
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

Миколаївської обласної  

державної адміністрації  

 27.02.2018 № 48-р 

 

 

План заходів, 

спрямованих на розвиток якісної освіти в Миколаївській області у 2018 році 

 

1. Створення додаткових місць для дітей дошкільного віку в закладах 

дошкільної освіти області відповідно до доручення облдержадміністрації від   

29 грудня 2017 року № 6448/0/05-61/3-17. 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за 

узгодженням). 

 

Строк: протягом 2018 року. 

 

2. Приведення мережі закладів загальної середньої освіти у 

відповідність до реальних потреб населення та забезпечення рівного доступу до 

якісної освіти шляхом оптимізації мережі закладів освіти, насамперед шляхом 

визначення опорних закладів.  

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за 

узгодженням). 

 

Строк: до 01 липня 2018 року. 

 

3. Проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 

населення щодо переваг створення опорних шкіл. 

 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за 

узгодженням). 

 

Строк: протягом 2018 року. 
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4. Створення умов для учнів 1 класів закладів загальної середньої 

освіти щодо впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за 

узгодженням). 

 

Строк: до 01 вересня 2018 року. 

 

5. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з батьківською 

громадськістю щодо переведення дітей з особливими освітніми потребами з 

індивідуальної форми навчання на інклюзивне, враховуючи стан здоров’я 

дитини. 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за 

узгодженням). 

 

Строк: протягом 2018 року. 

 

6. Організація міжвідомчої взаємодії із закладами освіти, охорони 

здоров’я, соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими 

об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної соціально-психолого-

педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами. 

 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за 

узгодженням). 

 

Строк: протягом 2018 року. 

 

7. Створення у закладах освіти умов для рівного доступу до якісної 

освіти дітям з особливими освітніми потребами. 

 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 
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значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за 

узгодженням). 

 

Строк: до 01 вересня 2018 року. 

 

8. Утворення інклюзивно-ресурсних центрів та проведення конкурсу 

на зайняття посади директорів цих центрів відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за 

узгодженням). 

 

Строк: до 01 червня 2018 року. 

 

9. Забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів приміщеннями та 

відповідним матеріально-технічним забезпеченням. 

 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за 

узгодженням). 

 

Строк: до 01 червня 2018 року. 

 

10. Придбання для закладів освіти корекційно-реабілітаційного 

обладнання, спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, 

дидактичного матеріалу та наочних засобів навчання, необхідних для 

організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за 

узгодженням). 

 

Строк: протягом 2018 року. 
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11. Облаштування кабінетів психологічного розвантаження, 

практичних психологів, соціальних педагогів, логопедичних пунктів у закладах 

освіти, які впроваджують інклюзивне навчання. 

 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за 

узгодженням). 
 

Строк: протягом 2018 року. 
 

12. Організація підвезення спеціальним автомобільним транспортом до 

місця навчання та у зворотньому напрямку дітей з особливими освітніми 

потребами з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема тих, хто 

пересувається на візках, та дітей з порушеннями зору. 

 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за 

узгодженням). 
 

Строк: протягом 2018 року. 
 

13. Придбання шкільних автобусів для забезпечення регулярного 

перевезення учнів та педагогів до закладів загальної середньої освіти. 

 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи сільських, селищних, міських 

рад об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

 

Строк: до 01 вересня 2018 року. 
 

14. Забезпечення дотримання норм харчування у закладах дошкільної 

та загальної середньої освіти. 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за 

узгодженням). 
 

Строк: протягом 2018 року. 
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15. Передбачення можливості організації гарячого харчування у 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти за рахунок бюджетних 

асигнувань, залучених коштів для дітей учасників АТО та дітей-переселенців, 

учнів 1-4 класів. 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за 

узгодженням). 

 

Строк: протягом 2018 року. 

 

16. Забезпечення підключенням закладів загальної середньої освіти 

безперешкодним доступом до швидкісної мережі Інтернет. 

 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за 

узгодженням). 

 

Строк: протягом 2018 року. 

 

17. Оснащення закладів загальної середньої освіти кабінетами 

природничо-математичного циклу, навчальними комп’ютерними комплексами 

із мультимедійними засобами навчання. 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за 

узгодженням). 

 

Строк: протягом 2018 року. 

 

18. Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої 

освіти з обов’язковим дотриманням державних санітарних правил і норм 

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу, зокрема облаштування душових кабін при 

спортивних залах. 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи міських (міст обласного 

значення) рад, сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 
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територіальних громад (за 

узгодженням). 

 

Строк: до 01 вересня 2018 року. 

 

19. Розширення мережі гуртків і факультативів на базах закладів 

загальної середньої освіти у сільській місцевості з метою створення умов для 

всебічного, гармонійного розвитку учнів. 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи сільських, селищних, міських 

рад об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

 

Строк: до 01 вересня 2018 року. 

 

20. Створення належних умов для роботи молодих спеціалістів. 

 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі 

органи сільських, селищних, міських 

рад об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

 

Строк: протягом 2018 року. 

 

21. Сприяння забезпеченню закладів освіти області молодими 

спеціалістами шляхом укладення тристоронніх угод та отримання додаткової 

грошової допомоги.  

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі 

органи сільських, селищних, міських 

рад об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням), керівники 

закладів освіти (за узгодженням). 

 

Строк: протягом 2018 року. 

 

22. Відзначення педагогічних працівників області державними, 

відомчими та обласними нагородами за призові місця в обласних, 

всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах, виставках. 

 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі 
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органи сільських, селищних, міських 

рад об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням), керівники 

закладів освіти (за узгодженням). 

 

Строк: протягом 2018 року. 

 

23. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти, директорів та заступників директорів закладів 

загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи у рамках Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа».  

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

(за узгодженням). 

 

Строк: протягом 2018 року. 

 

24. Забезпечення науково-методичного супроводу закладів загальної 

середньої освіти, які беруть участь у всеукраїнському експерименті 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової 

освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної 

середньої освіти» і регіональному експерименті «Упровадження технології 

інтегрованого навчання в початковій школі на засадах ідей та положень Нової 

української школи». 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

(за узгодженням). 

 

Строк: протягом 2018 року. 

 

25. Проведення кейс-семінару для педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти «Інноваційні моделі та форми організацій 

корпоративного навчання керівних та педагогічних кадрів в умовах 

реформування освіти». 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

(за узгодженням). 

 

Строк: березень 2018 року. 
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26. Проведення семінарів-практикумів для керівників закладів 

загальної середньої освіти «Управління освітнім процесом в умовах реалізації 

Концепції «Нова українська школа», «Технології управління розвитком 

персоналу в умовах автономії закладу загальної середньої освіти». 

 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

(за узгодженням). 

 

Строк: березень-грудень 2018 року. 

 

27. Проведення обласних літніх шкіл для фахівців психологічної 

служби «Готуємося до роботи в Новій українській школі: від теорії до 

практики», учителів 1 класу «Упровадження нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти в 2018/2019 н.р.: від експерименту до практики», 

керівників закладів освіти «ProffiSkills». 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

(за узгодженням). 

 

Строк: червень 2018 року. 

 

28. Проведення семінарів-практикумів для керівників і методистів 

науково-методичних установ (служб) області «Формування регіонального 

науково-методичного середовища в умовах реформування системи освіти». 

 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

(за узгодженням). 

 

Строк: протягом 2018 року. 

 

29. Проведення семінарів-практикумів для практичних психологів та 

методистів із психологічної служби «Організація інклюзивного навчання: 

нормативно-правовий аспект», «Інклюзивне навчання: реалізація корекційно-

розвиткової складової», «Підтримка позитивної поведінки дітей в умовах 

інклюзивного навчання». 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Миколаївський обласний інститут 
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післядипломної педагогічної освіти 

(за узгодженням). 

 

Строк: протягом 2018 року. 

 

30. Проведення бенчмаркінг-турів для керівників опорних закладів, 

завідувачів філій опорних шкіл «Формування професійної компетентності 

працівників опорних закладів в умовах реформування освіти». 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

(за узгодженням). 

 

Строк: протягом 2018 року. 

 

31. Проведення обласного конкурсу на кращого лідера учнівського 

самоврядування «Лідер року». 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, обласний 

Будинок художньої творчості (за 

узгодженням). 

 

Строк: травень 2018 року. 

 

32. Проведення обласного зльоту юних краєзнавців-дослідників «З 

думою про рідний край». 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Миколаївський обласний Центр 

туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді (за узгодженням). 

 

Строк: квітень 2018 року. 

 

33. Презентація проекту «Обличчя нашої історії». 

 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Миколаївський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді (за узгодженням). 

 

Строк: жовтень 2018 року. 
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34. Запровадження почесної відзнаки департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації «Молодий винахідник Миколаївщини».  

 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, Рада ректорів 

вищих навчальних закладів  

ІІІ-ІV рівнів акредитації 

Миколаївської області (за 

узгодженням), Рада молодих вчених 

Миколаївської області при 

департаменті освіти і науки 

облдержадміністрації (за 

узгодженням). 

 

Строк: грудень 2018 року. 

 

35. Проведення регіонального форуму «Проблеми та перспективи 

взаємодії органів державного управління та молодіжних наукових об’єднань».  

 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, Рада молодих 

вчених Миколаївської області при 

департаменті освіти і науки 

облдержадміністрації (за 

узгодженням). 

  

Строк: вересень 2018 року  

 

36. Проведення профорієнтаційної виставки закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти «Ярмарок професій».  

 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, навчально-

методичний центр професійно-

технічної освіти у Миколаївській 

області (за узгодженням). 

 

Строк: жовтень 2018 року.  
 

37. Відкриття навчально-практичних центрів на базах закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти області: 

державного навчального закладу «Южноукраїнський професійний 

ліцей» - з професії «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на 

автоматичних та напівавтоматичних машинах»;  
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Миколаївського професійного машинобудівного ліцею – з професій 

«Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним 

керуванням», «Токар»;  

Вищого професійного училища суднобудування – з професії 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».  

 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, навчально-

методичний центр професійно-

технічної освіти у Миколаївській 

області (за узгодженням). 

 

Строк: протягом 2018 року. 

 

38. Проведення обстежень будівель закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти, що перебувають у технічно незадовільному стані, за участю 

проектних організацій з метою визначення можливості їх подальшої 

експлуатації без проведення капітального ремонту. 

 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи сільських, селищних, міських 

рад об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

 

Строк: до 01 вересня 2018 року. 

 

39. Оформлення в установленому чинним законодавством порядку 

правовстановлюючих документів на земельні ділянки закладів загальної 

середньої та дошкільної освіти. 

Райдержадміністрації, виконавчі 

органи сільських, селищних, міських 

рад об’єднаних територіальних 

громад (за узгодженням). 

 

Строк: протягом 2018 року. 

 
 
 

Виконувач обов’язків  

директора департаменту  

освіти і науки облдержадміністрації           О.О.Удовиченко 
 


