

1 973 960,67 грн

2021 рік





Міжнародна виставка                                                                     
«Сучасні заклади освіти”



Міський конкурс педагогічних ініціатив #МіКоПІн

124 
роботи



ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

42 освітніх проєкти та експерименти:

міжнародного рівня - 22,
всеукраїнського рівня - 17,
регіонального рівня - 3

68%
закладів освіти



Участь у міжнародних проєктах

38%
закладів освіти



Проведення онлайн-зустрічей з представниками 
іноземних делегацій

160
онлайн 

зустрічей



Участь учнів закладів освіти у міських конкурсах, квест-іграх, наукових 
конференціях,  міських етапах міжнародних і всеукраїнських заходів 

Більш

200 
заходів

Більш

100 000 
учнів

Міська цільова програма національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді міста Одеси «Я-одесит, патріот 

України» на 2021-2026  роки



Шкільна Ліга сміху на «Кубок мера»



Конкурс відеопривітань «У Новий рік з новою мрією!»



Конкурс «А я просто українка, україночка»



Благодійний марафон                                                                             
«До світлого дня – світлі вчинки»



Профілактична робота серед неповнолітніх

Протягом 2021 року ми отримали:

32 випадки правопорушень,
(у 2020 році – 41 випадок)

20 повідомлень щодо випадків насильства 
над дітьми, з них :
•8 виявлені працівниками шкіл під час тематичних класних 
годин,
•1 випадок сексуального насильства над дитиною              
(виявлено представниками Парламенту старшокласників  під 
час заняття в початковій школі) 

(у 2020 році – 9  таких випадків) 

18 повідомлень щодо вчинення булінгу
( у 2020 році – було 23)



5

2 374    гуртка 
40 639 дітей

Позашкільна освіта м. Одеси

37 %
закладів освіти



5

Почесні звання «Народний художній колектив» та 
«Зразковий художній колектив» 

73
колективи



5

Парламент старшокласників м. Одеси

109
лідерів



Алея Білих акацій  "Від рідного міста - дітям!"

Міська акція 
«1000 білих 

акацій»



Курси підвищення кваліфікації пройшли 7044 педагогічних 
працівників закладів освіти міста



Школа резерву керівних кадрів закладів освіти

11 %
призначені на 
керівні посади

136 
педагогічних 
працівників



Виплачується щомісячна 
муніципальна надбавка у розмірі 

50 % розміру мінімальної 
заробітної плати на 01 січня 

календарного року 

Міська влада підтримує еліту працівників освіти міста

Почесне звання
“Кращий педагогічний 

працівник міста Одеси”

167
педагогічних 
працівників



У рамках соціального захисту робітників соціальної сфери 
в м. Одесі продовжуються виплати муніципальних надбавок 

працівникам галузі “Освіта” (щомісячно):

вчителям-молодим
спеціалістам

вихователям-молодим
спеціалістам

заступникам з навчально-
виховної роботи закладів 
загальної середньої освіти

139

24

45
педагогічним працівникам 
Одеського ліцею “Олімпієць”, Дитячому 
будинку “Перлинка”

208



У рамках соціального захисту робітників соціальної сфери 
в м. Одесі продовжуються виплати муніципальних надбавок 

працівникам галузі “Освіта” (щомісячно):

бібліотекарям

медичним працівникам

робітникам централізованих   
бухгалтерій та господарчо-
економічних груп

непрацюючим педагогам-пенсіонерам

171

315

243

1878

2607



Фінансування  галузі «ОСВІТА»
На проведення ремонтних робіт та придбання необхідного
обладнання для закладів освіти м. Одеси виділено:

Управління 
капітального 
будівництва 

Одеської міської ради

Департамент 
освіти та науки 

Одеської міської ради

2021 рік

458 771,43 тис. грн 160 001,14 тис. грн

Бюджет міста – понад 618 млн. грн 



Нова українська школа  (НУШ)
Для реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти в умовах НУШ кошти у загальній сумі 
18 748,84 тис. грн були розподілені:

На закупівлю меблів
8919,44 тис. грн

На закупівлю засобів
навчання

5313,57 тис. грн
2021 рік

На закупівлю комп'ютерного 
та мультимедійного

обладнання, пристоcувань
для навчальних кабінетів, 

засобів навчання тощо

387,58 тис. грн

На закупівлю комп'ютерного 
та мультимедійного

обладнання 
4128,25 тис. грн



ІНТЕРАКТИВНА КАРТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
www.osvita-omr.gov.ua



ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТІ ОСВІТИ ТА НАУКИ                                  
ОДЕСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ



ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ ТА НАУКИ                                           
ОДЕСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

Посадових осіб органів місцевого самоврядування - 52



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

Департамент освіти та науки 
Одеської міської ради

Одеська міська рада


