
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



                 Додаток 1  

                 до наказу Департаменту освіти і науки 

                 Одеської облдержадміністрації 

                 від 14.12.2017.№ 382/ОД 

 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

закладів освіти області при Одеському обласному інституті  

удосконалення вчителів 

на 2018 рік 

 

Січень 

 

15.01-27.01.2018 р. (тривалістю 92 години) 

 

1. Директори всіх типів шкіл зі стажем роботи понад 5 років 
2. Директори та вихователі-методисти закладів дошкільної освіти 
3. Вихователі закладів дошкільної освіти, які мають вищу освіту 
4. Вчителі початкових класів вищої та І категорій 
5. Вчителі української мови та літератури вищої та І категорій 
6. Вчителі російської мови та літератури вищої та І категорій 
7. Вчителі англійської мови вищої та І категорій 
8. Вчителі музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» 
9. Керівники гуртків художньо-естетичного напрямку 
10. Вчителі математики вищої та І категорій 
11. Вчителі географії вищої та І категорій 
12. Вчителі хімії та біології з проблеми «Формування ключових компетентностей 
засобами системно-функціонального підходу при викладанні хімії та біології» 
 

29.01-10.02.2018 р. (тривалістю 92 години) 

 

1. Керівники ЗНЗ з проблеми «Зміни в системі управління закладом в умовах 
реформування освіти 
2. Творчо працюючі вчителі «Лідери освітніх змін-Школа лідерства» 
3. Вчителі історії, правознавства та громадянської освіти вищої та І категорій 
4. Вчителі української мови та літератури вищої та І категорій 



5. Вчителі російської мови та літератури вищої та І категорій 
6. Музичні керівники закладів дошкільної освіти 
7. Вчителі трудового навчання та технологій (технічна праця) вищої та І категорій 
8. Педагоги-організатори 
9. Вчителі початкових класів вищої та І категорій 
10. Вихователі закладів дошкільної освіти, які мають вищу освіту 
11. Вчителі математики вищої та І категорій 
12. Вчителі, які працюють в умовах інклюзії 
 

Очно-дистанційні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників всіх 

категорій (тривалістю 150 годин), (установча сесія 1 день)  

22.01-20.04.2018 р. 

 

1. Вчителі української мови та літератури 
2. Вчителі зарубіжної літератури  
3. Вчителі англійської мови 
4. Вчителі початкових класів вищої та І категорій 
5. Вихователі закладів дошкільної освіти 
6. Вчителі математики 
7. Вчителі інформатики 
 

Очно-дистанційні курси підвищення кваліфікації для вчителів французької мови 

PRO-FLE «Пілотування педагогічного проекту» (тривалістю 150 годин)  

15.01-13.04.2018 р. 

 

Очно-заочні курси підвищення кваліфікації для вчителів, які викладають предмети 

не за фахом 

І етап: 17.01-19.01.2018 р. (очний) 

ІІ етап: 22.01-16.02.2018 р. (заочний) 

 

1. Вихователі закладів дошкільної освіти 
2. Вчителі образотворчого мистецтва, художньої культури та інтегрованого                      
курсу «Мистецтво» 
3. Вчителі української мови та літератури 
4. Вчителі інформатики 
5. Вчителі інформатики, які викладають в початкових класах 
6. Вчителі зарубіжної літератури 
 

Стажування 



Січень – березень 

 

Виїзні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

 

1. 08.01-20.01.2018 р. : Педагогічні працівники інтернатних закладів з проблеми 

"Комплексний підхід до організації навчально-виховного процесу у спеціальному 

інтернатному закладі" (на базі КЗ "Одеська спеціальна загальноосвітня                               

школа-інтернат №34 І-ІІ ступенів") 

 

2. 22.01-03.02.2018 р. : Педагогічні працівники інтернатних закладів з проблеми 

"Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників інтернатних закладів в 

умовах освітньої реформи" (на базі КЗ "Андрієво-Іванівська загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІ ступенів"). 

 

Лютий 

  

12.02-24.02.2018 р. (тривалістю 92 години) 

 

1. Заступники директорів з навчально-виховної роботи зі стажем роботи понад 5 років 
2. Керівники та методисти позашкільних навчальних закладів 
3. Бухгалтери закладів освіти усіх типів 
4. Вчителі української мови та літератури вищої та І категорій 
5. Вчителі англійської мови вищої та І категорій 
6. Шкільні бібліотекарі зі спеціальною освітою 
7. Вчителі початкових класів вищої та І категорій 
8. Вихователі закладів дошкільної освіти, які мають вищу освіту 
9. Вихователі ГПД 
10. Вчителі музичного мистецтва, художньої культури та інтегрованого курсу 
Мистецтво» 
11. Вчителі математики вищої та І категорій 
12. Вчителі хімії вищої та І категорій 
13. Вчителі інформатики 
 

 

26.02-10.03.2018 р. (тривалістю 92 години) 

 



1. Керівники ЗНЗ з проблеми «Зміни в системі управління закладом в умовах 
реформування освіти» 
2. Вчителі української мови з проблеми «Розвиток громадянських компетентностей на 
уроках української мови та літератури» 
3. Вчителі зарубіжної літератури з проблеми «Розвиток ключових компетентностей на 
уроках зарубіжної літератури» 
4. Вчителі іноземних мов з проблеми «Реалізація вимог державних програм з 
іноземних мов для загальноосвітніх шкіл за концепцією нової української школи»  
5. Шкільні бібліотекарі з проблеми «Використання інноваційних форм роботи 
бібліотеки для ефективного забезпечення інформаційного супроводу навчально-
виховного процесу» 
6. Вчителі початкових класів з проблеми «Розвиток громадянських та соціально-
комунікативних компетентностей молодших школярів» 
7. Вихователі закладів дошкільної освіти з проблеми «Розвивальне середовище                
в закладах дошкільної освіти» 
8. Вчителі курсу «Захист Вітчизни» з проблеми «Інтегрування курсу ДГП в предмет 
«Захист Вітчизни» 
9. Практичні психологи закладів освіти з проблеми «Профілактика емоційного 
вигорання та пошук особистісних та професійних ресурсів» 
10. Вчителі математики з проблеми «Особливості викладання математики в 5-9 класах 
відповідно до оновлених програм» 
11. Вчителі фізики з проблеми «Проектування сучасного уроку фізики в контексті 
концепції «Нова українська школа» 
 

Очно-дистанційні курси підвищення кваліфікації для вчителів всіх категорій 

(тривалістю 150 годин), (установча сесія 1 день) 

19.02-17.05.2018 р. 

 

1. Вчителі української мови та літератури 
2. Вчителі російської мови та література 
3. Вчителі німецької мови  
4. Вчителі початкових класів 
5. Вчителі історії, правознавства та громадянської освіти 
6. Вчителі предметів художньо-естетичного циклу та керівники гуртків 
7. Керівники гуртків 
8. Вчителі математики 
9. Вчителі інформатики 
10. Вчителі та асистенти вчителів, які працюють в умовах інклюзії 
 

Очно-заочні курси підвищення кваліфікації для вчителів, які викладають предмети 

не за фахом  

І етап: 21.02-23.02.2018 р. (очний) 



ІІ етап: 26.02- 21.03.2018 р. (заочний) 

 

1. Вчителі болгарської, молдовської та гагаузької мов 
2. Вчителі російської мови та літератури 
3. Вчителі, які викладають курси духовно-морального спрямування 
4. Вчителі музичного мистецтва, художньої культури та інтегрованого курсу 
«Мистецтво» 
5. Вчителі здоров’я та фізичної культури та курсу «Захист Вітчизни» 
6. Вчителі трудового навчання та технологій 
7. Вчителі історії, правознавства та громадянської освіти 
8. Вчителі астрономії 
9. Вчителі інформатики 
10. Вчителі економіки  
11. Вчителі географії 
 

Очно-дистанційні модульні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

(установча сесія 5 днів), (тривалістю 120 годин) 

05.02-05.04.2018 р. 

І етап: 05.02-09.02.2018 р. (очний) 

ІІ етап: 12.02-03.04.2018 р. (заочний) 

ІІІ етап: 03.04-05.04.2018 р. (очний) 

 

1. Вчителі початкових класів, які викладають інформатику 
2. Вчителі початкових класів, які викладають іноземну мову 
3. Вчителі, які викладають курс «Основи здоров’я» 
4. Вчителі, які викладають природознавство в 5 класі 
5. Вчителі, які працюють в умовах інклюзії 

 

Березень 

 

12.03-24.03.2018 р. (тривалістю 92 години) 

 

1. Вихователі інтернатних закладів усіх типів 
2. Директори та вихователі-методисти дошкільних установ 
3. Керівники гуртків декоративно-прикладного мистецтва 
4. Шкільні бібліотекарі без спеціальної освіти 
5. Вчителі-дефектологи та логопеди 
6. Вчителі української мови та літератури вищої та І категорій 
7. Вчителі англійської мови вищої та І категорій 



8. Вчителі початкових класів вищої та І категорій 
9. Вихователі закладів дошкільної освіти, які мають вищу освіту 
10. Вчителі математики вищої та І категорій 
11. Вчителі здоров’я та фізичної культури вищої та І категорій 
12. Вчителі географії вищої та І категорій 
13. Вчителі біології вищої та І категорій 
 

19.03-31.03.2018 р. (тривалістю 86 годин) 

 

1. Заступники директорів ЗНЗ з проблеми «Управління науково-методичною системою 
в загальноосвітніх навчальних закладах» 
2. Заступники з виховної роботи та педагоги організатори з проблеми «Розвиток 
громадянських компетентностей» 
3. Вчителі трудового навчання та технологій з проблеми «Проектування сучасного 
уроку трудового навчання» 
4. Вчителі української мови з проблеми «Розвиток громадянських компетентностей на 
уроках української мови та літератури» 
5. Вчителі математики з проблеми «Методичні особливості роботи вчителя з 
підготовки учнів 9 класів до ЗНО з математики»  

 

19.03-06.04.2018 р. (тривалістю 173 години) 

 

1. Заступники директорів з навчально-виховної роботи зі стажем роботи до 5 років 
2. Вчителі англійської мови ІІ категорії та спеціалісти 
3. Вчителі історії, правознавства та громадянської освіти ІІ категорії та спеціалісти 
4. Вчителі початкових класів ІІ категорій та спеціалісти 
5. Вихователі закладів дошкільної освіти, які не мають вищої освіти 
6. Шкільні психологи 

 

Виїзні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

 

19.03-31.03.2018 р.: Педагогічні працівники інтернатних закладів з проблеми 

"Навчання, виховання та соціалізація вихованців спеціальних загальноосвітніх 

інтернатних закладів" (на базі КЗ "Піщанська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІ ступенів") 

 

Виїзні комплексні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників в 

об’єднаних територіальних громадах: 



«Інноваційна роль вчителя в розбудові Нової української школи»                                              

(на базі закладів освіти Маразліївської ОТГ Білгород-Дністровського району                 

Одеської області) 

І етап: 27.03-29.03.2018 р. – очний  

ІІ етап: заочний  

ІІІ етап: 14.08-16.08.2018 р. – очний  

 

 

Квітень 

 

16.04-28.04.2018 р. (тривалістю 92 години) 

 

1. Директори та вихователі-методисти закладів дошкільної освіти 
2. Заступники директорів з навчально-виховної роботи зі стажем роботи понад 5 років 
3. Вчителі української мови та літератури вищої та І категорій 
4. Вчителі російської мови вищої та І категорій 
5. Вчителі іноземної мови з проблеми «Використання інформаційно-комунікаційних 
технологій на уроках іноземної мови» 
6. Шкільні бібліотекарі без спеціальної освіти 
7. Вчителі історії, правознавства та громадянської освіти з проблеми «Розвиток 
громадянських компетентностей на основі суспільствознавчих дисциплін» 
8. Вчителі образотворчого мистецтва, художньої культури та інтегрованого                        
курсу «Мистецтво» 
9. Музичні керівники закладів дошкільної освіти 
10. Педагоги-організатори 
11. Вчителі початкових класів вищої та І категорій 
12. Вихователі закладів дошкільної освіти, які мають вищу освіту 
13. Соціальні педагоги 
14. Вчителі фізики вищої та І категорій 
 

Стажування 

Квітень – червень 

 

Травень 

 

14.05-02.06.2018 р. (тривалістю 173 години) 

 



1. Вчителі англійської мови ІІ категорії та спеціалісти 
2. Вчителі здоров’я та фізичної культури ІІ категорії та спеціалісти 
3. Вчителі початкових класів, які не мають вищої освіти 
4. Вихователі закладів дошкільної освіти, які не мають вищої освіти 
5. Вчителі математики ІІ категорії та спеціалісти 
6. Вчителі біології ІІ категорії та спеціалісти 
 

21.05-01.06.2018 р. (тривалістю 86 годин) 

 

1. Вихователі закладів дошкільної освіти проблеми «Розвивальне середовище в 
закладах дошкільної освіти» 
 

Очно – дистанційні модульні курси підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників (установча сесія 5 днів), (тривалістю 120 годин)  

14.05-14.07.2018 р. 

І етап: 14.05-18.05.2018 р. (очний) 

ІІ етап: 18.05-18.06.2018 р. (заочний) 

ІІІ етап: 09.07-14.07.2018 р. (очний) 

1. Вчителі початкових класів, які викладають інформатику 

2. Вчителі початкових класів з проблеми «Інтеграція природничих знань в освітній 

простір початкової школи» 

3. Асистенти вчителів, які працюють в умовах інклюзії  

 

Виїзні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

 

21.05-02.06.2018 р.: Вихователі закладів дошкільної освіти (на базі районного 

методичного кабінету Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області) 

 

Червень 

 

04.06-23.06.2018 р. (тривалістю 173 години) 

 

1. Резерв керівних кадрів 



2. Вчителі української мови та літератури ІІ категорії та спеціалісти 
3. Вчителі німецької та французької мов 
4. Вчителі образотворчого мистецтва без спеціальної освіти 
5. Вчителі трудового навчання та технологій (обслуговуюча праця) 
6. Вчителі початкових класів ІІ категорії та спеціалісти 
7. Вихователі закладів дошкільної освіти, які мають вищу освіту 
8. Вчителі фізики ІІ категорії та спеціалісти 
9. Вчителі географії ІІ категорії та спеціалісти 
10. Вчителі, які викладають курс «Основи здоров’я» 
 

11.06-23.06.2018р. (тривалістю 86 год.) 

 

1. Вчителі початкових класів з проблеми «Громадянська та соціально-комунікативна 
компетентність молодших школярів» 
2. Авторські курси професора Мітельман І.М. з проблеми «Методика підготовки 
обдарованих учнів до інтелектуальних змагань з математики 
3. Вчителі географії з проблеми «Реалізація ІКТ – компетенцій засобами географічної 
освіти» 
4. Вчителі, які працюють в умовах інклюзії 

 

25.06-14.07.2018 р. (тривалістю 173 години) 

 

1. Заступники директорів з навчально-виховної роботи зі стажем роботи до 5 років 
2. Вчителі української мови та літератури ІІ категорії та спеціалісти 
3. Вчителі англійської мови ІІ категорії та спеціалісти 
4. Вчителі зарубіжної літератури ІІ категорії та спеціалісти 
5. Вчителі початкових класів ІІ категорії та спеціалісти 
6. Вчителі початкових класів, які не мають вищої освіти 
7. Вихователі закладів дошкільної освіти, які не мають вищої освіти 
8. Психологи закладів дошкільної освіти 
 

Виїзні комплексні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників в 

об’єднаних територіальних громадах: 

«Реалізація принципу дитиноцентризму в освітньому процесі Нової української 

школи» (на базі закладів освіти Новокальчевської ОТГ та Розквітівської ОТГ 

Березівського району Одеської області) 

І етап: 12.06-14.06.2018 р. (очний) 

ІІ етап: заочний 

ІІІ етап: 30.10-02.11.2018 р. (очний) 



 

Вересень 

 

03.09-22.09.2018 р. (тривалістю 173 години) 

 

1. Вихователі інтернатних закладів усіх типів 
2. Вчителі російської мови ІІ категорії та спеціалісти 
3. Вчителі історії, правознавства та громадянської освіти ІІ категорії та спеціалісти  
4. Вчителі початкових класів, які не мають вищої освіти 
5. Вихователі закладів дошкільної освіти, які не мають вищої освіти 
6. Вчителі трудового навчання та технологій (технічна праця) 
7. Вчителі математики ІІ категорії та спеціалісти 
8. Вчителі хімії та біології ІІ категорії та спеціалісти 
 

24.09-13.10.2018 р. (тривалістю 173 години) 

 

1. Директори всіх типів шкіл зі стажем роботи до 5 років 
2. Вчителі української мови та літератури ІІ категорії та спеціалісти 
3. Вчителі англійської мови ІІ категорії та спеціалісти 
4. Вчителі початкових класів ІІ категорії та спеціалісти 
5. Вихователі закладів дошкільної освіти, які не мають вищої освіти 
6. Вчителі здоров’я та фізичної культури ІІ категорії та спеціалісти 
7. Шкільні психологи 
8. Вчителі хімії ІІ категорії та спеціалісти 
9. Вчителі математики ІІ категорії та спеціалісти 
 

Очно-дистанційні курси для вчителів всіх категорій (тривалістю 150 годин) 

10.09-10.12.2018 р. 

 

1. Керівники інтернатних закладів усіх типів 
2. Вчителі української мови та літератури 
3. Вчителі історії, правознавства та громадянської освіти 
4. Педагоги позашкільних навчальних закладів 
5. Вчителі англійської мови 
6. Вчителі початкових класів 
7. Вчителі хімії 
8. Вчителі фізики 
9. Вчителі географії 
10. Вчителі математики 
11. Вчителі інформатики 
 



Очно – дистанційні модульні курси підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників (установча сесія 5 днів), (тривалістю 120 годин)  

10.09-09.11.2018 р. 

І етап : 10.09-14.09.2018 р. (очний) 

ІІ етап : 17.09-05.11.2018 р. (заочний) 

ІІІ етап : 05.11-09.11.2018 р. (очний) 

 

1. Вчителі, які викладають природознавство в 5- х класах з проблеми «Моделювання 
сучасного уроку природознавства в контексті концепції Нова українська школа» 
2. Вчителі, які працюють в умовах інклюзії 

 

Жовтень 

 

15.10-27.10.2018 р. (тривалістю 92 години) 

 

1. Директори всіх типів шкіл зі стажем роботи понад 5 років 
2. Заступники директорів ЗНЗ з навчально-виховної роботи з проблеми «Сучасний 
урок: методологія концепції, прийоми педагогічних технологій» 
3. Заступники директорів з виховної роботи 
4. Вчителі української мови та літератури вищої та І категорій 
5. Вчителі іноземних мов з проблеми «Реалізація вимог державних програм з 
іноземних мов для загальноосвітніх шкіл за концепцією нової української школи» 
6. Вчителі трудового навчання та технічної праці (обслуговуюча праця) 
7. Музичні керівники закладів дошкільної освіти 
8. Вчителі історії, правознавства та громадянської освіти вищої та І категорій 
9. Вчителі початкових класів вищої та І категорій 
10. Вихователі закладів дошкільної освіти, які мають вищу освіту 
11. Вчителі біології вищої та І категорій 
12. Вчителі математики вищої та І категорій 
 

29.10-10.11.2018 р. (тривалістю 92 години) 

 

1. Творчо працюючі вчителі «Лідери освітніх змін-Школа лідерства» 
2. Заступники директорів з навчально-виховної роботи зі стажем роботи понад 5 років 
3. Керівники та методисти позашкільних навчальних закладів 
4. Вчителі української мови та літератури вищої та І категорій 
5. Вчителі німецької мови 
6. Вчителі англійської мови вищої та І категорій 



7. Вчителі зарубіжної літератури вищої та І категорій 
8. Вчителі історії, правознавства та громадянської освіти з проблеми «Розвиток 
громадянських компетентностей на основі суспільствознавчих дисциплін»  
9. Педагоги-організатори 
10. Керівники гуртків вокально-хорового напрямку 
11. Вчителі початкових класів вищої та І категорій 
12. Вихователі закладів дошкільної освіти, які мають вищу освіту 
13. Вчителі фізики вищої та І категорій 
14. Вчителі математики з проблеми «Особливості викладання математики у 5-9 класах 
відповідно оновлених програм» 
 

Стажування 

Жовтень-Грудень 

 

 

Листопад 

 

12.11-24.11.2018 р. (тривалістю 92години) 

 

1. Керівники ЗНЗ з проблеми «Зміни в системі управління закладами освіти» 
2. Творчо працюючі вчителі «Лідери освітніх змін-Школа лідерства» 
3. Бухгалтери закладів освіти всіх типів 
4. Вчителі української мови та літератури вищої та І категорій  
5. Вчителі російської мови та літератури вищої та І категорій 
6. Вчителі англійської мови вищої та І категорій 
7. Вчителі образотворчого мистецтва з проблеми «Розвиток ключових 
компетентностей засобами мистецьких предметів» 
8. Вихователі ГПД 
9. Вчителі початкових класів вищої та І категорій 
10. Вихователі закладів дошкільної освіти, які мають вищу освіту 
11. Працівники психологічної служби з проблеми «Конструктивне розв’язання 
конфліктних ситуацій в освітньому середовищі» 
12. Вчителі інформатики 
13. Вчителі математики з проблеми «Методичні особливості роботи вчителя з 
підготовки учнів 9 класів до ЗНО з математики» 
14. Вчителі, які працюють в умовах інклюзії 
 

26.11-08.12.2018 р. (тривалістю 92 години) 

 

1. Директори всіх типів шкіл зі стажем роботи понад 5 років 
2. Заступники з виховної роботи  



3. Вчителі української мови вищої та І категорій 
4. Вчителі російської мови вищої та І категорій 
5. Керівники гуртків хореографічного напрямку 
6. Вчителі здоров’я та фізичної культури вищої та І категорій 
7. Вчителі початкових класів вищої та І категорій 
8. Вихователі закладів дошкільної освіти, які мають вищу освіту 
9. Вчителі математики вищої та І категорій 
10. Вчителі фізики вищої та І категорій 
11. Вчителі, які викладають курс «Основи здоров’я» 
12. Вчителі початкових класів, які впроваджують навчання з елементами                          
STEM-ОСВІТИ 

 Грудень 

 

10.12-21.12.2018 р. (тривалістю 92 години) 

 

1. Вчителі математики вищої та І категорій 
2. Вчителі фізики з проблеми «Сучасні підходи до формування системи природничих 
знань у старшій школі» 
3. Вчителі географії з проблеми «Розвиток підприємницьких компетенцій засобами 
географічної та економічної освіти» 
4. Вчителі початкових класів, які впроваджують навчання з елементами STEM-ОСВІТИ 
 

 

 

 

 

 

Директор інституту                                                             В.А. Кавалеров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Додаток 3  

до наказу Департаменту освіти і науки 

Одеської облдержадміністрації 

від 14.12.2017 № 382/ОД 

 

 

 

Перелік базових навчальних закладів  

для проведення педагогічної практики  

з педагогічними працівниками на період проходження  

курсів підвищення кваліфікації у 2017 році 

 

1. Державний заклад : Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького. 
2. Заклади освіти, які підпорядковані Департаменту освіти і науки Одеської 
обласної державної адміністрації.  
Ліцеї : Рішельєвський. 

Приватні заклади. 

Одеська приватна гімназія «Мрія». 

Приватне підприємство «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Майбуття». 

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа з поглибленим 

вивченням іноземних мов – ліцей «Чорноморський». 

Приватна установа «Одеський навчально-виховний комплекс «Ступені» 

(загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок). 

Приватна спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Гармонія»               

з поглибленим вивченням економіки, інформаційних технологій та іноземних 

мов. 

Одеський приватний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа              

І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Нарнія». 

 

3. Заклади освіти, які безпосередньо підпорядковані Департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради. 
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський міський центр 

військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост №1». 



Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський міський Палац 

дитячої та юнацької творчості». 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський міський Центр 

хореографічного мистецтва». 

Одеська спеціалізована школа №75 І-ІІ ступенів. 

Одеський навчально – виховний комплекс №310 «Дошкільний навчальний 

заклад                 (ясла – садок) комбінованого типу «Спеціальна загальноосвітня 

школа І ступеня». 

 

Київський район 

1. Гімназії : № 9. 

2. Ліцеї : Економічний. 

3.НВК : «Гармонія» «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-гімназія №6». 

4. Спеціалізовані ЗОШ : СЗОШ І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних 

мов №84, спеціалізована школа №86 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

англійської мови, комунальний заклад Одеська спеціальна загальноосвітня 

школа – інтернат І-ІІ ступенів №34, №87, №88, №97, комунальний заклад 

Одеська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат                           І-ІІІ ступенів 

№91, комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський центр дитячої 

та юнацької творчості «Евріка». 

5. Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів : №№ 27, 33, 44, 51, 63, 72, 80, 

81. 

6. Дошкільні навчальні заклади : Одеський дошкільний навчальний заклад                    

(ясла – садок) №91, №211, №306, Одеський дошкільний навчальний заклад                       

(ясла – садок) №228 комбінованого типу, Одеський дошкільний навчальний 

заклад (ясла – садок) №267 комбінованого типу, Одеський дошкільний 

навчальний заклад (ясла – садок) №106 комбінованого типу. 

 

Приморський район 

1. Гімназії : № 1 ім. А.П. Бистріної. 

2. Ліцеї : Приморський, Юридичний. 



3. НВК : «Гімназія №2 – спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня                 з 

поглибленим вивченням англійської мови», №90 ім. О.С. Пушкіна 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», 

комунальний заклад «Одеська загальноосвітня санаторна школа – інтернат І-ІІ 

ступенів №6», Одеський навчально – виховний комплекс «Спеціалізована школа   

І ступеня – дошкільний навчальний заклад №300». 

4. Спеціалізовані ЗОШ І-ІІІ ступенів : №10 імені льотчиків-космонавтів                        

Г.Т. Добровольського та Г.С. Шоніна, №35 з поглибленим вивченням англійської 

мови, №50 з поглибленим вивченням іноземних мов, №117, №119 з 

поглибленим вивченням англійської мови, №121 з поглибленим вивченням 

іноземних мов. 

5. Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів : №№ 43, 56, 57, 118, 122. 

6. Дошкільні навчальні заклади «Ясла-садок» : №№ 1, 19 комбінованого типу,                      

№№4, 75, 137, 154, 160, 250. 

7. Позашкільні заклади освіти : Центр дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт». 

 

Малиновський район 

1. Гімназії : №№ 4, 5, 8. 
2. НВК : №4 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія»,                                            
№53 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей». 
3. Спеціалізовані ЗОШ : №№54, 99 І ступеня з поглибленим вивченням 
англійської мови, №69 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови. 
4. Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів : №№ 1, 8, 18, 22, 31, 96       з 
професійним навчанням, 100. 
5. Позашкільні заклади освіти : центр дитячої та юнацької творчості «Промінь». 
 

Суворовський район 

1. НВК : «Гімназія №7 – спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня                з 
поглибленим вивченням англійської мови», №13 «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – гімназія», №67 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей», 
«Морський ліцей – ЗОШ І-ІІІ ступенів №24». 
2. Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів : №№ 13, 15, 22, 49, 61, 92. 
3. Дошкільні навчальні заклади «Ясла-садок» : №№ 73, 112, 225, 293, 295, 299. 
4. Позашкільні заклади освіти : будинок дитячої та юнацької творчості «Тоніка», 
еколого-натуралістичний центр «Афаліна», станція юних техніків «Сігма». 
 

4. м. Чорноморськ 
Гімназії : Українська гімназія №1. 



Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів : №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7                   з 

профільним навчанням, Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Чорноморський НВК 

«Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної 

корекції – ДНЗ компенсуючого типу». 

Дошкільні навчальні заклади : дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)     

№ 8 «Перлинка», дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 11 «Лялечка». 

 

5. м. Южне 
Авторська М.П. Гузика експериментальна спеціалізована І-ІІІ ступенів школа – 

комплекс №3. 

НВК : комунальний заклад «Южненський навчально-виховний комплекс 

(загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 – центр позашкільної                    

освіти – професійно – технічне училище), Южненський навчально-виховний 

комплекс імені В’ячеслава Чорновола (загальноосвітня спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №4-дошкільний заклад-центр дитячої творчості). 

 

6. Біляївський район 
НВК «Школа-гімназія» : Великодальницький НВК «Школа – гімназія», 

Нерубайський НВК, Усатівський НВК «Школа – гімназія» ім. П.Д. Вернидуба. 

Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів: Дачненська ЗОШ №1. 

 

7. Білгород – Дністровський район 
НВК : НВК «ЗОШ ІІ ступеня – ліцей». 

 

8. Болградський район 
Гімназії : Болградська гімназія. 

 

9. Ізмаїльський район 
Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів : Озернянська ЗОШ. 

 

10.Овідіопольський район 
НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» : Великодолинський НВК. 

Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів : Овідіопольська ЗОШ №2, 

Таїровська ЗОШ. 



Дошкільні навчальні заклади : Овідіопольський дошкільний навчальний 

заклад №2 «Калинка». 

 

11.Лиманський район 
Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів : Чорноморська ЗОШ. 

 

12. Саратський район 
НВК : Новоселівський НВК. 

 

 

 

 

 

Директор інституту                                                              В. А. Кавалеров 
 

 

 

 


