Інформаційна картка проекту регіонального розвитку,
який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету,
отриманих від Європейського Союзу
Назва проекту

Ініціатор проекту

Замовник проекту (у разі
наявності)

Програма регіонального розвитку
Назва завдання Державної
стратегії регіонального розвитку
на період 2020 року, якому
відповідає проект
Регіон, територія або місто, що
отримають вигоду від реалізації
проекту
Тривалість проекту
Загальний бюджет проекту (грн.)
Очікуваний обсяг фінансування
проекту
з державного бюджету
з інших джерел
Загальна та конкретна цілі
проекту

Науково-методичне
середовище
Нової
української школи: Регіональні центри
розвитку освіти Миколаївщини в умовах
децентралізації
Миколаївська
обласна
державна
адміністрація
54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22
Код ЄДРПОУ 00022579
Миколаївський
обласний
інститут
післядипломної педагогічної освіти
вул. Адміральська, 4-а, м. Миколаїв, 54001
Код ЄДРПОУ 31193118
Розвиток людського потенціалу
4.2. Інституції та мережі
Розвиток
соціального
партнерства та
соціальної відповідальності всіх суб’єктів у
регіонах у контексті забезпечення розвитку
інтелектуального
потенціалу
та
нагромадження людського капіталу
Миколаївська область

36 місяців

Разом
11 783
605,44 грн.

11 783 605,44 грн.
1 рік
2 рік
4 479 311,
52 грн.

3 652 146,
96 грн.

3 рік
3 652
146,96 грн.

Загальна
ціль:
Підвищення
рівня
конкурентоспроможності регіону.
Конкретна ціль 1.: Формування мережі
науково-методичних установ (регіональних
центрів розвитку освіти).
Конкретна ціль 2.: Підготовка керівних і
педагогічних кадрів до реалізації освітніх
реформ на базі регіональних центрів
розвитку освіти.
Визначення
Конкретна
ціль
3.:
ефективності діяльності та популяризація
досвіду роботи мережі науково-методичних

Цільові групи проекту та кінцеві
бенефіціари проекту

Очікувані результати проекту

Економічна або бюджетна
ефективність реалізації проекту

Інші економічні вигоди

установ - регіональних центрів розвитку
освіти
Науково-педагогічні
та
педагогічні
працівники
Миколаївського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти, працівники науково-методичних
установ області, керівні та педагогічні
кадри навчальних закладів області
Результат 1.1. Обладнано стаціонарні
робочі місця координаторів діяльності
регіональних центрів розвитку освіти.
Результат 1.2. Обладнано мобільні робочі
місця координаторів регіональних центрів
розвитку освіти та залучених науковопедагогічних і педагогічних працівників.
Результат 2.1. Створено 8 регіональних
центрів розвитку освіти.
Результат
2.2.
Підготовлено
3 000
педагогічних
працівників
на
курсах
підвищення
кваліфікації
та
3 000
педагогічних
працівників
за
іншими
формами підвищення кваліфікації на три
роки.
Результат 3.1. Проведено моніторинг
ефективності
діяльності
регіональних
центрів розвитку освіти.
Результат 3.2. Оприлюднено хід та
результати реалізації Проекту в друкованих
та електронних засобах масової інформації,
періодичних виданнях, презентаційних та
науково-методичних збірках
Проект забезпечуватиме покращення якості
та доступності освітніх послуг 524
загальноосвітніх шкіл Миколаївщини, що
зробить можливим наближення умов
навчання
дорослих
до
європейських
стандартів.
Проект сприятиме підтримці вітчизняного
виробника послуг у сфері післядипломної
освіти дорослих Миколаївського регіону.
Проект забезпечить отримання фінансовоекономічного ефекту у вигляді економії
бюджету у розмірі 18-21 млн грн
Проект забезпечить економічний ефект
щодо
використання
людських
і
матеріально-технічних ресурсів під час

Соціальний вплив

Екологічний вплив

Основна діяльність за проектом

забезпечення
підготовки
керівних
і
педагогічних кадрів
Забезпечення рівного доступу керівних та
педагогічних кадрів усіх районів (міст)
області до освітніх послуг.
Підготовлено
3 000
педагогічних
працівників
на
курсах
підвищення
кваліфікації
та
3 000
педагогічних
працівників
за
іншими
формами
підвищення кваліфікації на три роки до
роботи в умовах реалізації концепції «Нова
українська школа»
Безпосереднього екологічного впливу на
довкілля в процесі реалізації проекту не
передбачається
Основні види діяльності за проектом.
- придбання меблів шляхом замовлення
послуг щодо виготовлення меблів
підрядній організації;
- придбання
комп’ютерної
та
оргтехніки
шляхом
проведення
публічних закупівель;
- придбання
автобуса
шляхом
проведення публічних закупівель;
- придбання
мобільного
мультимедійного
обладнання
та
мобільної
комп’ютерної
техніки
шляхом
проведення
публічних
закупівель;
- укладання договорів із науковометодичними установами області про
функціонування
на
їх
базі
Регіональних центрів розвитку освіти;
- розподіл
обов’язків.
Укладання
планів
діяльності
Регіональних
центрів розвитку освіти;
- укладання
програм,
планів
і
навчально-методичних
комплексів
для організації курсів підвищення
кваліфікації та науково-методичних
заходів
підготовки
керівних
і
педагогічних
кадрів
на
базі
регіональних центрів розвитку освіти;
- укладання графіків курсів підвищення
кваліфікації та науково-методичних
заходів
підготовки
керівних
і
педагогічних
кадрів
на
базі
регіональних центрів розвитку освіти.

-

Актуальність проекту:
обґрунтування необхідності,
соціально-економічної
спрямованості та реалістичності
виконання проекту

Спроможність забезпечити

організація
курсів
підвищення
кваліфікації.
- організація різних масових і групових
форм підвищення кваліфікації.
- планування
та
підготовка
моніторингу.
- організація моніторингу.
- опрацювання
результатів
моніторингу, прийняття рішень щодо
удосконалення
діяльності
Регіональних центрів розвитку освіти.
- узагальнення
та
популяризація
результатів проекту.
- створення на порталі МОІППО
сторінки
«Регіональні
центри
розвитку освіти»
Відсутність простих і дієвих механізмів
поширення через систему післядипломної
освіти педагогічних кадрів інноваційних
практик гальмують розвиток регіональної
системи освіти.
Особливої актуальності цей процес набуває
в умовах децентралізації та становлення
системи
управління
регіональними
освітніми мережами та надання навчальним
закладам науково-методичних послуг на
місцях.
Створення 8 регіональних центрів розвитку
освіти
для
організації
комплексного
професійного
розвитку
педагогічних
працівників і керівних кадрів системи
освіти дозволить знизити витрати часу і
фінансових
ресурсів,
наблизити
професіоналів до споживача, зробити
доступними ресурси знань в усьому їхньому
різноманітті. І як наслідок сприятиме
створенню:
оперативної
системи
підвищення
кваліфікації та підготовки керівних та
педагогічних кадрів на місцях;
дієвої мережі науково-методичних
установ в області;
системи моніторингу якості освіти
області;
отриманню фінансово-економічного
та соціального ефектів
Бюджет
Миколаївського
обласного

стійкий результат реалізації
проекту

¥

Очікувані витрати на закупівлю
товарів, робіт і послуг
національного виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис. гривень,
відсотків)
Очікувані витрати на закупівлю
товарів, робіт і послуг іноземного
виробника, які використовуються
під час реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Експертний звіт до проекту
будівництва (ким, коли виданий)
Потреба та наявність необхідної
дозвільної документації для
реалізації проекту
Телефон, факс, електронна пошта
ініціатора (замовника) проекту

інституту
післядипломної
педагогічної
освіти передбачає видатки на ремонт
обладнання, оновлення переліку, оплату
праці науково-педагогічних працівників,
витрат на відрядження та експлуатацію
транспортного засобу, що надає можливість
після
завершення
реалізації
проекту
забезпечити фінансову постійну сталість
результатів проекту
Реалізація Проекту триватиме щонайменше
10 років. Обладнання, що використовується
в Проекті, може використовуватись для
організації
інших
форм
підвищення
кваліфікації керівних і педагогічних кадрів
навчальних закладів області
10 519 735 грн, що складає 88%

1 409 699 грн, що складає 12%

-

Ініціатор: Миколаївська обласна державна
адміністрація, тел./факс (0512) 37 01 36,
cancelar@mk.gov.ua
Замовник:
Миколаївський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти, тел./факс (0512) 37 85 89,
moippo@moippo.mk.ua

Перший заступи
ГОЛОВИ облдерж:
виконувач фун
голови облдерж

В.В.Бонь

