
 
 

Відомості про місто Одеса  

 

Одеса - місто з населенням більше 1 млн. мешканців - адміністративний 

центр однойменної області, із містами-супутниками, Чорноморськом та Южним, 

формує важливий промисловий і торгівельний комплекс. 

Місто розташоване на північно-західному 

узбережжі Чорного моря, на перетині шляхів з 

Північної й Центральної Європи на Близький Схід 

і в Азію. 

Розвинена мережа автодоріг, розташування 

міста поблизу рік Дунай, Дністер, Південний Буг і Дніпро, а також великі 

морські порти Одеса, Чорноморськ та Южний - у сполученні з Одеським 

міжнародним аеропортом і залізницею  створюють сприятливі унікальні 

передумови для прийому, обробки, зберігання й транспортування вантажів, а 

також обробки потужних пасажиропотоків. 

 В економіці Одеси домінують 

підприємства, пов'язані з морським 

бізнесом, важливу роль у життєдіяльності міста 

відіграють продовольчі, переробні 

підприємства й підприємства машинобудівної, 

хімічної та легкої промисловості.  

Завдяки чудовим санаторіям, пляжам і 

комплексам відпочинку Одеса приваблює 

велику кількість туристів. Розвиток 

туристичного бізнесу є привабливим і 

прибутковим.  

В Одесі діють налічується 37 вищих 

навчальних закладів. 

Історичний центр Одеси з 2009 року 

перебуває в попередньому спискові 

об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. У 

центральній частині міста – ансамбль будівель 

кінця XVIII – XIX століть у стилях класицизму, 

ампіру, модерну тощо. У межах Одеси та її 

околицях знаходяться кліматичні та 

бальнеологічні курорти.  

Під містом знаходиться велика мережа підземних ходів і лабіринтів, які 

утворюють одну з найбільших у світі систему катакомб. 

 Завдяки наявності чисельних освітніх установ, театрів, музеїв, бібліотек й 

інших об'єктів культурного й освітнього профілю, місто відоме в усьому світі не 

лише як економічний, але і як культурний центр. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8


Відомості  

про департамент освіти та науки Одеської міської ради 

 

 
 

Мережа установ освіти комунальної власності територіальної громади міста 

Одеси складається з 275 навчальних закладів (123 загальноосвітніх навчальних 

закладів; 127 дошкільних навчальних закладів; 17 позашкільних навчальних 

закладів; 4 вечірніх шкіл; 3 міжшкільних навчально-виробничих комбінатів; 

дитячий будинок «Перлинка»). 

У галузі «Освіта» міста працює близько 16 тисяч працівників. 

Відвідують загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади комунальної 

власності територіальної громади м. Одеси близько 129 тисяч дітей. 

 

Напрями діяльності департаменту освіти і науки Одеської міської ради: 

 

 Створення умов для забезпечення потреб населення у якісній освіті дітей та 

стабільного функціонування навчальних закладів. 

 Створення безпечних та нешкідливих умов навчання, виховання і розвитку 

дітей та учнівської молоді. 

 Інформатизація навчально-виховного процесу та управлінської діяльності 

освітньої галузі. 

 Забезпечення підтримки розвитку інтелектуального та творчого потенціалу 

дітей та учнівської молоді. 

 Розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці працівників 

галузі «Освіта». 

 Розвиток молодіжного руху міста Одеси. 

 

Департаментом проводиться активна робота з реалізації 

загальноміських програм: 

 Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2017 рік;  

 Цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 роки; 

 Цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

міста Одеси «Я – одесит» на 2016-2020 роки;  

 Програми виконання «Національного плану дій щодо реалізації  Конвенції 

ООН про права дитини» на період до 2017 року; 

 Програми зайнятості населення м. Одеси до 2017 року.  

 

 

 
   


