
 1 

Звіт 

Департаменту освіти та науки Одеської міської ради про підсумки 

діяльності галузі «Освіта» міста Одеси за 2021 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                   

2021 року здійснювалася у рамках:  

- Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2021-2026 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 

 

У 2021 році у м. Одесі до мережі комунальних закладів освіти 

територіальної громади входять 122 заклади загальної середньої освіти,                  

133 заклади дошкільної освіти, 19 закладів позашкільної освіти, 3 міжшкільні 

ресурсні центри, комунальний навчальний заклад «Дитячий будинок 

«Перлинка»: 

▪ 122 заклади загальної середньої освіти, з них: 

- початкова школа з дошкільним відділенням – 4; 

- початкова школа – 6; 

- ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією – 3; 

- ліцей з початковою школою та гімназією – 87; 

- ліцей з гімназією – 5; 

- ліцей – 14; 

- спеціальні заклади загальної середньої освіти – 3; 

▪ 133 заклади дошкільної освіти, з них: 

- комбінованого типу - 19; 

- компенсуючого типу - 8 ; 

- загального типу - 106. 

 

Усього у закладах освіти комунальної власності територіальної громади    

м. Одеси - 138 387 дітей, з них у закладах загальної середньої освіти 

комунальної власності територіальної громади станом на грудень 2021 року 
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навчаються 109 489 учнів, у закладах дошкільної освіти виховується 28 898 

дітей. 
 

 2019/2020 н.р. 2020/2021 н.р. 2021/2022 н.р. 

Кількість дітей 134 031 136 130 138 387 

 

 

Фінансування 

 

У 2021 році бюджет галузі «Освіта» (загальний фонд) станом на 

11.08.2021 складає 3 млрд 532 млн 460,41 тис. грн  

(2020  рік - 2 млрд 631 млн 643,9 тис. грн,  

 2019 рік  – 2 млрд 407 млн 036,4 тис. 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 2021 році склав 

3 млрд 532 млн 460,41 тис. грн, з них: 

- заробітна плата – 3 025 639,0 тис. грн (85,6%); 

- комунальні послуги – 224 683,0 тис. грн (6,4%); 

- харчування дітей – 161 655,4 тис. грн (4,6%); 

- муніципальні надбавки та стипендії – 10 366,8 грн (0,3 %); 

- інші виплати – 110 116,2 грн (3,1%). 

 

 

Дошкільна освіта 

 

У порівнянні з минулим навчальним роком збільшилась кількість 

закладів дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади        

м. Одеси за рахунок відкриття після капітального ремонту Одеського             
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ЗДО № 217 та переходу двох НВК «Дитячий садок-школа» №№ 187, 300  у 

статус закладів дошкільної освіти. 

 Також дошкільні підрозділи функціонують на базі 9-ти закладів загальної 

середньої освіти: Одеських НВК №№ 90, 125, 241, 263, 275, 310, ПШ №№ 95, 

292, 313. 

Взагалі у 2021 році було створено додатково майже 400 місць для дітей 

дошкільного віку: завершено капітальний ремонт Одеського ЗДО № 217 (240 

місць), відновлено роботу  7-ми  груп у працюючих закладах дошкільної освіти 

№№ 187, 222, 283, 300, ПШ № 95, НВК №№ 263, 310.  

Протягом року зараховано до комунальних закладів дошкільної освіти                  

11 656 дітей від 1 до 6(7) років.  

Діюча в м. Одесі Автоматизована система реєстрації дітей в заклади 

дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси 

сприяє забезпеченню права дітей, які проживають у м. Одесі, на доступність 

здобуття дошкільної освіти у закладах дошкільної освіти, дошкільних  

підрозділах закладів загальної середньої освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси та спрощенню порядку оформлення та 

зарахування  дітей до закладів дошкільної освіти. Пріоритет на першочергове  

отримання допуску для зарахування до обраного закладу дошкільної освіти 

мають діти, місце проживання яких на території обслуговування обраного 

закладу дошкільної освіти підтверджено документально. 

За останні 5 років черга до закладів дошкільної освіти скоротилася  

майже з 10 тис. до 2,5 тис. дітей у 2020 році. На кінець 2021 року в  

Автоматизованій системі реєстрації дітей в заклади дошкільної освіти  

комунальної власності територіальної громади  м. Одеси обліковується                     

1 194 заявки дітей віком від 3 до 5 років, які підтвердили своє проживання в                

м. Одесі та потребують зарахування до ЗДО. При цьому на кінець 2021 року в 

закладах дошкільної освіти нараховується 394 вільних місця. 

Відкриття Одеського ЗДО № 217 в Малиновському районі наразі 

повністю вирішило питання з чергою до закладів дошкільної освіти цього 

району.  

 

Загальна середня освіта 

 

Право на безоплатну освіту забезпечується для учнів закладів загальної 

середньої освіти за рахунок розвитку мережі закладів освіти комунальної 

власності та їх фінансового забезпечення у порядку, встановленому 

законодавством, і в обсязі, достатньому для забезпечення  права на освіту 

всіх мешканців міста. Витрати на забезпечення освітнього процесу в 

комунальних закладах освіти здійснюються на нормативній основі за рахунок 

коштів відповідних бюджетів у повному обсязі.  

Територіальна доступність повної загальної середньої освіти забезпечена 

шляхом формування та утримання мережі закладів освіти, функціонування 

міжшкільних ресурсних центрів, закріплення території обслуговування за 

закладами загальної середньої освіти, запровадження з урахуванням вибору 
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батьків дітей або осіб, які досягли повноліття, різних форм здобуття повної 

загальної середньої освіти: інституційної (очної (денної, вечірньої), заочної, 

дистанційної, мережевої) та індивідуальної (екстернатної, сімейної 

(домашньої), педагогічним патронажем). 

Станом на грудень 2021 року:  

- 107 455 учнів охоплені денною формою здобуття освіти; 

- 705 учнів охоплені вечірньою та заочною формами здобуття загальної 

середньої освіти; 

- відкрито 19 класів з дистанційною формою навчання, в яких навчаються 

350 учнів; 

- 6 811 учнів навчаються в 3-х міжшкільних ресурсних центрах; 

- 580 учнів охоплені індивідуальною формою здобуття освіти, з яких 214 – 

сімейною (домашньою), 364 – педагогічним патронажем. 

162 учні навчаються в Одеській спеціальній школі № 75 для дітей з 

фізичними або розумовими вадами, де створені належні умови для корекційної 

роботи й навчання. В Одеському НВК №310 навчаються 60 дітей з вадами зору 

та мовлення, в Одеській ЗОШ №77 у спеціальних класах для дітей з вадами 

мовлення навчаються 76 дітей; 22 дитини з вадами мовлення і затримкою 

психічного розвитку навчаються в Одеському НВК № 241. 

Враховуючи Закон України «Про повну загальну середню освіту»,  

освітяни одеських шкіл готуються до формування нової мережі класів та 

закладів загальної середньої освіти, трансформації ЗЗСО та приведення типів 

закладів освіти та їх статутів у відповідність до вимог закону України «Про 

освіту». Підготовлено  перспективний план розвитку мережі закладів загальної 

середньої освіти на період 2022-2025 років з урахуванням Закону України «Про 

повну загальну середню освіту». 

 

Позашкільна освіта 

  

Наразі у м. Одесі функціонують 19 закладів позашкільної освіти 

комунальної власності територіальної громади міста, в яких кожна дитина може 

знайти заняття за інтересами, розвивати свої творчі здібності і таланти: 3 

станції юних техніків, еколого-натуралістичний центр, флотилія юних моряків, 

центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді, центр 

хореографічного мистецтва, дитячий оздоровчо-спортивний комплекс   та 11 

центрів (будинків) дитячої та юнацької творчості, на базі яких працюють 

гуртки, групи та інші творчі об’єднання з художньо-естетичного,  туристсько-

краєзнавчого, еколого-натуралістичного, науково-технічного, фізкультурно-

спортивного, військово-патріотичного напрямів.  

У 2021 році позашкільну освіту у 2 374 гуртках, групах та інших творчих 

об’єднаннях з різних напрямів на базі закладів позашкільної та загальної 

середньої освіти міста отримували 40 639 дітей та підлітків, що становить                 

37% від загальної кількості школярів. Серед вихованців є діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених та 
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багатодітних сімей, діти із сімей вимушених переселенців, які мають право на 

різносторонній розвиток відповідно до здібностей та уподобань.  

Педагогічними працівниками закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси 

приділяється велика увага залученню до роботи у гуртках з позашкільної освіти 

дітей з особливими освітніми потребами, а також дітей з інвалідністю розвитку 

їх творчих здібностей, розширенню і поглибленню їх знань та умінь в різних 

видах творчості.  

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.  

73 кращі дитячі творчі колективи закладів освіти міста мають почесні 

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

 

Дистанційна освіта 

 

У 2021 році  одеські  школи  працювали в умовах адаптивного карантину, 

організовуючи освітній процес згідно з вимогами Головного державного 

санітарного лікаря та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та 

використовуючи гнучкий і дистанційний режим. 

З 1 вересня 2021 року, як і у минулому році, було відкрито на базі 7-ми 

шкіл міста 19 класів з дистанційною формою навчання, в яких навчаються 

405 учнів.  

 Для оптимальної можливості організації освітнього процесу, у тому числі 

в умовах адаптивного карантину, усі заклади загальної середньої освіти, 

міжресурсні центри територіальної громади м. Одеси підключено до 

швидкісного Інтернету. Усі заклади загальної середньої освіти комунальної 

власності мають швидкість не менш ніж 100 Мб/с. Наразі бездротовий 

Інтернет мають 87% шкіл, з них 100% навчальних кабінетів охоплено мережею 

Wi-Fi у 67% закладів загальної середньої освіти.  

 

Заклади загальної середньої освіти забезпечені: 

- 8458 персональними комп’ютерами та ноутбуками                                 

(2019 рік  - 5335 ПК, 2020 рік  -  5843 ПК). У рамках  національного 

проєкту «Ноутбук кожному вчителю», що реалізується 

Міністерством освіти і науки та Міністерством цифрової 

трансформації України,  у 2021 році  ноутбуки  отримали  98 закладів 

загальної середньої освіти для 2250 вчителів одеських шкіл. 

Планується, що до 2023 року новим ноутбуком буде забезпечений 

кожен  вчитель. 

- 369 планшетами (з низ 96 використовувалися для організації 

дистанційного навчання поза межами закладів освіти);  

- 585 класів оснащено інтерактивними дошками;  
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- 3406 класів забезпечено засобами візуалізації: 1513 проєкторами та 

1893 телевізорами.  

  

 Учні із багатодітних сімей отримали ноутбуки та планшети для 

дистанційного навчання.  

 

Під час освітнього процесу у дистанційному форматі школами міста 

використовуються електронні освітні платформи, онлайн-сервіси: G-suite, 

Google Classroom, Google Meet, Jambord Google, Microsoft Tеams,  MEL (My 

English Lab (англійська мова), Padlet, «OK SIMPLY SCOOL», Quizizz, Discord,  

JamBoard, Skype, MindMap, Canva, Kahoot, Nearpod, Zoom,  МОН України 

«Всеукраїнська школа онлайн», освітні онлайн-портали «На урок», 

«Всеосвіта», «Класна оцінка».  

Вчителями закладів загальної середньої освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси за 2021 навчальний рік створено банк 

відеоуроків з різних предметів для учнів всіх класів, до якого увійшло 11 500 

уроків за допомогою 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.  

Більш  100 000  користувачів з різних куточків України та майже світу під 

час навчання використовують відеоуроки педагогічних працівників м. Одеси, 

які розміщені на вебсайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради у 

розділі «ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА». Всього на вебсайті розміщено 12 017 

відео: 

- 10126 відеоуроків для учнів закладів загальної середньої освіти; 

- 1533 відеозанять для вихованців закладів дошкільної освіти;  

- 111 відеозанять для дітей з особливими освітніми потребами,  

- 250 майстер-класів з позашкільної освіти для учнів закладів 

загальної середньої освіти, підготовлені працівниками закладів 

позашкільної освіти; 

- 97 відеоуроків проєкту «Одеса проводить урок»; 

- програми для підготовки до ЗНО-2021, які містять посилання на 

безоплатні вебресурси щодо підготовки до ЗНО (студія онлайн-освіти 

для школярів – EdEra; гейміфікована платформа для підготовки до ЗНО 

–  iLearn; безкоштовна підготовка до ЗНО – Besmart; онлайн-курси для 

школярів, студентів і дорослих – Prometheus). 

До всіх вищезазначених інформаційних ресурсів доступ вільний, 

трансляція відеоуроків здійснюється безкоштовно.  

За активну роботу з учнями та вихованцями закладів освіти в період 

карантинних обмежень більше 1 500  педагогів отримали премії.  

Освітяни Одеси мають певний досвід роботи у дистанційному режимі. 

Напрацюваннями наших педагогів користуються вчителі різних міст України. 
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 Інклюзія 

 

Кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах закладів загальної 

середньої освіти, щорічно збільшується. Станом на грудень 2021 року у                       

69 закладах загальної середньої освіти відкрито 278 інклюзивних класів, в яких 

навчаються 419 дітей з особливими освітніми потребами. За рік (з грудня 2020 

року) кількість інклюзивних класів, кількість учнів з особливими освітніми 

потребами збільшилась у 1,5 рази.  

 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. 

Станом на грудень 2021 року у 39 закладах дошкільної освіти відкрито  

62 інклюзивні групи, в яких організовано виховання 166 дітей з особливими 

освітніми потребами. У грудні 2020 року таких груп було 37, дітей – 97. 

Позитивним є функціонування в місті 9 інклюзивно-ресурсних центрів, 

створених з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами 

на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти і забезпечення їх 

системним кваліфікованим супроводом. 

 

 У 2021 році використано субвенції на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами на придбання спеціальних засобів 

корекції для учнів інклюзивних класів  –  5 948 781,99  грн, з них направлено 

на: 

- проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять        

3 602 232,47 грн; 

- придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку  

2 346 549,52 грн. 

 У 2021 році субвенцію у розмірі 1 973 960,67 грн направлено на 

підтримку дітей-дошкільнят з особливими освітніми потребами, а саме на:  

- проведення корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних занять              

1 273 925,10 грн; 

- придбання обладнання для опанування навчальною програмою 

відповідно до потреб 700 035,57 грн. 

 

Харчування 

 

У 2021 році з бюджету міста на забезпечення харчування дітей у закладах 

освіти міста виділено 161,7 млн грн. Безкоштовне харчування отримували усі 

учні 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти (близько 45 588 учнів), 

серед яких 2 012 - це учні пільгового контингенту та 5 375 дітей пільгового 

контингенту закладів дошкільної освіти.  

Коли у минулому році ми розпочали роботу над оновленням системи 

шкільного харчування, ми поставили собі мету – підвищити рівень харчування 

в одеських муніципальних школах. Для нас головне, щоб діти із задоволенням 
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йшли до шкільної їдальні, а батьки були при цьому впевнені, що шкільне 

харчування корисне для здоров’я. 

Звертаю увагу і на той факт, що у Законі України «Про освіту» не 

передбачено обов’язкове забезпечення безоплатним гарячим харчуванням учнів 

1-4 класів, однак, усвідомлюючи важливість гарячого організованого 

харчування для дітей віком 6-10 років, було ухвалено відповідне рішення 

Одеської міської ради: не зупиняти процес організованого харчування учнів 1-4 

класів непільгових категорій, надаючи їм гарячі сніданки за кошти місцевого 

бюджету. 

З урахуванням батьківського попиту на оновлення та осучаснення 

організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти м. Одеси, 

розпорядженням Одеського міського голови Труханова Г.Л. від 03 січня                 

2020 року № 03 була створена Робоча група з питань модернізації системи 

харчування дітей у закладах загальної середньої освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси. 

До її складу увійшли депутати Одеської міської ради, представники 

Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, Головного Управління 

Держпродспоживслужби в Одеській області та батьківської громадськості. 

Також до роботи Робочої групи були запрошені комерційний директор 

асоціації шеф-кухарів Півдня України Дмитро Яїцький, лікар-педіатр Швець 

Тетяна, голова ГО «Безглютенове життя» Тетяна Макарова, представники 

підприємств, які є переможцями  конкурсних торгів з організації харчування в 

закладах освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси, та які 

надали свої пропозиції  щодо оновлення шкільного меню. 

Незважаючи на значні кошти, які щорічно виділяються на харчування 

учнів закладів освіти,  у більшості шкіл  діти не бажали їсти. Були нарікання на 

нестачу в меню овочів та фруктів, м’яса, риби та страв зі сиру.   

Членами  Робочої групи було розроблено меню  другого  сніданку для 1-

4-х класів, проведено його вивчення на відповідність нормативним документам, 

які регламентують шкільне харчування. Після затвердження даного меню 

другого сніданку Головним управлінням Держпродспоживслужби  в Одеській 

області ми  провели його апробацію в 10 закладах загальної середньої освіти                  

м. Одеси.   

Дана апробація проходила як в форматі шведського столу, так і у 

звичному режимі, але за альтернативним меню (за збірником Є. Клопотенка). У 

цілому ми отримували виключно позитивні відгуки як від дітей, так і від 

педагогів та батьків. Проте було визначено, що суми у 10 грн категорично 

недостатньо для масового впровадження нового харчування в наших школах.  

Враховуючи вимоги нового Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти, який набув чинності у січні 2021 року, Робочою 

групою було розроблено нове меню гарячих сніданків для учнів  1 – 4 класів 

відповідно до даного документу  вартістю 17,50 грн, що з 01 квітня 2021 року 

було затверджено рішенням Одеської міської ради від 03.02.2021 року                   

№ 45-VІІІ «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27 серпня 
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2014 року № 5233-VII «Про встановлення вартості харчування учнів та 

вихованців у закладах освіти м. Одеси» (зі змінами).  

 Дане меню пройшло широке громадське обговорення усіма 

зацікавленими особами (представниками виконавчих органів міської ради, 

депутатами, дієтологами, лікарями, шеф-кухарями, батьками) та узгоджено з 

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області. 

 До меню включені овочі, фрукти, м’ясні та рибні вироби, кілька видів 

гарнірів та напоїв, сирні страви тощо.  Встановлені групи харчових продуктів, 

які повинні бути у щоденному шкільному раціоні: злакові, овочі, фрукти та 

ягоди, молочні продукти. Завдяки цьому нове меню дозволяє урізноманітнити 

раціон дітей та забезпечити їм корисну та смачну їжу. 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 24 березня 2021 року     

№ 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах 

освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами),  

відбулися значні зміни в нормах харчування:  

- обмежено кількість солі та цукру, жирів рослинного і тваринного 

походження, а також соків; 

- до норм не включено ковбасні вироби, сосиски, рибні, м’ясні та 

плодоовочеві консервів, кондитерські вироби через те, що вони містять 

високий вміст солі, цукру, а деякі з них консерванти та трансжирні 

кислоти, що суперечить принципам здорового харчування; 

- зменшено кількість споживання хліба та картоплі – натомість збільшено 

кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, 

круп та бобових; 

- вилучено таблицю заміни харчових продуктів, що пов’язано з 

принципами раціонального харчування. 

   

9 вересня 2021 року в Одесі у співпраці з Міністерством охорони 

здоров’я, Міністерством економіки, Державною службою з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів, ГО «Національна асоціація 

громадського харчування», Одеською обласною державною адміністрацією та 

Одеською міською радою було організовано регіональний форум «Реформа 

системи шкільного харчування» за участі Міністра освіти і науки Сергія 

Шкарлета і Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка відбувся регіональний 

форум «Реформа системи шкільного харчування». 

З вересня 2021 року одеські школи першими в Україні запровадили 

безглютенове та безлактозне харчування для учнів 1-4-х класів, яке 

здійснюється за кошти бюджету територіальної громади міста.  

Організація харчування школярів здійснюється за новими нормами, 

новим перспективним меню та порядком організації харчування учнів, що 

враховують міжнародний досвід і рекомендації Всесвітньої організації охорони 

здоров’я щодо принципів здорового харчування, а також фізіологічні потреби 

дітей в основних поживних речовинах та енергії. Кейтерингові послуги з 

організації харчування надаються в 22 закладах освіти (постачальник сам 

закуповує продукти і набирає працівників, а приготування їжі відбувається 
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безпосередньо на кухнях наших шкіл). Аутсорсинг здійснюється в 234 закладах 

освіти. 

У закладах освіти проводиться активна роз’яснювальна робота з батьками 

щодо формування харчової культури у дітей. Лікарів тривожать факти того, що 

діти відмовляються вживати саме корисну їжу. Так, на тарілках лишається 

вівсяна каша, фрукти, а напої діти відмовляються вживати без великої кількості 

цукру. 

Рішенням Одеської міської ради № 541-VIII від 15.09.2021 р. «Про 

внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27 серпня 2014 року            

№ 5233-VI «Про встановлення вартості харчування учнів та вихованців у 

закладах освіти м. Одеси» з 1 січня 2022 року підвищено вартість харчування 

учнів та вихованців у закладах освіти м. Одеси. 

Моніторинг якості харчування учнів та вихованців муніципальних 

закладів освіти проводився щоденно. Велику роботу з даного питання 

проведено педагогічними колективами, які надавали батькам інформацію про 

сніданки, на вебсайтах шкіл, садків щоденно розміщувались фото сніданків, 

заклади освіти відвідували депутати Одеської міської ради – члени профільної 

комісії, члени Громадської ради при Департаменті освіти та науки Одеської 

міської ради, працівники Департаменту. 
 

 

ІІ. Наші досягнення 

 

• Навчальна діяльність 

  

У 2021 році більше 3 000 учнів закладів загальної середньої освіти 

територіальної громади міста Одеси взяли участь у різних етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та у Всеукраїнському конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 

Дипломами Департаменту освіти та науки Одеської міської ради нагороджено 

859 переможців, з них:  

- 68 учнів стали переможцями обласного етапу конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, з яких 

11 учнів стали переможцями всеукраїнського етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук: 

І місце - 1 (Одеська ЗОШ №73),  

ІІ місце - 6 (Одеські юридичний ліцей (1), НВК №24 (1), СШ №117 (4); 

ІІІ місце - 4 (Одеські ЗОШ №51, СШ №№ 10, 69, ліцей 82). 

 

Єршова Анастасія, учениця 11 класу Одеської ЗОШ № 73, посіла І 

місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук. 

Переможці вищезазначених заходів отримали грошові винагороди в 

межах реалізації Міської цільової програми розвитку освіти м. Одесі на 

2020-2022 роки. 
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За результатами ЗНО-2021 м. Одеса посіла 9 місце в рейтингу 

обласних центрів  України. 

У 2021  році рекордну кількість балів (200 балів) під час ЗНО набрали 16 

юних одеситів: 13 відмінників отримали сертифікати на суму 5 000 гривень та 

троє, які набрали по 200 балів з двох предметів, – по 6000 гривень. Найкращий 

результат абітурієнти показали на ЗНО з англійської мови – по 200 балів 

здобули 10 осіб, 5 учнів – з математики, 3 випускники – з біології, 1 учень – з 

української мови та літератури. 

Слід відзначити, що за останні роки  поступово збільшується і середній 

бал, який отримують випускники наших шкіл під час ЗНО з української мови та 

літератури, історії, математики, англійської мови. 

У порівнянні з іншими роками 200 балів під час ЗНО набрали у 2017/2018 

навчальному році 3 учні; у 2018/2019 навчальному році - 6 учнів; у 2019/2020 

навчальному році - 9 учнів. 

 Усі педагоги, які підготували випускників - 200-бальників, отримали 

грошові винагороди.  

 

20 учнів закладів загальної середньої освіти м. Одеси отримують 

стипендію Одеського міського голови, щомісячний розмір стипендії становив 

1000 гривень.  

 

Також здійснювалася виплата стипендії Одеського міського голови                    

12 кращим студентам закладів вищої освіти м. Одеси у розмірі 2000 

гривень на місяць.  

 

• Виховна робота 

 

Упродовж 2021 року було проведено більш 200 міських конкурсів, 

квест-ігор, наукових конференцій, міських етапів міжнародних і 

всеукраїнських конкурсів, у яких взяли участь більше 100 000 учнів 

закладів загальної середньої освіти комунальної власності  територіальної 

громади м. Одеси. 

 

Найбільш популярні з них: 

• інтелектуальні - 5: шкільна Ліга сміху на «Кубок мера»; онлайн-

вікторини, присвячені Дню Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

та інших святкових дат; 

міська квест-гра «Знавці професій»; комплекс заходів «Волонтер моя перша 

професія»; курси проєктного менеджменту та фінансової грамотності для 

активної учнівської та студентської молоді; 
 

• творчі - 7: 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»; конкурс соціальних роликів (міні-фільмів), 
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спрямованих на популяризацію робітничих професій; міський конкурс 

творчих учнівських робіт «А в Одесі акація цвіте…»; міський конкурс 

малюнків «Як я розумію ґендерну рівність»; фестиваль декоративно-

ужиткового мистецтва - виставки робіт та майстер-класів переможців 

міського фестивалю-конкурсу «Зоряна юність Одеси»; 
 

• національно-патріотичні - 5: 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 - 5: міський конкурс «Прапороносець»; міський 

конкурс для школярів «Юний парамедик»; міський конкурс вокально-

хореографічної композиції «Герої живуть у піснях»;  міський конкурс 

пошукових проєктів музеїв при закладах освіти  м. Одеси; міський 

конкурс учнівських відеопроєктів «Тих спогадів із пам’яті не стерти» до 

Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні. 

 

Переможці вищезазначених заходів отримали грошові винагороди в межах 

реалізації Міської цільової програми розвитку освіти м. Одесі на                      

2020-2022 роки. 

 

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. 

  

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», патріотичний благодійний марафон «Захисники та 

захисниці України: історія та сьогодення». 

64 заклади загальної середньої освіти міста закріплені за підшефними 

військовими частинами та підрозділами для проведення спільної військово-

шефської роботи. 
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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.  

Протягом 2021 року до закладів освіти надійшло: 

- 20 звернень/повідомлень щодо випадків домашнього насильства та 

насильства відносно дітей, в тому числі виявлено закладами – 8,                                              

з них 1 випадок сексуального насильства відносно дитини. Слід зазначити, що 

даний випадок був виявлений саме представником Парламенту 

старшокласників м. Одеси під час проведення інформаційно-просвітницького 

заходу. Спостерігається збільшення кількості звернень, що є результатом 

проведення інформаційних заходів з  питань нетерпимого ставлення до 

випадків насильства, а також поінформованість населення щодо наявності 

організацій, установ, служб підтримки постраждалих (2020 рік –                                   

9 звернень/повідомлень); 

- 18 звернень/повідомлень щодо вчинення булінгу в закладах освіти 

дітьми та відносно дітей, з них за результатами роботи відповідних комісій за 

участю представників суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю  

підтверджених випадків не виявлено. Основною причиною звернень є 

недостатнє розуміння відмінностей між булінгом та конфліктною ситуацією 

(2020 рік – 23 звернення/повідомлення); 

- 32 випадки правопорушень, зокрема випадки жорстокого поводження 

між дітьми та відносно дітей у закладах освіти (2020 рік – 41 випадок).  

Формування позитивної мотивації в учнівської молоді до набуття 

професій та спеціальностей, що відповідають сучасним та перспективним 

вимогам ринку праці, здійснюється завдяки проведенню профорієнтаційної 

роботи серед старшокласників. 

Учні закладів освіти беруть участь у Днях відкритих дверей, 

організованих закладами професійно-технічної та вищої освіти міста, 

семінарах, профконсультаціях із застосуванням психологічного тестування, 

вебінарах, які організовуються Одеським міським центром зайнятості та 

Суворовським районним центром зайнятості.  

У 2021 році близько 10 тис. учнів 9-х та 11-х класів вступили на 

навчання до закладів професійно-технічної та вищої освіти, що становить 

близько 70% від загальної кількості випускників. 

 

У червні 2021 року на базі закладів загальної середньої освіти 

комунальної власності територіальної громади м. Одеси було організовано 

роботу 108 пришкільних таборів з денним перебуванням, де активним 

дозвіллям охоплено 19 448 дітей. На базі пришкільних таборів з денним 

перебуванням функціонували 23 літні мовні школи з поглибленим вивченням 

іноземної мови.  

26 вихованців КНЗ «Дитячий будинок «Перлинка» з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, відпочивали на власній базі, 

розташованій у курортній зоні міста. 
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З 01 червня по 23 серпня 2021 року забезпечено направлення на 

оздоровлення та відпочинок 335 дітей пільгових категорій закладів загальної 

середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси до 

позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Рассвет» (смт Сергіївка, 

Білгород-Дністровський район, Одеська область).  

Протягом травня-серпня 2021 року на базі Українського дитячого центру 

«Молода гвардія» оздоровлювалися 87 дітей пільгових категорій закладів 

загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади            

м. Одеси, на базі Міжнародного дитячого центру «Артек» - 49 дітей. До 

оздоровчо-профілактичного комплексу «Планета здоров'я» та «ЛАЯР СІТІ» 

(Львівська область) були направлені 16 дітей з багатодітних сімей. 

Влітку 2021 року оздоровленням та відпочинком були охоплені  22 186 

дітей віком від 7 до 16 років – учнів та вихованців закладів загальної середньої 

освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси, з них: 

- за кошти бюджету Одеської міської територіальної громади – 3 750 

дітей; 

- за кошти державного бюджету, у т.ч. з частковою оплатою батьками – 

152 дитини пільгових категорій; 

- за рахунок  коштів батьків – 18 284 дитини. 

 

• Інноваційна діяльність 

 

▪ Досягнення педагогів: 

У грудні 2021 року був відкритий багатофункціональний освітній простір 

«CreatED» для спільної роботи та саморозвитку усіх небайдужих до освіти; 

невимушеного спілкування, жвавого обміну думками та ідеями, надання 

емоційної підтримки; ознайомлення з новим в освіті, з інноваційними  

методиками та практиками; організації  та проведення  цікавих подій (майстер-

класів, круглих столів, воркшопів, творчих зустрічей, консультацій тощо); для 

отримання менторської та психологічної підтримки та інше.  

На базі простору лише за один місяць  було проведено:  

• телеміст «Освіта Youth», у якому взяли участь молоді спеціалісти та 

керівники навчальних закладів, а також директори департаментів освіти 

Одеси, Вінниці, Івано-Франківська та Кривого Рогу. До обговорення 

проблем молодих вчителів приєднався Одеський міський голова Геннадій 

Труханов; 

• онлайн-семінари та вебінари для різних категорій педагогів; 

• засідання Клубу працівників психологічної служби; 

• конкурси; 

• презентації відеокурсів з різних напрямків роботи, які могли переглянути 

також і педагоги з інших міст країни; 

• різноманітні заходи за участю Парламенту старшокласників та усіх 

зацікавлених. 
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У 2021 році 23 педагоги взяли участь у І (зональному) турі 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022» у номінаціях «Біологія», 

«Інформатика», «Мистецтво», «Основи правознавства». 

Психологи та соціальні педагоги закладів освіти м. Одеси взяли участь у      

І (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних 

психологів та соціальних педагогів «Нові технології у новій школі». 

Педагоги закладів позашкільної роботи 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-2022» у заочній 

формі за такими напрямами позашкільної освіти: туристсько-краєзнавчий і 

художньо-естетичний (образотворчий профіль). 

26-28 травня 2021 року в Київському Палаці Спорту відбулася Дванадцята 

міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» й виставка освіти за 

кордоном «World Edu». За підсумками роботи журі виставки «Сучасні заклади 

освіти – 2021» за перемогу у номінації «Психологічний супровід освітніх 

реформ у діяльності психологічної служби» Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради та Комунальна установа «Одеський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» були нагороджені Золотими медалями. 

З метою пропаганди кращих здобутків, інноваційних напрацювань 

педагогічних працівників та пошуку методичних ідей, що варто поширювати у 

2021 році проведено міський конкурс педагогічних ініціатив у контексті 

Нової української школи «#МіКоПІн-2021». У конкурсі взяли участь                    

121 учасник та 57 авторських колективів з 57 закладів освіти. На розгляд журі 

було представлено 124 роботи з 5 напрямів: «Дошкільна освіта», «Початкова 

освіта», «Загальна середня освіта», «Інклюзивна освіта», «Позашкільна освіта».  

27 травня 2021 року у формі марафону відбулась 10 науково-практична 

конференція працівників психологічної служби міста, присвячена 30-річчю 

створення психологічної служби системи освіти України. У конференції взяли 

участь 98 працівників психологічної служби міста. 
 

Участь у проєктах 

 

У 2021 році  68% закладів загальної середньої та дошкільної освіти 

комунальної власності територіальної громади м. Одеси брали участь                            

у 42 освітніх проєктах та експериментах міжнародного, всеукраїнського, 

регіонального рівнів. 

▪ Всеукраїнські експерименти - 11:  

- 17 одеських шкіл - у всеукраїнському експерименті  «Технологія 

навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» протягом 

2017–2022 рр. (Одеські НВК №№4, 53, «Гімназія №2», «Гімназія №7», 

ЗОШ №№8, 46, 60, 78, 81, 85, 92, 105, 118, СШ №№53, 54, 64, ліцей 

«Ланжеронівський»); 

- Одеська ЗОШ №26 - «Розроблення впровадження навчально-

методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового 
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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, 

23, 71, СШ №121); 

- 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» (Одеські юридичний ліцей, СШ №111); 

- Одеський НВК «Гімназія № 7» - «Нова українська школа у поступі до 

цінностей» Метою реалізації інноваційного освітнього проєкту 

всеукраїнського рівня «Я – дослідник» є створення педагогічних умов 

для впровадження дослідницького методу навчання з використанням ІТ- 

та STEM-технологій; 

- Одеський НВК «Гімназія № 2» - «Електронний підручник для 

загальної середньої освіти”(Е-book for secondary education (EBSE)» 

- «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі 

масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну 

практику» (Одеський                НВК №24). 

 

▪ Регіональні  експерименти - 3:  

 

- 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». 

 

▪ Всеукраїнські проєкти - 6:  

 

- 29 одеських шкіл беруть участь у всеукраїнському науково-

педагогічному проєкті «Реалізація компетентнісного підходу в науково-

педагогічному проєкті «Інтелект України» (29 закладів загальної 

середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси 
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- Одеські НВК №№4, 13, 49, 53, «Надія»,                    «Гімназія №7», СШ 

№№ 21, 35, 99, 111, 119, ЗОШ №№ 5, 14, 16, 44, 47, 60, 62, 71, 72, 80, 92, 

100, 105, 107, 118, 120, ПШ № 53, ліцей «Європейський»); 

- 55 закладів дошкільної та загальної середньої освіти беруть участь у 

всеукраїнському проєкті «Інноваційний прорив» (Одеські ЗДО №№ 4, 

52, 66, 80, 107, 197, 209, 232, 250, 266, 295, 304, СЗДО №№ 193, 239; 

ЗОШ №№ 1, 8, 12, 15, 18, 26, 27, 30, 37, 44, 46, 48, 52, 57, 58, 60, 61, 62, 

71, 72, 78, 80, 89, 118, 120; СШ №№ 17, 21, 40, 59, 69, 111; ПШ № 54; 

гімназіях №№ 5, 8, Маріїнській; ліцеях №№ 9, 82, «Гармонія»; НВК №№ 

84, 67, 263);  

- проєкт «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації 

концептуальних засад реформування базової середньої освіти на 2021-

2026 рр.» (Одеська ЗОШ №71); 

- «ІТ-школи Samsung»  (Одеська Маріїнська гімназія); 

- вчителі фізичної культури закладів загальної середньої освіти міста 

беруть участь у «JuniorZ» - «Спортивний рух Олександра Педана»; 

- «Я – дослідник» (Одеський НВК «Гімназія №7») закінчився у 2021 році. 

 

▪ Міжнародні  проєкти - 22:  

З кожним роком кількість учасників у міжнародних проєктах збільшується.  

Зараз 38% закладів освіти міста працюють над реалізацією міжнародних 

програм та проєктів з навчальними закладами, організаціями Польщі, Данії, 

Нідерландів, Франції, Німеччини, Великої Британії, Словаччини, Угорщини, 

Ізраїлю, Латвії, ЄС та інше: 
  

- 5 закладів дошкільної освіти беруть участь у Міжнародному 

(Королівство Нідерландів) проєкті «Афлатот» «Щодо упровадження 

основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку» (Одеські 

ЗДО №№ 29, 45, 141, 174, 291); 

- 29 заклади беруть участь у проєкті «Вивчай та розрізняй - 

інфомедійна грамотність» при підтримці США та Великої Британії 

(Одеські ЗОШ №№16, 18, 21, 26, 27, 28, 37, 55, 61, 65, 66, 73, 80, 85, СШ 

№№ 17, 121, ліцеї економічний, юридичний, «Європейський», №9, 

гімназії №№ 4, 5, 8, НВК «Гімназія №2»,                 «Гімназія №7», 

«Гармонія», №№ 84, 90, 94);  

- у 16 дитячих садках впроваджується проєкт «Сприяння освіті» через 

програму з ЛЕГО-конструювання - «Навчання через гру» (ЛЕГО 

Фундейшн (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).  

- «Мережа асоційованих шкіл ЮНЕСКО» (Маріїнська гімназія, СШ 

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

Партнери Майбутнього PASH» (Одеські гімназія №4, НВК №№ 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», СШ №17); 

-  «Глобальний діалог молоді світу» (Велика Британія) (Одеський НВК 

«Гімназія №7»); 

- українсько-швейцарський проєкт «DOCCU: Розвиток цивільних 

компетентностей в Україні» (Одеські юридичний ліцей, НВК №84), 

- проєкт  «Маса Шорашим» (Держава Ізраїль) (Одеська СШ №94); 

- спільний проєкт з Ризькою українською середньою школою 

економічної освіти старшокласників (Латвія) (Одеська СШ №117); 

- україно-австрійський проєкт «Компетентнісно-орієнтоване навчання 

як нова вимога для методистів та вчителів математики» (Австрія) 

(Одеська СШ №117); 

- проєкт «Generation global» у рамках проєкту «Діалог з молоддю світу» 

(Одеські СШ №17, ЗОШ №22, ліцей №9, НВК №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» (Одеський НВК №13); 

- освітня програма "Білінгвальна освіта", проєкт Євросоюзу 

«еTwinningPlus» (Одеські СШ №10, НВК «Гімназія №2», ЗОШ №130), 

- співробітництво підлітків у форматі таборів у рамках міжнародного 

проєкту «Земля світу»  (Польська Республіка) (Одеський ліцей №9), 

- громадсько-освітній Проєкт М-18 реалізується у рамках міжнародного 

проєкту «За розвиток громадянської активності дітей та молоді у 

Східній Європі» за підтримки Міністерства закордонних справ 

Німеччини (ФРН) (Одеські юридичний ліцей, ліцей №9);  

- україно-болгарський проєкт з вивчення болгарської мови (Одеська ЗОШ 

№31); 

- українсько-корейський проєкт вивчення корейської мови та обмін 

досвідом (Одеська ЗОШ №38); 

- у рамках спільного з Британської радою проєкту "Професійний 

розвиток вчителя іноземної мови" (Одеські ЗОШ №26, гімназія №5); 

- Alternativesto Violence Project (AVP) в Україні (Сполучені Штати 

Америки) (Одеський НВК №13). 
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Міжнародна співпраця 

 

У 2021 році шкільними колективами були проведені 160 онлайн-

зустрічі 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 Генеральним консулом Республіки Болгарія в Одесі Головою 

Представництва Європейського Союзу в Україні; з представницею Агентства 

ООН у справах біженців в Україні; з партнерами американської 

міжнародної корпорації Franklin Covey Со (Education) в Україні з метою 

з’ясування потреб закладів освіти комунальної власності територіальної 

громади м. Одеси у соціально-емоційному навчанні; з представниками 

Ізраїльського культурного центру. 

   У рамках міжнародних договорів школами міста здійснюється  

співпраця (6 держав):  Китайська Народна Республіка (КНР) (Одеські 

гімназія №1, НВК №4, СШ №117), Французька Республіка (Одеські СШ 

№№10, 121, НВК №№ 84, «Гімназія №7»), Федеративна Республіка 

Німеччина (Одеські НВК №№13, 90, гімназія №4), Республіка Польща  

(Одеські СШ № 121, НВК «Гімназія №7»), Болгарська Республіка (Одеська 

ЗОШ № 31), Держава Ізраїль (Одеська СШ № 94).  

У рамках проєкту «Прискорена відповідь на епідемії ВІЛ/ТБ серед 

ключових груп населення в містах Східної Європи і Центральної Азії                     

(Fast-TrackCities)» продовжується  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. 

 

 

ІІІ. Кадри 

 

 У   закладах   освіти  міста   працюють  більше 17 тис. працівників, з них 

10 387 – педагогічні працівники (ЗЗСО - 7064, ЗДО - 2453, ЗПО - 870). На 

сьогодні стан забезпечення педагогічними кадрами в системі освіти міста 

характеризується нестачею педагогів. На даний час  існує  426 вакансій 

педагогічних працівників (більш за все - вихователів закладів дошкільної 

освіти (96), вихователів груп подовженого дня (27), асистентів вчителя (25), 

асистентів вихователя (15), педагогів-організаторів (14), інструкторів з фізичної 

культури (13), вчителів інформатики (42), математики (14), фізичної культури 

(13), англійської мови (12). Така ситуація викликана порівняно невеликою 
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заробітною платою у сфері освіти, що не може конкурувати із більш 

оплачуваними сферами зайнятості.  

У 2021/2022 навчальному році до закладів освіти на посади педагогічних 

працівників прийшли 54 молоді спеціалісти, які закінчили у 2021 році заклад 

вищої 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 2021 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 435 заходів різних форм: вебінари, 

майстер-класи, педагогічні майстерні, семінари, круглі столи, тренінги, 

методичні діалоги та інші. 

Різноманітні  курси підвищення кваліфікації у 2021 році пройшли майже 

16 000 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 2021 року 29 педагогів 

шкіл міста пройшли сертифікацію. 

Проходження курсової перепідготовки було обов'язковою умовою 

атестації педагогічних працівників, яка проходить раз на п'ять років. У                    

2021 році атестовано 1 149 педагогічних працівників (123 директори, 170 

заступників директорів, 853 вчителі та вихователі). 

167-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 2021 році муніципальні виплати (по 1500 грн щомісяця) отримували 24 

заступники директорів шкіл з навчально-виховної роботи, що займаються 

виховною роботою. 

У рамках соціального захисту працівників соціальної сфери в м. Одесі 

триває виплата муніципальних доплат 913 працівникам галузі "Освіта": 

- 139 вчителям - молодим фахівцям, вихователям - молодим фахівцям; 

- 45 педагогам, які працюють в Одеському ліцею "Олімпієць", дитячому 

будинку «Перлинка»; 

- 171 бібліотечному працівникові; 

- 315 медичним працівникам; 

- 243 працівникам централізованих бухгалтерій і господарсько-

економічних груп. 

1878 непрацюючих педагогів-пенсіонерів отримують муніципальні 

доплати. 

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради організовано роботу 

«Школи резерву керівних кадрів закладів освіти». За 2017-2021 роки пройшли 
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навчання у «Школі резерву керівних кадрів» 136 педагогічних працівників, з 

них 11% 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 в 2021 році 16 осіб призначені на керівні посади ЗЗСО,  

з них 2 особи, призначені вперше, - випускники Школи резерву. 

 

 

IV. Матеріально-технічна база  

 

 Найсуттєвіша частина фінансування галузі – бюджет міста Одеси. Як 

бачимо, за останні роки нам вдалося суттєво зміцнити матеріально-технічну 

базу освітніх установ. Департамент освіти та Управління капітального 

будівництва виступають розпорядниками коштів і щороку ми отримуємо певні 

суми бюджету розвитку.  

 У 2021 році по галузі «Освіта» на проведення ремонтних робіт та 

придбання необхідного обладнання для закладів освіти м. Одеси виділено 

понад 618 млн. грн (618 772,57 тис. грн). 

З них: 

- Управлінню капітального будівництва Одеської міської ради для 

проведення капітального ремонту закладів освіти - понад 458 млн. грн 

(458 771, 43 тис. грн); 

-  Департаменту освіти та науки Одеської міської ради - понад 160 млн 

грн (160 001,14 тис. грн).  

Одним з основних пріоритетів у 2021 році є продовження підготовки 

закладів освіти до роботи в рамках Нової української школи. 

     

    Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2021 року 

№ 476 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» у 2021» для реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» кошти 

із усіх джерел фінансування в загальній сумі 18 748,84 тис. грн, які розподілені 

наступним чином: 

- 8919,44 тис. грн (субвенція – 6243,6 тис. грн; місцевий бюджет – 2675,84 

тис. грн) – на закупівлю сучасних меблів; 

- 5 313,57 тис. грн (субвенція – 3719,6 тис. грн; місцевий бюджет –                     

1 593,97 тис. грн – на закупівлю засобів навчання (крім комп’ютерного); 

- 387,58 тис. грн (субвенція – 271,3 тис. грн; місцевий бюджет –                 

116,28 тис. грн – на закупівлю комп’ютерного та мультимедійного обладнання, 
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пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, у тому числі 

методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому 

числі їх електронних версій та з аудіо супроводом, для 7 закладів загальної 

середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського інноваційного освітнього 

процесу за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного 

забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації 

Державного стандарту базової середньої освіти»; 

- 4128,25 тис. грн (субвенція – 2 889,63 тис. грн; місцевий бюджет –                   

1238,62 тис. грн – на закупівлю комп’ютерного обладнання. 

 

Головним пріоритетом при проведенні ремонтних робіт є створення 

безпечного середовища в закладах освіти. У 2021 році велика увага 

приділяється реалізації протипожежних заходів. 

У 2021 році продовжилась реалізація протипожежних заходів. 

Автоматична пожежна сигналізація (АПС) з виведенням на пульт 

цілодобової пожежної охорони встановлена у 271 закладі освіти (з них у 130  

закладах дошкільної освіти, 121 закладі загальної середньої освіти, 16 КПНЗ, 3 

МРЦ, 1 дитячому будинку).  З них повністю встановлено АПС у 255 закладах 

освіти (119 закладах дошкільної освіти, 121 закладі загальної середньої освіти, 

11 КПНЗ, 3 МРЦ, 1 дитячому будинку), частково встановлено АПС (потребує 

дообладнання) у 2022 році у 16 закладах освіти (11 закладах дошкільної освіти 

(ЗДО №№ 190, 88, 121, 203, 266, 268, 274, 287, 293, 295, 299), 5 ЗПО 

(«Домінанта», «Аматор», «Тоніка», «Зоресвіт», «Бриг»). 

У тому числі у 2021 році  АПС встановлено у 84 закладах  освіти (з них 

у 46 закладах дошкільної освіти, 38 закладах загальної середньої освіти), а 

саме:  

21 закладі - улаштування (Одеських ЗДО №№ 68, 114, 118, 135, 141, 162, 

164, 175, 248, 253, 256, 264, 265, 193, 197, 217, 271, ЗОШ №№ 56, 62, 101, 118);   

63 закладах - дообладнання (Одеських ЗДО №№  151, 211, 228, 231, 260, 

9, 26, 49, 57, 77, 82, 170, 171, 174, 204, 209, 239, 4, 19, 75, 115, 123, 137, 184, 258,    

ЗОШ №№ 1, 31, 69, 130, 73, 269, 293, 307, 11, 12, 15, 22, 41, 48, 71, 10, 16, 35, 37, 

52, 57, 58, 77, 90, 105, 107, 117, СШ №№ 17, 40, ПШ №№ 292, 313, гімназія №1, 

НВК «Гімназія №2», №№ 13, 24, 67, 241, 53). 

Крім цього, у рамках реалізації інших протипожежних заходів було 

виконано: 

- обладнання системою пожежогасіння у 4 закладах освіти; 

- обладнання об’єктів захистом від прямих попадань блискавки та її 

вторинних проявів у 8 закладах освіти: 6 ЗЗСО (Одеських НВК №№ 49, 

67, ОСШ № 17, ЗОШ №№ 22, 71, СШ № 111), 2 ЗДО (Одеських                      

ЗДО №№ 42, 269). Виконано проєкти на встановлення 

блискавкозахисту для 6 закладів освіти (Одеських ЗОШ №№ 71, 49, 67, 

17, ЗДО №№ 42, 307); 

- встановлено вогнетривких дверей у 2 закладах ЗЗСО (Одеських     

ЗОШ № 61, ПШ № 292); 

- виконано ремонт пожежного водогону в Одеському ЗДО № 42; 
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- виконано ремонт аварійного освітлення в 6 закладах освіти: 4 ЗЗСО, 

2 ЗДО (Одеських ЗДО №№ 269, 307, НВК № 67, ЗОШ №№ 11, 71,                              

СШ № 17); 

- ремонту газової котельні Одеського ліцею спортивного напрямку 

«Олімпієць»; 

- проведення обробки дерев’яних конструкцій протипожежною 

сумішшю у 22 закладах освіти: 20 ЗЗСО, 2 КЗПО (Одеських гімназії №4, 

ліцеях №19, «Фонтанський», ЗОШ №№8, 18, 45, 27, 85, 44, 11, 66, 23, 48, 

21, 43, 47, 50, 58, 90, 121, БДЮТ «Тоніка», «Зоресвіт»). 

 

У ході підготовки до нового навчального року в закладах освіти  проведено:  

- ремонт дахів і фасадів проведено - у  17 закладах освіти: 8 ЗДО,  9 ЗЗСО 

(Одеських ЗДО №№ 8, 299, 293, 73, 175, 268, 295, 4, ЗОШ №№ 5, 14, 23, 

47, СШ № 17, НВК «Гімназія № 2», НВК «Надія», ПШ № 95, ліцеї  

«Приморський»);  

- ремонт системи опалення, каналізування та водопостачання 

проведено у 11 закладах освіти: 5 ЗЗСО, 5 ЗДО, 1 МРЦ (Одеських                   

ЗОШ №№ 1, 14, 30, 44, 51, ЗДО №№ 268, 272, 250, 49, 224, МРЦ № 1); 

- ремонт обладнання теплового пункту проведено в Одеській ЗОШ № 43; 

- замінено вікна на металопластикові у 9 закладах освіти: 6 ЗДО, 3 ЗЗСО 

(Одеських ЗДО №№ 58, 68, 107, 162, 253, 264, ЗОШ №№ 66, 27, 56); 

- ремонт приміщень музичних залів, вестибюлів, пралень проведено у 

21 закладі освіти: 4 ЗДО, 16 ЗЗСО, 1 КЗПО (Одеських ЗОШ №№ 18, 25, 

45, 22, 85, 21, 26, 68, 79, 122, 55, СШ № 69, НВК № 90, ліцеї № 9, ліцеї з 

посиленою військово-фізичною підготовкою, НВК «Гімназія №2»,                                  

ЗДО № 291, 55, 69, 164, ЦДЮТ «Промінь»); 

- проведено ремонт 27 санвузлів у 8 закладах освіти: Одеських                     

ЗОШ № 46 (2 санвузла – для хлопчиків, для дівчаток - по 4 кабінки 

кожен); ЗОШ № 48 (6 санвузлів - 2 для хлопчиків, 2 для дівчаток - по 4 

кабінки кожен; 1 інклюзивний, 1 вчительський), ЗОШ № 51 (4 санвузли – 

для хлопчиків, для дівчаток - по 4 кабінки кожен), ЗОШ № 33 (2 санвузла 

– для хлопчиків, для дівчаток - по 3 кабінки кожен), у ЗОШ № 28 

встановлено у санвузлі перегородки, ЗОШ №  92 - 8 санвузлів (у т.ч. 1 

інклюзивний); ЗОШ № 44 - 3 санвузли (2 учнівських, 1 вчительський), 

ЗОШ № 122, Маріїнській гімназії; 

- капітальний ремонт STEM-кабінету проведено в Одеському ліцеї 

«Приморський»;  

- модернізацію харчоблоків проведено у 23 закладах освіти: 2 ЗДО, 21 

ЗЗСО (Одеських ЗДО №№ 66, 128, СШ № 111, ЗОШ №№ 27, 33, 85, 89, 

16, 62, 94, 1, 32, 46, 53, 69, 96, 100, 103, 120, ліцеях №№ 63, 82, 

юридичний, НВК № 4); 

- модернізація дитячих майданчиків проведено в 22 ЗДО (Одеських                

ЗДО №№ 225, 8, 103, 106, 113, 128, 138, 140, 222, 267, 304, 306, 1, 4, 19, 

58, 154, 265, 300, 57, 174, 209), благоустрій прилеглої території в 3 ЗЗСО 

(Одеських ЗОШ №№ 18, 120, СШ № 69),  капітально відремонтовано: 
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баскетбольний майданчик Одеської ЗОШ № 44, спортмайданчики  

Одеських ЗОШ №№ 14, 23, 44, 51, 65, 79; 

- ремонт ганку з встановленням пандусу в Одеській ЗОШ № 48. 

 

У рамках реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету 

проведено: 

- капітальний ремонт кабінетів точних наук для учнів Одеської 

загальноосвітньої школи № 45 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області,   розташованої за адресою м. Одеса, вул. Літакова, 5 (проєкт «Сучасні 

кабінети точних наук для учнів ЗОШ № 45»); 

- капітальний ремонт баскетбольного майданчику Одеської 

загальноосвітньої школи № 44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області, розташованої за адресою м. Одеса,  вул. Героїв оборони Одеси, 36 

(проєкт «Перемагає найсильніший»); 

- капітальний ремонт приміщень для проведення спортивних занять в 

Одеській загальноосвітній школі № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області, розташованої за адресою м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 

90 (проєкт «Здорові діти Одеси»); 

- капітальний ремонт спортивного майданчика біля Одеської 

загальноосвітньої школи № 51 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 

області, розташованої за адресом м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 60 

(проєкт «Баскетбол - це сім'я»); 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 

проведення спортивних занять в Одеській загальноосвітній школі № 65                    

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою 

м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 90 (проєкт «Здорові діти Одеси»); 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 

створення діджитал середовища для навчання стрімінгу, блогінгу, кіберспорту 

на базі Одеської загальноосвітньої школи № 68 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області, розташованої за адресою м. Одеса, вул. Успенська, 58 

(проєкт "Діджитал середовище для навчання стрімінга, блогінгу, кіберспорту"); 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 

створення сучасних кабінетів точних наук для учнів Одеської загальноосвітньої 

школи № 45 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, 

розташованої за адресою  м. Одеса, вул. Літакова, 5 (проєкт «Сучасні кабінети 

точних наук для учнів ЗОШ № 45»). 

 

 

У межах Надзвичайної кредитної програми з відновлення України  на 

замовлення Управління капітального будівництва Одеської міської ради: 

 

- завершено капітальний ремонт в Одеській ЗОШ № 41 (площа Мічуріна, 

9), у школі проведено капітальний ремонт будівлі, внутрішніх приміщень,  

благоустрій території. Для школи закуплено нові шкільні меблі, комп'ютерне та 

мультимедійне обладнання; 
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- тривають роботи з капітального ремонту фасаду і внутрішніх приміщень 

в Одеських ЗОШ №№  31, 39, капітального ремонту фасаду Одеського               

НВК № 49. 

 Проведено капітальний ремонт фасаду, покрівлі будівлі Одеської                     

ЗОШ № 33 з проведенням благоустрою прилеглої території школи та 

облаштуванням нового сучасного спортивного комплексу. 

Вперше за багато років у місті за адресою вул. Космонавта Комарова, 8  

збудовано новий сучасний КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ «ОДЕСЬКИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 

«БІЛА АКАЦІЯ», оснащення якого здійснено за кошти Одеської міської 

територіальної громади. 

Крім того, проведено комплексний капітальний ремонт закладу дошкільної 

освіти  № 217, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 52.  

Тривають роботи з капітального ремонту Одеських ЗДО № 88,                        

ЗОШ №№ 56, 110, 130, НВК № 67, ЦДЮТ «Дивосвіт». 

На сьогодні закрито на капітальний ремонт 5 закладів освіти (Одеські                 

ЗДО № 41, 90, ЗЗСО № 39;  ЦДЮТ «Дивосвіт», міський Палац дитячої та 

юнацької творчості). 

 

Результат спільної роботи, проведеної протягом останніх років: 

 

 Цілісно відремонтовані 52 заклади освіти (28 ЗЗСО, 22 ЗДО, 2 ПНЗ). 

 

 Автоматичну пожежну сигналізацію (АПС) з виведенням на пульт 

цілодобової пожежної охорони встановлено в усіх закладах загальної середньої 

освіти. 

У 271 закладі освіти (130  ЗДО, 121 ЗЗСО, 16 КПНЗ, 3 МРЦ, 1 дитячому 

будинку) встановлено автоматичну пожежну сигналізацію (АПС) з виведенням 

на пульт цілодобової пожежної охорони.    

 З них повністю встановлено АПС у 255 закладах освіти (119  ЗДО, 121 

ЗЗСО, 11 КЗПО, 3 МРЦ, 1 дитячому будинку), частково встановлено АПС 

(потребує дообладнання) у 16 закладах освіти (11  ЗДО, 5 ЗПО). 

 У 7-ми закладах освіти АПС буде встановлено під час проведення 

ремонтів на замовлення Управління капітального будівництва Одеської міської 

ради  (4 ЗДО - №№ 39, 41, 90, 255; 1 ЗЗСО - № 39; 2 ЗПО - «Палац», «Дивосвіт»  

- заклади закриті для проведення капітального ремонту).  

  Протипожежні заходи: 

- 126 вогнетривких дверей встановлено в приміщеннях електрощитових 

у 116 закладах освіти (48 ЗЗСО, 66 ЗДО, 2 ЗПО); 

- у 12 закладах освіти (7 - ЗЗСО, 4 - ЗДО, 1 ЗПО)  капітально 

відремонтовані приміщення електрощитових; 

- у  53 закладах освіти виконано ремонт евакуаційних виходів; 

- у 82 закладах освіти (63 - ЗЗСО, 18 - ЗДО,1- ЗПО) - проведено обробку 

дерев’яних конструкцій; 

- в усіх закладах освіти проведено перезарядження вогнегасників; 
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З метою покращення матеріально-технічної бази було здійснено: 

- у  147 закладах освіти (107 ЗЗСО, 38 ЗДО, 2 ЗПО)  ремонт покрівлі. 

Потрібно відремонтувати ще 44 закладах освіти; 

- у 195 закладах освіти (112 - ЗЗСО, 80 ЗДО, 3 ЗПО) замінені старі 

дерев'яні вікна і двері на енергозберігаючі віконні та дверні блоки; 

- у 114 закладах  освіти (59 - ЗЗСО, 55 - ЗДО) модернізацію  приміщення 

харчоблоку. Потрібно відремонтувати ще 48 харчоблоків в 20 школах, 

28 садках; 

- у 137 закладах освіти (88 - ЗЗСО, 49 - ЗДО)  оновлено технологічне 

обладнання харчоблоків. Потребує оновлення обладнання ще в 92 

закладах (50 - ЗЗСО,  42 - ЗДО);  

- у 112 закладах освіти (63 - ЗЗСО, 49 - ЗДО) капітальний ремонт 

туалетних приміщень;  

- у  87 закладах освіти (57 ЗЗСО та 28 ЗДО, 2 ЗПО)  оновлені фасади. 

Потребують оновлення фасади 104 закладів освіти; 

- у 70 закладах освіти (40 ЗЗСО, 29 ЗДО, 1 ЗПО)  ремонт асфальтового 

покриття. Потребує ремонту асфальтове покриття у 96 закладах освіти;  

- у    86 закладах освіти (55 - ЗЗСО, 28 ЗДО) ремонт системи опалення; 

- у  56 закладах освіти (45 - ЗЗСО, 11 ЗДО) модернізація теплових 

вузлів; 

- у 36 закладах освіти (20 - ЗЗСО, 16 - ЗДО) ремонт системи 

водопостачання; 

- у 47 закладах освіти (25 - ЗЗСО, 22 - ЗДО) ремонт системи 

каналізування; 

- у 25 закладах освіти проведено ремонти приміщення обідньої зали. 

Потребує ремонту ще 25 приміщень; 

- у 75 закладах освіти ( 47 - ЗЗСО, 1 - МРЦ, 27 - ЗДО) ремонт мережі 

освітлення; 

- 58 спортивних стадіонів і спортивних майданчиків  модернізовано; 

потребує модернізації 34 спортивно-ігрові майданчики та 24 стадіони;  

- у 24 ЗЗСО капітально відремонтовані спортивні зали. Потребує 

проведення капітального ремонту 33 спортивні зали; 

- у 52 закладах дошкільної освіти оновлено розвивальне середовище на 

ігрових майданчиках; 

- у  28 закладах освіти (10 - ЗЗСО, 18 ЗДО) відремонтовані актові зали; 

- 3 460 одиниць  спеціального обладнання придбано для надання 

корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми 

потребами; 

- 2282 кабінети та групові приміщення в 214 закладах освіти (124 

школах, 90 садках) забезпечено технікою, обладнанням, меблями, 

інвентарем, іншими предметами довгострокового користування; 

- 647 одиниць ноутбуків  та планшетів придбано  для вчителів 116 шкіл; 

- 2 250 одиниць ноутбуків передано для  вчителів 98 закладів загальної 

середньої освіти; 
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- у 19 закладах освіти (17 – ЗЗСО; 2 – ЗПО) облаштовано СТЕМ-

лабораторії;  

 62 заклади освіти мають у постійному користуванні відведену земельну 

ділянку (50 ЗЗСО, 12 ЗДО), 14 закладів освіти проводять наразі дану процедуру 

закріплення землі (11 ЗЗСО, 3 ЗДО). 

 Протягом останніх років матеріально-технічна база закладів зазнала 

суттєвих перетворень. Щороку на серпневій конференції ми надаємо детальну 

інформацію з цього приводу. Так, капітально і цілісно відремонтовано                         

52 заклади освіти, виповнено ремонти дахів у 147 закладах, 58 стадіонах та 

майданчиках, 114 харчоблоках та інші суттєві роботи. 

 Щоб одеситам було зручно побачити те, що вже зроблено та заплановано, 

фахівцями Департаменту освіти та науки Одеської міської ради розроблено 

інтерактивну карту матеріально-технічної бази закладів освіти м. Одеси. 

 

 Паралельно хочу зазначити, що і спілкування з громадськістю та 

батьками виходить на якісно новий рівень. Ми створили Громадську раду при 

Департаменті освіти, яка вже допомагає розв’язати низку конфліктних 

ситуацій, тісно співпрацюємо з небайдужими до питань освіти батьками. 

Найсуттєвіша частина фінансування галузі – бюджет міста Одеси. Як 

бачимо, за останні роки нам вдалося суттєво зміцнити матеріально – технічну 

базу освітніх установ. Департамент освіти та УКБ виступають розпорядниками 

коштів і щороку ми отримуємо певні суми бюджету розвитку. Разом з тим, 

дякуємо і нашим помічникам: освітні проекти є одними з ключових у реалізації 

проєкту Громадського бюджету (сума громадського бюджету цього року склала 

- 7 млн 490 тис. грн), депутатського фонду (сума на цей рік – понад 31 млн. 

грн), а також благодійна допомога учасників освітнього процесу. Дякую за це і 

маю надію на подальшу тісну співпрацю та цікаві спільні проекти.  

 

 

VІ. Основні напрями діяльності 

 

Діяльність галузі "Освіта" у 2022 році направлена на реалізацію   

наступних напрямів: 

• формування в м. Одесі спроможної освітньої системи та оптимальної 

мережі закладів, здатних забезпечити мешканцям  міста гарантоване 

законодавством України право на якісну, безоплатну, доступну 

дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту; 

• оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти; 

• цифровізація освіти та процесу управління освітою; 

• розбудова сучасного, безпечного, інклюзивного й комфортного 

освітнього середовища в закладах освіти; 

• запровадження моніторингу якості освітньої діяльності та якості 

освіти закладів освіти; 

• розбудова системи здорового харчування в закладах  освіти;  
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• продовження модернізації харчоблоків в закладах освіти; 

• впровадження безглютенове та безлактозне харчування в закладах 

освіти; 

• встановлення систем пожежогасіння на харчоблоках закладів освіти; 

• модернізація приміщень електрощитових в закладах освіти; 

• сприяти запровадженню фінансової автономії закладів освіти.  

у рамках реалізації:  

- Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді міста Одеси «Я – одесит, патріот України» на 2021-2026 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. 

 


