
Департамент освіти та науки                         
Одеської міської ради

СЕРПНЕВА  КОНФЕРЕНЦІЯ  2022
Роби те, що повинен і 
можеш, саме зараз, 
там, де ти є 



#ОсвітаОдеса_2022



Результати зовнішнього незалежного оцінювання  м. Одеси                          
серед обласних центрів України

2017 рік 2019 рік 2021 рік

3

ЗНО
9 місце

16 місце

19 місце



перемог у наукових конкурсах міського, обласного, 
всеукраїнського та міжнародного рівнів 

4

1 627



1 686
стали переможцями  творчих конкурсів змагань 
та проєктів обласного, всеукраїнського та 
міжнародного рівнів 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ  БЕЗГЛЮТЕНОВОГО  ТА  БЕЗЛАКТОЗНОГО  ХАРЧУВАННЯ
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ  БЕЗГЛЮТЕНОВОГО  ТА  БЕЗЛАКТОЗНОГО  ХАРЧУВАННЯ
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8

Освітній коворкінг «CreatED» — багатофункціональний простір для 
спільної роботи та саморозвитку педагогів нашого міста



Одеський палац дитячої та юнацької творчості                                         
«Біла акація»
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Робите, 
щоповинен і можеш, 

саме зараз, 
там, дети є…

#ОсвітаОдеса

16







ДОПОМОГА ПЕРШИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ
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ДОПОМОГА ПЕРШИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ
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22



23



ДИСТАНЦІЙНА  ОСВІТА

24



27

По 3-м предметам

Одеська СШ №117

випускників набрали 200 балів:

Лідери серед  ЗЗСО  за  кількістю 200-бальників

Одеський ліцей "Гармонія" Одеська гімназія № 5

По 2-м предметам

9

22

випускників

випускники

190



РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

402 випускники 
11-х класів

випускники 
9-х класів542
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858 учнів стали переможцями міських етапів 
шкільних олімпіад, 162 учнів  перемогли в 
шкільних олімпіадах з різних предметів на 
обласному етапі

5

254 учнів стали переможцями міського етапу 
МАН, 75 перемогли в обласних етапах МАН з 
різних предметів, 7 учнів отримали перемогу на 
ІІІ етапі МАН

29

1020

335



ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

68%
закладів

42
ПРОЄКТИ

30



УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ

31

38%
закладів



У рамках побратимських відносин між Одесою і  Регенсбургом (ФРН) у 
серпні цього року делегація учнів та вчителів взяла участь                                             
у 3-ій Міжнародній молодіжній конференції у м. Регенсбург
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Діти-сиріти, діти, позбавлені батьківського піклування - вихованців Дитячого будинку «Перлинка» 
та Одеського ліцею «Олімпієць» спортивного напрямку перебувають на повному державному 

забезпеченні у  Польщі
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Діти-сиріти, діти, позбавлені батьківського піклування - вихованців Дитячого будинку «Перлинка» 
та Одеського ліцею «Олімпієць» спортивного напрямку перебувають на повному державному 

забезпеченні у  Польщі
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Діти-сиріти, діти, позбавлені батьківського піклування - вихованців Дитячого будинку «Перлинка» 
та Одеського ліцею «Олімпієць» спортивного напрямку перебувають на повному державному 

забезпеченні у  Польщі
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Одеські багатодітні сім'ї за запрошенням Світового Єврейського конгресу 
і Державного секретаріату з міграції перебувають у Швейцарії

36



Одеські багатодітні сім'ї за запрошенням Світового Єврейського конгресу 
і Державного секретаріату з міграції перебувають у Швейцарії

37



Одеські багатодітні сім'ї за запрошенням Світового Єврейського конгресу 
і Державного секретаріату з міграції перебувають у Швейцарії
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Одеські багатодітні сім'ї за запрошенням Світового Єврейського конгресу 
і Державного секретаріату з міграції перебувають у Швейцарії

39





РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ !
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РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ !
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РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ !
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РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ !
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РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ !
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РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ !
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РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ !
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РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ !
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РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ !
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РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ !

50



РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ !
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РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ !
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ПАРЛАМЕНТ  СТАРШОКЛАСНИКІВ  МІСТА  ОДЕСИ

54



Інформація про захисні споруди цивільного захисту, сховища та  найпростіше укриття 
(цокольне або підвальне приміщення) в закладах дошкільної (ЗДО),   загальної середньої 

(ЗЗСО), позашкільної освіти (ЗПО)

РЕКОМЕНДОВАНО

Дистанційна Очна

ФОРМИ  НАВЧАННЯ

15

15

34

82%

РЕЗУЛЬТАТИ  ОПИТУВАННЯ  БАТЬКІВ (%)

4% 12%

Не 
визначилися

4

Змішана

2%

ЗДО 133

ЗЗСО 122

ЗПО 19
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10 306,75  тис. грн

ЗДО МРЦ
ЗЗСО

ЗПО

Для проведення поточних та капітальних ремонтних робіт  захисних 
споруд /найпростіших укриттів цивільного захисту закладів освіти 
23.06.2022  року  виділені бюджетні призначення на загальну суму:

56



Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗЗСО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗЗСО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗЗСО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗЗСО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗЗСО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗДО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗДО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗЗСО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗЗСО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)

65



Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗЗСО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗЗСО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗЗСО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗЗСО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗЗСО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)

70



Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗЗСО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗЗСО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗДО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗПО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗДО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗДО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗДО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗЗСО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗДО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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Захисна споруда цивільного захисту у вигляді найпростішого укриття в 
ОДЕСЬКОМУ ЗДО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

(підвальне приміщення)
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У закладах освіти комунальної власності територіальної громади                      
м. Одеси підвальні приміщення (найпростіші укриття) забезпечуються:

первинними засобами пожежогасіння;
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У закладах освіти комунальної власності територіальної громади                      
м. Одеси підвальні приміщення (найпростіші укриття) забезпечуються:

засобами надання медичної допомоги;
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У закладах освіти комунальної власності територіальної громади                      
м. Одеси підвальні приміщення (найпростіші укриття) забезпечуються:

шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, 
сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо).
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У закладах освіти комунальної власності територіальної громади                      
м. Одеси підвальні приміщення (найпростіші укриття) забезпечуються:

ємкістями з питною та технічною водою (за відсутності централізованого 
водопостачання);
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У закладах освіти комунальної власності територіальної громади                      
м. Одеси підвальні приміщення (найпростіші укриття) забезпечуються:

контейнерами для зберігання продуктів харчування;
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У закладах освіти комунальної власності територіальної громади                      
м. Одеси підвальні приміщення (найпростіші укриття) забезпечуються:

резервним штучним освітленням  (електричними ліхтарями);
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У закладах освіти комунальної власності територіальної громади                      
м. Одеси підвальні приміщення (найпростіші укриття) забезпечуються:

засобами зв’язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем, Інтернетом);
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У закладах освіти комунальної власності територіальної громади                      
м. Одеси підвальні приміщення (найпростіші укриття) забезпечуються:

ігровим обладнанням;
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ПРАКТИЧНІ ТРЕНУВАННЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

100



На початок 2022/2023 навчального року в закладах  освіти міста працюють 
більше 15 тис. працівників, з них  9450 - педагогічні працівники
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- проведено вебінарів, майстер-
класів, методичних зустрічей для
педагогів закладів освіти міста
КУ «Одеський центр професійного
розвитку педагогічних працівників»

- педагогів стали учасниками
дистанційної школи професійної
майстерності на базі ПДПУ ім. К.Д.
Ушинського;

102

15000
- педагогів пройшли курси

підвищення кваліфікації за
різними напрямками роботи;

473

- 12 вчителів початкових класів в
минулому навчальному році
успішно пройшли сертифікацію;

2150

15000
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Патріотичний Марафон “З днем народження, Країно!”

104



115



Анкетування батьків і колег про наявні переваги і 
проблеми закладів освіти міста 

122



Забезпечити належну комунікацію адміністрації школи з батьківською та учнівською
громадами. Тримати безперервний зв'язок з кожним учнем і вихованцем, організувати
виховний простір з урахуванням особливостей навчального року спільно з психологічною
службою школи. Особливу увагу приділити інтеграції в освітній процес дітей, які
тимчасово перебувають за кордоном.

Продовжити процес інформатизації освіти. Запровадити там, де немає,  
електронний документообіг, електронні журнали і щоденники для 
оперативного інформування батьків щодо особливостей навчання  дитини

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ на 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Продовжити облаштування укриттів у закладах освіти, розширити кількість 
закладів, що функціонують  в очній формі

Забезпечити стабільний освітній процес у визначених у закладі формах. Суворо 
дотримуватися затвердженого Режиму роботи закладу

123



Раціонально використовувати енергоносії, суворо контролювати доцільність
і обсяг використання електроенергії, опалення, водопостачання.

Забезпечити організацію робочого простору працівників з урахуванням вимог 
безпеки: у разі дистанційної роботи закладу не обмежувати право вибору місця 
проведення уроків, при цьому забезпечити ефективний контроль за їх 
проведенням 

Забезпечити практичне відпрацювання і регулярне повторення навичок першої
домедичної допомоги і поведінки у надзвичайній ситуації, а при очному
навчанні – евакуації до сховищ. До 05 вересня цю роботу необхідно провести
всім закладам освіти

Забезпечити дотримання протиепідемічних заходів у закладах освіти у зв’язку 
з поширенням коронавірусної хвороби

При визначенні гуртків, секцій та факультативів віддавати перевагу
предметам, які є найбільш витребуваними серед дітей, необхідними для
складання ЗНО тощо
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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


