
Програма розвитку освіти

Миколаївської області на 2017-2021 рр.

Мета Програми - створення умов для рівного доступу громадян до сучасної
якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам
особистості, суспільства, держави в цілому та міжнародним критеріям

2018 рік 
оголошено Роком 

освіти в 
Миколаївській 

області



Обсяг коштів на реалізацію
заходів обласної цільової
соціальної програми розвитку
освіти Миколаївської області на
2017-2021 роки:

Майже
втричі більше
ніж у 2017 році

Фінансування заходів

Програми розвитку освіти в 2018 році

Видатки для оновлення 
матеріально-технічної бази 
закладів загальної середньої 

освіти в 2018 році:



премій переможцям Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України – 125 тис. грн

стипендій голови облдержадміністрації та голови обласної ради учням професійно -

технічних та студентам вищих навчальних закладів – 135,0 тис. грн

додаткової одноразової грошової допомоги  при першому працевлаштуванні випускників 
вищих навчальних закладів, які здобули спеціальність педагогічного профілю –

360,0 тис. гри

Структура видатків на фінансування заходів

програми розвитку освіти в 2018 році  

Продовжено виплати:



500 закладів загальної середньої освіти 116,5 тис. учнів

113,6 тис. учнів 

Оптимізація мережі2017 рік 2018 рік 
524 заклади 500 закладів

116,5 тис. учнів 

-24
+3,1 тис.

ШКОЛА – ТЕРИТОРІЯ УСПІХУ 

Опорні школи

+12=19
+5=7
=2

Якість освіти
Ефективне 
використання коштів

2018
2017
2016

7,5 млн. гривень
на розвиток матеріально-

технічної бази опорних шкіл



РІЗНІ МОЖЛИВОСТІ – РІВНІ ПРАВА 

Інклюзивна модель освіти

182 дитини
(у 3 рази більше ніж у 2017р.)

Створено 19 інклюзивно-
ресурсних центрів

м.Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Первомайськ, 
Южноукраїнськ, Вітовський, Снігурівський, 
Новобузький, Доманівський,  Єланецький, 
Кривоозерський, Березнегуватський райони, 
Баштанська, Казанківська, Коблівська, 
Веснянська, Ольшанська, Березанська ОТГ

7 млн. грн



НОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР  ДЛЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ 

Проекти:
«Новий освітній простір»

«Кращий опорний заклад»

10 закладів
17,5 млн. грн

Придбано сучасне обладнання для:
69 кабінетів природничо-математичного циклу

20 кабінетів предмета “Захист Вітчизни” 

16 лінгафонних кабінетів

2 навчально-тренінгових класів

4 ресурсних кімнати

4 медіатеки

STEM лабораторії



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПІДТРИМКА

Охоплення гарячим харчуванням

Пільгові категорії
1-4 класи

2017 2018

92% 94%

1-11 класи76% 81%

Діти-переселенці373 389

Діти учасників АТО1201 1730

Стипендії 
голови Миколаївської 

облдержадміністрації та
Миколаївської обласної ради

переможцям інтелектуальних
змагань

учням ЗПО, студентам

125 тис. грн

135 тис. грн



У 2018 році придбано 11 шкільних автобусів,
з них 1 – для перевезення дітей з особливими потребами

3 автобуси - за кошти 
місцевих бюджетів

7 автобусів – на засадах 
співфінансування

Перевезення учнів до закладів освіти

усіма видами транспорту – 8851 учень

шкільними автобусами – 7808 учнів

100%
від потреби

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПІДТРИМКА



#УчителіВажливі

11450 педагогів

1022 – “вчитель-методист”

2468 – “старший учитель”

У 2018 році 
+121

молодий спеціаліст

Налагоджено співпрацю із 6 закладами 
вищої освіти щодо працевлаштування 

молодих спеціалістів в сільській місцевості

Додаткова одноразова грошова 
допомога
11 молодим фахівцям 



Орден княгині Ольги ІІІ ступеня – 1

Орден «За заслуги»  ІІІ ступеня - 1

Заслужений винахідник України – 1

Заслужений працівник освіти 
України – 1

Заслужений учитель України – 3

Заслужений діяч науки і техніки
України – 1

Отримали державні нагороди – 8

відомчими нагородами – 50
відзнаками обласної рівня – 272

Відзначено:

#УчителіВажливі













ДОСТУПНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

технічне обстеження конструктивних елементів будівель у 16 закладах

капітальні ремонти та реконструкцію 86 закладів

ремонт пожежної сигналізації у 19 закладах

Облаштовано:

52 пандуси приведено у 
відповідність до ДБН 

санкімнати для дітей з особливими потребами

внутрішні туалети

душові при спортивних залах

Проведено

204 млн. грн

+82,3 млн. грн
2018 року



МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

2 професійно-технічні 
училища

229
9,7 тис. учнів

4 вищих професійних 
училища

2  навчальні 
центри при 
кримінально-
виконавчих 
установах 
закритого типу

21 ліцей
(та 2 філії)



за галузевим 
спрямуванням з професій 

«Швачка, Кравець, 
Закрійник»

за 
напрямками 

«Електрозварю-вальні
кваліфікації» та 

«Електротехнічні 
кваліфікації»

Державний навчальний заклад
“Миколаївське вище професійне 
училище технологій та дизайну”

Державний навчальний заклад
“Южноукраїнський професійний

ліцей”

Вище професійне училище 
суднобудування м. Миколаїв 

Миколаївський професійний 
машинобудівний ліцей

Державний навчальний заклад
“Первомайський професійний 

промисловий ліцей”
Навчально-

практичні центри

2018

20
17

+3 = 5

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ


