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Основні завдання Програми  
 

забезпечення якісно нового рівня розвитку освітньої галузі області, створення у 
закладах освіти умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти 

забезпечення належного рівня якості освітніх послуг, високого рівня знань і 
практичних умінь дітей, їх громадянських і моральних якостей 

створення умов для вдосконалення системи освіти та соціальної реабілітації 
дітей із особливими освітніми потребами, інклюзивного навчання 

вдосконалення позашкільної освіти шляхом створення додаткових 
можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб 

підвищення ефективності використання фінансових і матеріально-технічних 
ресурсів галузі 

якісне оновлення кадрового складу працівників галузі освіти, забезпечення закладів  
освіти області висококваліфікованими педагогічними кадрами 



  
Освітня мережа Миколаївської області 

 
566 закладів дошкільної освіти 

524 заклади загальної середньої освіти   

40  закладів позашкільної освіти  

31 заклад професійної (професійно-технічної) 
освіти  

39 закладів вищої освіти 



  
Дошкільна освіта 

 
З метою забезпечення рівного доступу до 
здобуття дошкільної освіти 2017 року в області: 

створено 6 навчально-виховних комплексів 
«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній 
навчальний заклад» (Доманівський, Кривоозерський 
райони, Веселинівська ОТГ) 

реконструйовано 2 дитячих садки у 
Березнегуватському районі 

у діючих закладах дошкільної освіти додатково 
відкрито 12 груп (м.Миколаїв, Арбузинський, 
Вознесенський, Казанківський, Миколаївський, 
Снігурівський райони, Коблівська ОТГ). 

Всього додатково створено 347 місць.  



  
Загальна середня освіта 

 
Проведено оптимізацію мережі 

закладів загальної середньої освіти : 

ліквідовано 2 заклади  

понижено ступінь 8 закладів  

5 закладам надано статус опорного закладу 

реорганізовано у філії опорних закладів освіти  
15 шкіл 



  
Опорні заклади 

 01.09.2017    7 опорних закладів (21 філія):          
              4 -  в ОТГ, 3 – у районах 

підвозиться 767 дітей 19  шкільними автобусами,  
з яких 2 придбано 2017 року  

2017 року переможцям конкурсу (3 закладам) на 
кращий опорний заклад надано фінансову підтримку 
у розмірі 1 млн. грн. кожному 

опорним закладам та закладам, які беруть участь у 
пілотних проектах «Новий освітній простір», «Нова 
українська школа», передбачено фінансову допомогу 
протягом 2018-2021 років у розмірі 17,5 млн.грн. щороку. 



  
Перевезення учнів до закладів освіти  

 

1021 

8073 

568 

Перевозилося  

дітей 
дошкільного 
віку 
учнів 

учителів 

за кошти обласного бюджету 

місцеві бюджети 

Співфінансування  (обласний і 
місцевий бюджети) 



  
Інклюзивне навчання  

 
організовано інклюзивне навчання 52 дітей з 
особливими освітніми потребами у 32 
закладах загальної середньої освіти та 7 - 
дошкільної.  

введено відповідно 41 посаду асистента 
вчителя та 6 посад асистентів вихователя 

створено обласний ресурсний центр з 
підтримки інклюзивної освіти на базі МОІППО. 
(рішення сесії Миколаївської обласної ради від 
12.10.2017 №20)  



  
Створення умов для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами 
 

2017 року в 3 закладах загальної 
середньої освіти облаштовано  ліфти  

у 23 - внутрішні санітарні вузли для учнів 
на візках  

на заміну 6 пандусів, що не відповідали державним 
будівельним нормам, побудовано нові 

у 24 закладах освіти проведено ремонт пандусів 

для створення умов для навчання дітей з особливими 
освітніми потребами з обласного бюджету на 2018 рік 
передбачено виділення 7 млн.грн., протягом 2019-2021 
років – по 10 млн.грн. 



  

 
Загальна середня освіта 

 

46% 
54% 

Учасники ІІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських 

олімпіад  

міські 
заклади 

сільські 
заклади 

Премії переможцям 
І місце – 5 000 гривень 

 ІІ місце – 3 000 гривень  
ІІІ місце – 2 000 гривень  

ІV етап 
Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  

ІІІ етап 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 

науково-
дослідницьких 

робіт МАН 



  

 
Загальна середня освіта 

 
• Реалізація регіональних програм розвитку 

освіти/ підготовки вчителів Нової української 
школи: “4” і “4+” 

• організаційні заняття для тренерів щодо 
підготовки вчителів до роботи з 
першокласниками (15 % вчителів, які будуть 
працювати у перших класах); 

• організаційно-мотиваційні семінари-практикуми 
для вчителів початкової школи на базі закладів 
загальної середньої освіти та Регіональних 
центрів розвитку освіти (73 % вчителів, які 
будуть працювати у перших класах). 
 

Підготовка вчителя   
“нового покоління” 



  

 
Позашкільна освіта 

 закладів позашкільної освіти, з 
них : 

обласного підпорядкування 

керівників гуртків 

охоплено дітей та 
учнівської молоді 

перебувають в ОТГ 



  
Професійно-технічна освіта 

 

здобувають повну загальну середню 
освіту і професію  

 здобувають дві та більше професій 

Працевлаштовано  75,4% 

Обсяг регіонального замовлення 
4357 осіб 



Модернізація та оптимізація мережі 
ПТНЗ 

укрупнено Надбузький професійний аграрний ліцею шляхом приєднання 
Професійно-технічного училища № 33 с. Широколанівка Веселинівського 
району; 

створено 2 навчально-практичні центри з професії «Швачка. Кравець. 
Закрійник» на базі Державних навчальних закладів «Миколаївське вище 
професійне училище технологій та дизайну» та «Первомайський 
професійний промисловий ліцей» 

закуплено обладнання на суму 660 тис. грн. за кошти державного бюджету 
для центрів 

головою Миколаївської обласної державної адміністрації  
Савченком О.Ю.  ініційовано створення ще 8 навчально-практичних 
центрів. 



  
Вища освіта 

 
отримано 63 патенти на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки та авторські свідоцтва 

видано 400 монографій і підручників,  
у фахових виданнях опубліковано 4 657 статей 

захищено 10 докторських та   
72 кандидатські дисертації 

отримано 22 гранти,  
підготовлено понад 26 інноваційних проектів 

Здобуто 161 призове місце на міжнародних 
виставках і Всеукраїнських конкурсах 
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