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Діяльність освітньої галузі 
міста протягом 2017 року була 
спрямована на підвищення якості 
та конкурентноспроможності 
навчальних закладів у нових 
економічних, соціокультурних 
умовах, інтеграцію її в 
європейський освітній простір. 
Вжито заходів щодо розвитку, 
модернізації та поліпшення якості 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної 
освіти, а саме: 
 забезпечено реалізацію комплексної програми «Освіта» на 2016-

2018  роки,затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 
05.04.2016  № 4/10; 

 забезпечено функціонування мережі дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів;  

 відкрито нові групи у дошкільних 
навчальних закладах; 

 охоплено дошкільною освітою 100% 
дітей п’ятирічного віку; 

 впроваджено раціональне 
використання інноваційних форм і 
методів організації навчальної 
діяльності учнів; 

 створено сприятливі умови для засвоєння учнями/вихованцями 
рівня та обсягу нових державних стандартів; 

 створено умови для реалізації експериментальних програм та 
всеукраїнських науково-педагогічних проектів «Інтелект України», 
«На крилах успіху», «Я-дослідник» тощо; 

 забезпечено участь 7 закладів освіти в апробації освітніх програм з 
реалізації нового Державного 
стандарту (експеримент 
всеукраїнського рівня на базі – 
спеціалізованої школи №22; 
регіональному рівні - 6 закладів); 

 активізовано участь та перемогу учнів 
в інтелектуальних та творчих 
конкурсах; 

 реалізовано проект щодо роботи 
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мовних таборів на базі шкіл, які сприяли формуванню та 
вдосконаленню у учнів мовленнєвих умінь та комунікативних 
навичок з іноземних мов; 

 удосконалено систему роботи з 
національно-патріотичного виховання; 

 впроваджено інтерактивні форми 
виховної роботи; 

 посилено роль родини у відродженні 
традицій і звичаїв українського 
народу; батьківська громадськість - 
активний учасник спільно 
запланованих заходів;  

 створено комфортне та безпечне середовище у навчальних 
закладах; 

 продовжено роботу щодо запровадження інклюзивної освіти; 
 забезпечено безкоштовним харчуванням 100% учнів початкових 
класів, дітей пільгових категорій; 

 зміцнено матеріально – технічну базу навчальних закладів; 
 підвищено якісний склад педагогічних працівників; 

 змінено вектор управління освітньою 
галуззю міста (передано повноваження 
і відповідальність на рівень 
навчального закладу; забезпечено 
надання організаційно-методичної 
допомоги їх керівникам щодо 
дотримання вимог державних 
стандартів певного освітнього рівня). 

Бюджет галузі «Освіта» у 2017 році з урахуванням внесених змін 
склав  1 131 167,6 тис. грн. (у тому числі загальний фонд – 1 024 921,1 
тис.грн., спеціальний - 106 246,5 тис.грн.), що у порівнянні з 2016 
роком більше на 345 031,3 тис. грн., або на 143,9 %. Фактично бюджет  
за звітний період виконано на 97,5% від виділених обсягів, у т.ч. по 
загальному фонду на 98,2%, по спеціальному - на  91,6% . 

Залишок коштів утворився внаслідок погіршення погодних умов в 
кінці року (роботи будуть виконані у 2018р.), за рахунок того, що 
субвенція з державного бюджету у сумі 1184,0тис.грн. надійшла 27 
грудня 2017року, що унеможливило її використання, а також у зв’язку 
зі зменшеним обсягом споживання енергоносіїв та зниженим тарифом 
порівняно із передбачуваним. 
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Структура бюджету галузі «Освіта» на 2017 рік 
-заробітна плата з нарахуваннями       - 799783,2 тис. грн.; 
-медикаменти                     - 187,6 тис. грн.; 
-харчування                     -  53928,0  тис. грн.; 
-комунальні послуги та енергоносії     -   75680,1 тис. грн.; 
-капітальні видатки                     -  97371,2тис. грн.; 
-інші видатки                     -  75880,4 тис. грн. 

 
До складу інших видатків віднесено виплати на: 

 допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнюється 18 років, відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 25.08.05 №823 «Про затвердження 
Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, 
позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-
річного віку» зі змінами та доповненнями; 

 стипендії міського голови та міської ради 
для обдарованих дітей, що передбачені 
міською комплексною програмою 
«Освіта»; 

 щорічні міські премії кращим педагогічним 
працівникам міста відповідно до міської 
комплексної програми «Освіта»; 

 стипендії учням ПТНЗ та студентам 
Миколаївського академічного коледжу; 
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 одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, після 
закінчення навчального закладу учнів ПТНЗ із числа дітей сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під 
опікою; 

 підвезення учнів з віддалених районів міста до школи; 
 підвіз підручників; 
 оплату податків і зборів, послуг зв’язку; 
- поточне утримання закладів і установ освіти. 

 
У підпорядкуванні управління освіти налічується 172 установи, 

поступово удосконалюється мережа дошкільних закладів – 73, з 
урахуванням демографічної ситуації в місті оптимальною є мережа 
загальноосвітніх шкіл – 70 та стабільною кількість позашкільних  - 7, 
які певною мірою задовольняють освітні потреби територіальної 
громади міста.  

Крім того, з 2016року з міського бюджету фінансується 13 
професійно- технічних начальних закладів. 
 01.09.2014 01.09.2015 01.09.2016 01.09.2017 

ДНЗ 
Кількість закладів 
Кількість  дітей  

 

 
73 
16 130 

 
73 
16 189 

 
73 
16 308 

 
73 
16374 

 -у т.ч. кількість груп  з 
інклюзивним 
вихованням 
кількість дітей  

 
1 
 
1 

 
- 
 
- 

 
1 
 
1 

 
5 
 
5 

ЗОШ 
Кількість закладів 
Кількість  учнів 

 
68 
38 454 

 
68 
39 160 

 
68 
40 225 

 
68 
41327 

 -у т.ч. кількість 
спец.класів 
кількість учнів 

 
12 
119 

 
14 
140 

 
15 
171 

 
19 
220 

- кількість класів  з 
інклюзивним 
навчанням 
кількість учнів 

4 
 
 
4 

8 
 
 
8 

11 
 
 
11 

21 
 
 
25 

Вечірні школи 
Кількість закладів 
Кількість учнів 

 
3 
1 016 

 
3 
1 025 

 
3 
982 

 
2 
968 

Спеціальний 
навчально-виховний 
комплекс для дітей зі 
зниженим зором 
Кількість учнів 

 
 
 
1 
319 

 
 
 
1 
323 

 
 
 
1 
323 

 
 
 
1 
313 
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Позашкільні заклади 
Кількість закладів 
Кількість вихованців 

 
7 
11 533 

 
7 
11 597 

 
7 
11 597 

 
7 
11998 

Заклади професійно-
технічної освіти 
Кількість учнів 

 
- 
- 

 
13 
4732 

 
13 
4643 

 
12 
4617 

Вищі заклади освіти І та 
ІІ рівнів акредитації 
Кількість закладів 
Кількість учнів 

 
 
1 
87 

 
 
1 
106 

 
 
1 
102 

 
 
1 
88 

 

У 2017 році кошти на виплату заробітної плати працівникам 
закладів освіти міста було заплановано і виплачено в повному обсязі з 
урахуванням підвищень мінімальної заробітної плати, яка на кінець 
року склала 3200,00 грн. 

На виконання ст. 57 
Закону України «Про 
освіту» щодо надання 
гарантiї державою 
педагогiчним, науково-
педагогiчним працiвникам 
та iншим категорiям 
працiвникiв навчальних 
закладiв  виплачено 
матеріальну допомогу на 
оздоровлення в розмірі 
посадового окладу в сумі 
18964,9 тис. грн. та грошову 

винагороду за сумлінне виконання посадових обов’язків у сумі 6463,1 
тис. грн..  

Також протягом року 
було виплачено надбавки та 
доплати обо’язкового 
характеру у сумі 165543,3 
тис.грн.      

Порівняно з 2016 роком 
середня заробітна плата 
вчителів зросла на 2023 грн.  і 
становить 6466 грн. 

Освіта – це стратегічний 
ресурс соціально - 
економічного, культурного і 
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духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, 
забезпечення національних інтересів, зміцнення міжнародного 
авторитету й формування позитивного іміджу нашої держави, 
створення умов для самореалізації кожної особистості. Якісна освіта є 
необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку 
суспільства, консолідації усіх його інституцій, гуманізації суспільно-
економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів 
особистості.  

У 2017 році середня наповнюваність груп загального типу у 
дошкільних навчальних закладах становила–27,2. 

Мережа класів у школах з 1 вересня збільшилась на 44од., 
відповідно кількість учнів зросла на 1102 осіб, а середня 
наповнюваність дорівнює 28,25 учнів.  

 
 
 
 
 
 
 
Здорова дитина – надбання країни. Період дитинства і юності 

супроводжується високою швидкістю росту і розвитку дитини, 
підвищеною руховою активністю, що потребує повноцінного, 
максимально збалансованого харчування.  

З урахуванням зазначеного вартість харчування дітей в ДНЗ 
збільшилась у вересні 2017 року та на кінець року склала в групах 

загального типу для 
дітей ясельного віку 
– 19,50 грн., для 
дітей дошкільного 
віку –  25,35 грн., в 
групах санаторного 
типу та цілодобових 
відповідно23,50грн. 
та – 30,50 грн. 

Граничні 
норми харчування 
для учнів 1-4 класу 
з 8,00 грн. на 
початку року 
збільшились в 

 2016 рік 2017 рік 
Класів 1469 1513 
Учнів 41369 42471 

Середня 
наповнюваність 28,13 28,25 
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жовтні до 10,00 грн., вартість харчування учнів пільгової категорії з 
9,10грн. зросла до 12,50грн. 

Міською комплексною програмою 
«Освіта» на 2016-2018  роки передбачено 
видатки на організацію літнього 
відпочинку та оздоровлення дітей і 
використано з міського бюджету 180,0 
тис. грн. для харчування дітей у 
пришкільних таборах з денним 
перебуванням. Протягом 2017 року у 
вказаних закладах відпочивало 704 

школяра пільгових категорій. 
На придбання медикаментів було витрачено з міського бюджету 

187,6 тис. грн. (0,02% від загального обсягу видатків), що є 
недостатнім для проведення профілактично-лікувальної  роботи серед 
вихованців дошкільних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл. 
Питання ефективного використання енергетичних ресурсів у 
бюджетній сфері є предметом обговорення та особливої уваги як з 
боку самої держави, так і з боку керівників бюджетних установ. 

Так, впровадження 
енергозберігаючих технологій 
здійснювалось шляхом: 
- заміни вікон на склопакети 
(більше як на 1млн.389 тис.грн.) 
-  виготовлення проектно-
кошторисної документації на 
будівництво котелень ЗОШ №4 та 
№29; 
-термосанації будівель ДНЗ 

№2,17,72,79,139, ЗОШ 
№25,36,54,60; 
-капітального ремонту системи 
опалення в ЗОШ №45. 

За комунальні послуги та 
енергоносії було сплачено 
75680,1 тис. грн. Станом на 
01.01.2018р. за вказаними 
видатками заборгованість 
відсутня. 

Завдяки ефективній та 
якісній роботі тендерного 
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комітету за результатами конкурсних торгів було зекономлено 9,2 
млн.грн. 

Пріоритетна мета освітньої галузі в місті – створення сучасних 
умов для розвитку та самореалізації кожної особистості як 
громадянина України, формування покоління, здатного навчатися 
впродовж життя, створення й збереження цінностей громадянського 
суспільства. А це можливо лише шляхом створення відповідних умов 
для здобуття якісної, конкурентноспроможної  освіти.  

Управлінням освіти та органами місцевого самоврядування 
особлива увага приділяється створенню безпечних та нешкідливих 
умов навчання та виховання, соціальному захисту дітей пільгових 
категорій. 

Так, придбано лікарських засобів, 
виробів медичного призначення: для ДНЗ 
на суму 53,0 тис. грн.; для ЗНЗ на суму 
86,4 тис. грн. 

За результатами медоглядів у ЗНЗ 
сформовано 8 спеціальних медичних 
груп. 

Забезпечено якісною питною водою 
вихованців ДНЗ № 92, 99, 147; учнів 

ЗОШ №21, 23, 24, 60, 61 (за рахунок коштів місцевого бюджету - 96,0 
тис.грн.). 

Здійснено заходи з протипожежної безпеки (перезарядка та 
придбання вогнегасників, обробка протипожежним розчином, 
навчання відповідальних за пожежну безпеку, виготовлення ПКД на 
АПС, встановлення блискавкозахисту) на суму 1300,4 тис. грн. 

Забезпечено 22 дитини-сироти, 
діти, позбавлені батьківського 
піклування, шкільною та 
спортивною формою на суму 66,0 
тис. грн. та учнів ПТНЗ з числа 
дітей-сиріт – на суму 283,345 тис. 
грн. .  

Виплачено одноразову 
допомогу дітям-сиротам, дітям, 
позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнилося 18 
років, у сумі 222,6 тис. грн. та одноразову допомогу випускникам 
ПТНЗ зазначеної категорії при працевлаштуванні 1299,6 тис. грн. 
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Усі питання 
забезпечення життєдіяльності 
закладів освіти міста 
вирішувались за значної 
підтримки і постійної уваги 
Миколаївської  міської ради, 
депутатського корпусу, 
батьківської громадськості. 

У 2017 році своєчасно 
вжито заходів щодо 
підготовки навчальних 
закладів до нового 

навчального року та опалювального сезону. 
Протягом року здійснювалась  робота зі створення комфортних 

умов для навчання дітей міста та модернізації освітніх закладів. 
Поступово зміцнюється матеріально-технічна база закладів 

освіти. По спеціальному фонду (крім власних надходжень) 
профінансовано за 2017 рік  97371,161 тис. грн., у тому числі: 
- капітальний ремонт покрівель ДНЗ 
№52,65,5, ЗОШ №39, БТДЮ 
Інгульського району та 
виготовлення ПКД на капремонт 
покрівель ДНЗ № 49,127, ЗОШ № 
57 на суму 8623,490 тис. грн.; 

- капітальний ремонт приміщень та 
будівель ДНЗ №2, 17, 52,  70, 72, 79,  112, 130, 131, 139, ЗОШ №13, 
25, 36, 51, 54, Палацу творчості учнів та виготовлення ПКД на 
здійснення капітального ремонту ДНЗ № 66, 94, ЗОШ №32 на суму 

45861,061тис. грн.; 
- капітальний ремонт огорожі 
ДНЗ №112, ЗОШ №3, 11, 20, 
24, 44, 46, 48, 50, 52, гімназії 
№4 – 11062,627 тис. грн.; 
- спортивних майданчиків 
ЗОШ №3, 11, 18, 61, ММК ім. 
В.Д.Чайки, 60 (спортивного 
залу) та виготовлення ПКД на 
облаштування сучасних 
спортивних майданчиків у 
ЗОШ №24,53 на суму 
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22225,653 тис. грн.; 
- капітальний ремонт харчоблоку 
ЗОШ №12 – 1230,154 тис. грн.; 
- облаштування подвір’я  ДНЗ 
№53, 128, ЗОШ №48 –469,793 тис. 
грн.; 
- на придбання обладнання для 
закладів освіти –7898,382 тис. грн. 
Також з бюджету розвитку 

виділено 10222,321 тис. грн., у 
тому числі на реконструкцію 

покрівель ЗОШ №64, 40 – 3087,362 тис. грн.; виготовлення ПКД на 
здійснення реставрації будівель 
Першої української гімназії, гімназії 
№2 – 912,792 тис. грн.; капітальний 
ремонт системи опалення ЗОШ №45; 
виготовлення ПКД на будівництво 
котелень ЗОШ №4 та №29 – 958,181 
тис. грн.; будівництво приміщень 
СШМіПР «Академія дитячої 
творчості» – 2198,176 тис. грн., 
реконструкцію будівлі «АДТ» – 44,498 тис. грн.; реконструкцію з 
прибудовою ЗОШ №36 – 2249,995 тис. грн., реконструкцію 
спортивного майданчику ЗОШ №44– 328,654 тис. грн. 

Протягом 2017 року виконано поточні ремонтні роботи  покрівель 
на суму 1556,5тис.грн (13 НЗ), 
будівель та приміщень на суму 
– 10181,8 тис.грн. (65 НЗ); 
харчоблоків на суму 2857,5 
тис.грн. (19НЗ), спортивних 
залів (спортмайданчики) на 
413,8 тис. грн. (4НЗ), 
здійснено благоустрій 
подвір’я, веранд на 
2918,8тис.грн. (23НЗ); системи 
водопостачання, 
водовідведення (санвузлів) на 

3191,7 тис.грн. (28НЗ), системи опалення на 1275,6тис.грн. (35 НЗ), 
заміни вікон та дверей на суму 23784,544 тис.грн.; проведено заходи 
щодо забезпечення обліку теплової енергії шляхом встановлення 
приладів обліку. 
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З метою підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх 
закладів сучасними технічними засобами навчання та технологічним 
обладнанням, створення  належних умов для всебічного та 
повноцінного розвитку дітей протягом 2017 року здійснено придбання 
дитячих меблів, телевізорів,комп`ютерної техніки, холодильного та 
технологічного обладнання на загальну суму 7898,4 тис.грн., за 
рахунок власних надходжень на суму 4598,9 тис.грн. 

Внаслідок залучення депутатських коштів та коштів обласної 
субвенції покращено матеріально-технічну базу навчальних закладів 
на суму 3751,4 тис. грн. 

Так, у 2017 році придбано: 
- учнівських меблів для 32шкіл; 
-м’якого інвентарю для 52 дошкільних закладів; 
-технологічного та холодильного обладнання для 21закладу; 
-аудіо,відеоапаратуру для 14 закладів; 
-комп’ютерної техніки для 51 закладу на суму 3369,6 тис..грн.; 
-миючі засоби та канцтовари на суму 2,8 млн.грн.; 
- великі сміттєві баки на суму 43,0 тис.грн. та 55 штук металевих 
контейнерів для роздільного збору пляшок і пластику на суму 438,9 
тис.грн.  
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З метою забезпечення відкритості та прозорості використання 

благодійних внесків у навчальних закладах триває процес створення 
благодійних фондів, 
товариств, організацій. 

Згідно зі "Звітом про 
надходження і 
використання спеціальних 
коштів" протягом 2017 року 
по спеціальному фонду за 
рахунок власних 
надходжень бюджетних 
установ надійшло 30615,7 
тис. грн., що більше 
надходжень 2016 року на 

109,0%, з них від надання в оренду – 1694,4 тис. грн.; платних послуг – 
6451,9 тис. грн. (більше на 109,8%), господарської діяльності – 22230,6 
тис.грн. (більше на 113,4%); реалізації майна – 238,8 тис. грн.(більше 
на 101,4%). 

Крім того, відповідно до "Звіту про надходження і використання 
сум за дорученням" – 212,023 тис. грн., грантів та дарунків на суму 
15513,4 тис. грн. 

Результативність діяльності освітньої галузі визначається не 
лише кількістю виконаних ремонтних робіт, а, перш за все, якісними 
показниками, що свідчать про ефективність роботи системи освіти.  

 
Досягнення освітянської галузі міста у 2017 році: 

Близько 30 тис. вихованців взяли активну участь конкурсах, 
турнірах, олімпіадах 
різних рівнів та майже 20 
тис. вибороли перемогу. 

За результатами 
олімпіад з базових 
дисциплін команда учнів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів м. 
Миколаїв традиційно 
посіла І місце в обласному 
рейтингу (2017 рік - понад 
250 перемог). Вихованці 
муніципального колегіуму 
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ім. В.Д. Чайки, ЗОШ №3, 19, 42, економічного ліцею №2, Першої 
української гімназії ім. Миколи Аркаса успішно презентували 
саморобні прилади на традиційному обласному форумі юних 
шанувальників фізики та астрономії.  

Збірна команда учасників 
Всеукраїнської олімпіади з історії 
(8 учнів із ЗОШ №3, 54, гімназій 
№2, 3, Першої української гімназії 
ім. Миколи Аркаса, юридичного 
ліцею) стала переможцем змагань, а 
Терещук Матвій, учень ЗОШ №3, 
отримав нагороду «Абсолютний 
переможець ХХІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії».  

Учні юридичного ліцею визнані кращими в конкурсі есе в межах 
Інтернет-дискусії «(Не) Герої війни. Військовополонені». 
Переможцями Всеукраїнських турнірів з правознавства та історії стали 
29 учнів. Команда гімназії №2 посіла І місце (шостий рік поспіль) у 
Всеукраїнському турнірі юних істориків. 

Учні ЗОШ №1 – переможці Всеукраїнського конкурсу з 
інформаційних технологій для 
дітей та молоді "ITalent"; учениця 
ЗОШ №17 - переможниця 
Всеукраїнського творчого конкурсу 
з майстерності використання ІКТ 
для учнів 5-11-х класів; ІІІ місце у 
Всеукраїнській учнівській 
Інтернет-олімпіаді з інформаційних 
технологій посіла учениця гімназії 
№41. Одними з кращих на 

обласному фестивалі з візуального програмування визнані гуртківці 
БТДЮ Інгульського району. У XV Міжнародному конкурсі із Web-
дизайну та комп'ютерної графіки серед студентів і учнів ІІІ місце 
посіли: номінація "Краща 2-D растрова 
графіка" - Барашко Ю. (фотоколаж, гімназія 
№41) та Крутоголов Р.С. (ЗОШ №17); Колода 
Є. - номінація "Краща 2D векторна графіка" 
(гімназія №41).  

Представники Першої української 
гімназії ім. Миколи Аркаса та гімназії №4 
успішно виступили на Національній 
конференції eTwinning Plus, що проводилася 
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англійською мовою. Окрім України, учасниками її були Іспанія, 
Португалія, Греція, Італія, Хорватія. 

Сертифікат Міжнародної учнівської науково-практичної 
конференції «Україна очима молодих» (м. Львів) здобув учень 11 
класу муніципального колегіуму імені В.Д. Чайки Логвінов Даніїл; 
Роговцев Юрій серед 19 учнів збірної України взяв участь у 5-й 
науковій школі з фізики у Женеві на базі Європейської організації 
ядерних досліджень. 

У 2017 році стипендію 
Миколаївського міського голови та 
міської ради отримали 34 переможці ІV 
етапу всеукраїнських олімпіад та ІІІ етапу 
Малої академії наук. 118 кращих 
випускників із 34 навчальних закладів 
міста нагороджено відзнакою «Інтелект 
Миколаєва». 

За підсумками обласного конкурсу 
«Лідер року», де було представлено 
проекти-презентації «Моя корисна справа 

для рідного краю», відзначено президентів учнівського 
самоврядування класичного ліцею та ЗОШ №60, яка презентувала 
діяльність шкільної козацької республіки на І Всеукраїнському Форумі 
українських патріотичних справ учнівської молоді «Ми – Українці!» 
(м. Київ).  

Більш ніж 6 тисяч вихованців позашкілля стали переможцями 
різнорівневих конкурсів, 
виставок, змагань; з них 
понад 2,5 тисячі - 
переможцями та призерами 
160 конкурсів 
всеукраїнського та 
міжнародного рівнів, у тому 
числі в Словаччині, Польщі, 
Болгарії, Фінляндії, Латвії, 
Молдови. 31 колектив 
художньої самодіяльності 
має звання «Народний» та «Зразковий». 

Міжнародний фестиваль "Золотий лелека", автором й 
організатором якого є Академія дитячої творчості, увійшов (єдиний з 
України) до топ-200 найкращих фестивалів світу. 
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Створено умови для розвитку та підтримки мережі спортивно-
оздоровчих гуртків, секцій. Підтвердженням популярності серед учнів 
спорту є результати вихованців у конкурсах і змаганнях різних рівнів.  

Місто Миколаїв стало третім 
після Одеси та Запоріжжя, де 
відбувся Kids athletics games - 
соціальний легкоатлетичний проект 
для учнів молодших класів. 
Команда ММК ім. В.Д. Чайки 
здобула перемогу у змаганнях. 

Систему роботи управління 
освіти, НМЦ, «Академії дитячої 
творчості», СНВК, ДНЗ №60, 140, 
успішно презентовану на Всеукраїнському науково-практичному 
семінарі «Актуальні питання впровадження інклюзивного навчання в 

умовах реформаційних 
освітніх змін» (м. Миколаїв), 
схвалено МОН і НАПН 
України. 

Напрацювання 
педагогічного колективу ЗОШ 
№18 здобули високу оцінку 
науковців та педагогів з 8 
областей країни під час 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
«Інноваційне проектування на 

засадах інтегративно-діяльнісної технології «Росток» в контексті 
концепції «Нова українська школа», який проводився на базі закладу. 

До переліку авторських шкіл, яких в Україні всього 35, увійшли 
спеціалізована школа мистецтв і прикладних ремесел «Академія 
дитячої творчості» та економічний 
ліцей №2; на стадії отримання статусу 
авторської – муніципальний колегіум 
імені В.Д. Чайки.  

Успішно пройшла відбір і стала 
учасницею литовсько-українського 
проекту «Інтегральне лідерство в 
освіті» ЗОШ №29. Гімназія №2 втретє 
посіла І місце у Всеукраїнському 
конкурсі-рейтингу по роботі з 
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обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів» серед 365 шкіл-
учасниць конкурсу.  

Кращими у фахових конкурсах на міжнародному, 
всеукраїнському, регіональному рівнях визнані 190 освітян. 
Адміністрація загальноосвітньої школи №46 стала переможцем у 
конкурсі «Нова українська школа», який проводився редакцією 
журналу «Управління школою». Учитель фізичної культури 
Миколаївської спеціалізованої школи №22 Данилов Віталій Юрійович 
посів ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі учителів фізичної культури 
(урок з елементами футболу). 

За заслуги перед територіальною 
громадою нагороджено премією 38 
кращих педагогів та 62 вчителя, які 
підготували переможців 
інтелектуальних змагань. Грамотами 
Верховної Ради України  відзначено 
16 педагогів. 

На VIII Міжнародній виставці 
«Сучасні заклади освіти - 2017» 
золотими медалями відмічено 

напрацювання Академії дитячої творчості», муніципального 
академічного коледжу, Першої української гімназії; срібною – НМЦ; 
бронзовою - ДНЗ №74. 

До переліку 100 кращих шкіл України (за версією журналу 
«Фокус») увійшла гімназія №2. 

Почесне звання "Лідер інновацій в освіті" у номінації "Якість 
освіти" вперше серед закладів загальної середньої освіти України 
отримала Академія дитячої творчості. 

Отже, за підтримки міської влади, у співпраці з органами 
місцевого самоврядування, батьківською громадськістю потужним 
освітянським колективом міста не лише забезпечено стабільну роботу 
галузі, а й зроблено реальні кроки щодо реформування багатьох 
освітніх ланок у контексті нової 
української школи. Досвід і 
напрацювання, перемоги й 
досягнення керівників закладів 
освіти, педагогів та вихованців 
уславлюють рідне місто, створюють 
позитивний імідж миколаївської 
освіти на міжнародному та 
всеукраїнському рівнях. 


