
Програма розвитку освіти міста Одеси          

на 2017 - 2020 роки 

Департамент освіти та науки                 

Одеської міської ради 

Засідання Секції Асоціації 

міст України з питань освіти 

10 жовтня  2019 року 



Метою даної Програми є створення умов для рівного доступу 

населення міста до якісної освіти, задоволення освітніх потреб 

територіальної громади міста Одеси,  розвиток молодіжного руху. 
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Пріоритетні напрями діяльності 

Створення умов для забезпечення потреб населення 

у якісній освіті дітей, у тому числі з особливими 

освітніми потребами та стабільного функціонування 

навчальних закладів; 

 

Створення безпечного середовища для перебування 

дітей у закладах освіти; 

 

Інформатизація освітнього процесу та управлінської 

діяльності освітньої галузі;  

 

Забезпечення підтримки розвитку інтелектуального та 

творчого потенціалу дітей; 

 

Розвиток творчого потенціалу та підвищення 

престижності праці педагогів; 

 

 

Реалізація кращих практик з організації та 

проведення заходів і національно-патріотичного та 

превентивного виховання дітей. 
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28 

Станом на 1 січня 2019 року в Одесі проживало  1 013 292 осіб. Одеса -  мультикультурне 

місто, де проживають представники понад 130  національностей 
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ОСШ № 94 –  
вивчення івриту 

ОЗОШ №118 –  
вивчення грецької мови 

Вивчення іноземних мов 

ОСШ №121–  
вивчення польської мови 

ОЗОШ № 31 –  
вивчення польської мови  

ОНВК № 90 –  
вивчення німецької мови  

Одеська гімназія № 1 –  
вивчення китайської мови  



МЕРЕЖА  ЗАКЛАДІВ  ОСВІТИ   МІСТА ОДЕСИ 

124 

129 

16 
3 

4 

1 
277 

Загальної 

середньої 

освіти 

Дошкільної 

освіти  

Позашкільної 

освіти 
МНВК 

ВШ 

ДБ 
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Одеський ліцей “Європейський” 
вул. Маршала Говорова, 8а   
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У Київському районі м. Одеси розпочато будівництво 

нового ЦЕНТРУ  ТВОРЧОСТІ 
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ПРОЕКТ БУДІВНИЦТВО 



У Суворовському районі м. Одеси розпочато 

будівництво нової школи 
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ПРОЕКТ БУДІВНИЦТВО 



131776  дітей 

Динаміка змін контингенту  дітей у  закладах  загальної середньої  та 

дошкільної освіти міста за останні 3 навчальних роки 

2017/2018 

124  912  дітей 

2018/2019 

2019/2020 

131 429  дітей 
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Динаміка змін контингенту учнів закладів загальної 

середньої освіти  за останні 3 роки 

95181 

100004 

103793 
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У 2019/2020 н. р. – 34  заклади  освіти  

мають підзміну  або  ІІ зміну 
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У 2019/2020  

навчальному році 

Майже  
4000 дітей 

5 

Освітні послуги отримують діти вимушених 

переселенців 
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2600

2016  рік 2017  рік 2018   рік

29657 

29731 

30148 
 

Динаміка зміни контингенту закладів  дошкільної освіти за 

останні  3 роки 

Станом на 01.09.2019  -  31 тис. вихованців 
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У закладах  освіти міста працюють 17 тис. працівників, із них    

11 тис. - педагогічні працівники 
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У закладах освіти м. Одеси - 600 вакансій педагогічних 

працівників 
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Південноукраїнський національний 
 педагогічний університет ім. К.Д Ушинського 

Одеський національний університет  
ім. І.І. Мечникова 



Масштабні капітальні ремонти будівель із елементами 

благоустрою територій 

ОНВК №84 
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Масштабні капітальні ремонти будівель із елементами 

благоустрою територій 

ОЗОШ №62 
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Масштабні капітальні ремонти будівель із елементами 

благоустрою територій 

ОЗОШ №1 
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Масштабні капітальні ремонти будівель із елементами 

благоустрою територій 

ОЗОШ №26 
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Масштабні капітальні ремонти будівель із елементами 

благоустрою територій 

ОЗОШ №81 
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Масштабні капітальні ремонти будівель із елементами 

благоустрою територій 

ОДНЗ №48 22 



Масштабні капітальні ремонти будівель із елементами 

благоустрою територій 

ОДНЗ №43 
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Масштабні капітальні ремонти будівель із елементами 

благоустрою територій 

ОДНЗ №10 
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Масштабні капітальні ремонти будівель із елементами 

благоустрою територій 

ОДНЗ №28 
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
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Установка автоматизованої пожежної сигналізації 



Виконання протипожежних заходів   
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Виконання протипожежних заходів   
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Ремонти приміщень музичних залів, вестибюлів, 

пралень, санвузлів 
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Модернізація харчоблоків 
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Організація шкільного харчування 
“Шведський стіл” 
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Одеський ліцей “Європейський” 
вул. Маршала Говорова, 8а   
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Вендінговий апарат 
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Модернізація спортивного майданчика 
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ОЗОШ №73 



Модернізація спортивного майданчика 
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ОЗОШ №1 



Модернізація спортивного майданчика 
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ОЗОШ №41 



Модернізація спортивного майданчика 
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ОНВК “Гармонія” 
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Забезпечення  доступу закладів освіти до мережі Інтернет. 
Створення WI-FI зон.  

100%  закладів загальної 

середньої освіти 

98% закладів дошкільної 

освіти 

94% закладів позашкільної 

освіти 

86% - у  школах  міста 
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Система електронних інтерактивних підручників   

http://www.pidruchnyk.ua   
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http://www.pidruchnyk.ua/


41 

Одеська СШ 

№ 117 

Міжнародний проект Mozaik Education 

"Впровадження сучасних освітніх технологій 

в педагогічній діяльності " 



Міська влада постійно підтримує 

інтелектуальну еліту працівників освіти міста 

147 педагогічних працівників мають 

звання  

“Кращий педагогічний працівник 

міста Одеси”  

Виплачується щомісячна 

муніципальна надбавка  

у розмірі 50% тарифної ставки 
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У рамках соціального захисту робітників соціальної сфери  

в м. Одесі продовжуються виплати муніципальних надбавок 

945 працівникам галузі “Освіта”: 

•220 вчителям - молодим фахівцям, вихователям - молодим 

фахівцям; 

•60 педагогам, які працюють в Одеських ліцеї “Олімпієць” 

спортивного напрямку, дитячому будинку «Перлинка»; 

•165 бібліотечним працівникам; 

•261 медичним працівникам; 

•209 працівникам централізованих бухгалтерій і господарсько-

економічних груп. 

          2078 непрацюючих педагогів-пенсіонерів отримують 

муніципальні доплати. 
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Відзначено винагородою 425 учнів на загальну суму 587 тис. грн. 

У рамках реалізації  Міської  цільової програми розвитку 

освіти міста Одеси (за 3 останні роки) 
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У рамках реалізації Міської цільової програми розвитку освіти 

міста Одеси (за 3 останні роки) 

Профінансовано участь у змаганнях 530 учнів на загальну суму 214,0 тис. грн. 
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60 учнів (учасники, переможці ІІ та ІІІ етапу Малої академії наук та   ІІІ та ІV етапів 

Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад)  закладів освіти 

отримали грошові винагороди від Одеського міського 

голови на суму 188 тис. грн. 
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ІНКЛЮЗИВНА  ОСВІТА 

15 
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Освіта дітей з  інвалідністю 
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Оснащення  ресурсних  кімнат 
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КУ “Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 1”,  
вул. Мечникова,2-а 
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КУ “Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 1”,  
вул. Мечникова,2-а 
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Проведення зустрічі школярів із представниками 

дипломатичних місій 
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УЧАСТЬ У  МІЖНАРОДНИХ  ПРОЕКТАХ 
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Впровадження спільного українсько-нідерладського проекту 

навчання економічної грамотності “Афлатот” 
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Участь у міжнародних проектах 
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Проект “Міні-

Регенсбург 



Відкритий освітній форум -2019                                                                      

«Нова українська школа: 

взаємодія+розвиток+творчість”  
(квітень, 2019)  
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Відкритий освітній форум -2019                                                                      

«Нова українська школа: 

взаємодія+розвиток+творчість”  
(квітень, 2019)  
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Відкритий освітній форум -2019                                                                      

«#Компетентність#креатив#користь+”  
(серпень, 2019)  
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Відкритий освітній форум -2019                                                                      

«#Компетентність#креатив#користь+”  
(серпень, 2019)  
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www.omr.gov.ua 

www.osvita-omr.gov.ua 

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

4 сайти – територіальних 

відділів освіти районів; 

277 веб-сайтів – закладів 

дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної 

освіти. 

Департамент освіти та науки   

Одеської  міської  ради 

Одеська  міська  рада 
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http://www.omr.gov.ua/
http://www.omr.gov.ua/
http://www.omr.gov.ua/
http://www.don.od.ua/

