
Управління освіти Миколаївської міської ради

Про необхідність переоформлення документів закладів 

освіти у відповідність із Законом України “Про освіту”



переоформлення установчих документів закладів освіти з 

метою приведення їх у відповідність із цим Законом 

здійснюється протягом п’яти років з дня набрання 

чинності цим Законом  (до 05.09.2022)

п.13 Р. ХІІ Закону України “Про освіту”



початкова школа - заклад освіти I ступеня (або структурний 
підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує початкову 
освіту;

гімназія - заклад середньої освіти II ступеня (або структурний 
підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує базову середню 
освіту;

ліцей - заклад середньої освіти III ступеня (або структурний 
підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує профільну 
середню освіту.



Стаття 13. Закону України “Про освіту” Територіальна доступність 

повної загальної середньої освіти:

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в 

закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця 

проживання особи.

п.7 Стаття 12 Розділу ІІ Закону України “Про освіту” Здобуття профільної 

середньої освіти передбачає два спрямування:

академічне - профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, 

визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого 

вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб 

здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях 

освіти;

професійне - орієнтоване на ринок праці профільне навчання на основі 

поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої 

освіти, та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням 

здібностей і потреб учнів.(заклади професійної (професійно-технічної)



➢малочисельні заклади загальної середньої освіти, які навчають 

менше 200 учнів: ЗЗСО №21 (127 учнів), 37 (137 учнів), 

класичний ліцей (192 учні), юридичний ліцей (194 учні), 

економічний ліцей №1 (168 учнів);

➢у ЗЗСО І-ІІІ ступенів №25, 27, 29, 36, 37 – відсутні 10,11-ті класи; 

➢у ЗЗСО І-ІІІ ступенів №15, 49 – відсутні 10-ті класи;

➢функціонує 2 вечірні школи - вечірня школа №1 (Корабельний 

район, власне приміщення, 200 учнів), Миколаївський заклад 

загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів з вечірньою/заочною та 

екстернатною формами навчання (власне приміщення, філії на базах 

шкіл, 750 учнів). В Законі України “Про освіту” (ст.9 Р. ХІІ «Прикінцеві 

положення») не зазначено тип закладу освіти “вечірня школа”.

На початок 2018/2019 

навчального року:



Стан старшої школи на 01.09.2018:усього в місті кількість учнів 10 кл. – 2655; кількість 

учнів 11 кл. – 2360.
Назва закладу освіти 10 класи 11 класи

К-ть класів К-ть здобувачів 

освіти

К-ть класів К-ть здобувачів 

освіти

Миколаївський 

муніципальний 

колегіум

4 114 3 104

СЗОШ№22 3 79 4 97

Морський ліцей 3 80 3 84

Економічний ліцей 

№2

3 84 2 65

Гімназія №2 3 85 2 55

ЗЗСО №3 2 65 2 59

ЗЗСО №53 2 60 2 47

Гімназія №4 2 59 2 46

Перша Українська 

гімназія

2 58 2 40

Класичний ліцей 2 52 2 37

ЗЗСО №11 3 72 2 49

ЗЗСО №19 2 49 2 53

Гімназія №41 2 59 2 62

Юридичний ліцей 2 52 2 56

ЗЗСО №40 2 64 2 52

Економічний ліцей 

№1

2 56 2 50

Гімназія №3 2 59 2 61



Очікуваний результат: приведення діяльності 

ЗЗСО у відповідність до  Закону України «Про 

освіту»; наявність оптимальної мережі ЗЗСО, яка 

задовольняє потреби територіальної громади в 

отриманні освітніх послуг та забезпечує 

економічно доцільне  утримання  закладів 

загальної середньої освіти, дозволяє раціонально 

використовувати кадрові, матеріально-технічні 

ресурси.




