
Рішення 

колегії департаменту освіти і науки  

Миколаївської облвійськадміністрації 

 

27 жовтня 2022 року        № 2 

 

Про виконання комплексних заходів 

у 2022 році для підвищення якості 

надання освітніх послуг у закладах 

освіти області, які забезпечують  

здобуття повної загальної середньої освіти, 

на 2021-2024 роки 

 

Метою роботи колегії департаменту освіти і науки Миколаївської 

облвійськадміністрації є виконання розпорядження Миколаївської обласної 

державної адміністрації від 01.11.2021№ 547-р «Про затвердження 

комплексних заходівдля підвищення якості надання освітніх послуг у 

закладах освіти області, які забезпечують здобуття повної загальної 

середньої освіти, на 2021-2024 роки» (далі - розпорядження) та аналіз 

управлінської діяльності органів управління освітою у 2022 році щодо 

забезпечення якості надання освітніх послуг, здобуття якісної, сучасної, 

конкурентоспроможної освіти у закладах загальної середньої освіти 

Миколаївської області. 

У ході аналізу виявлено вплив викликів в освіті Миколаївщини 

2022 року на стан виконання органами управління освітою розпорядження, 

серед яких: 

 організація освітнього процесу після вимушеного переривання його звичного 

перебігу, викликаного спочатку тривалими карантинами, потім – військовою 

агресією російської федерації на території нашої держави; 

 організація навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах поєднання 

різних форм організації освітнього процесу; 

 вимушене перебування 26 закладів загальної середньої освіти населених 

пунктів Снігурівської, Широківської, Горохівської, Шевченківської 

територіальних громад на окупованих територіях; 

  руйнація та пошкодження деяких закладів загальної середньої освіти 

області, що призвело до втрати та пошкодження матеріально-технічної бази; 

 вирішення освітніх проблем 24583 учнів та 736 педагогічних працівників, які 

виїхали за кордон, та 2105 внутрішньо переміщених осіб; 

 проведення національного мультимедійного тестування, аналога зовнішнього 

незалежного оцінювання, в умовах російської агресії;  

 постійне вирішення питань відновлення роботи закладів загальної середньої 

освіти, технічних можливостей для здійснення освітнього процесу, вжиття 

заходів для встановлення місця перебування учнів, педагогічних та інших 

працівників та відновлення трудових відносин з працівниками закладів 

освіти, надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу.  



 

Поряд з тим осмислення стану якості освіти Миколаївської області у 

змінених реаліях функціонування потребує глибокого аналізу на місцях і 

визначення ролі управлінської діяльності за контролем якості освіти. 

Враховуючи викладене, колегія  

 

ВИРІШИЛА 

 

1. Інформацію «Про виконання комплексних заходів у 2022 році для 

підвищення якості надання освітніх послуг у закладах освіти області, 

які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, на 2021-

2024 роки» взяти до відома. 

 

2.  Департаменту освіти і науки (Веліховська А.Б.) консолідувати зусилля 

органів місцевого самоврядування і управління освітою у створенні 

належних умов для підвищення якості надання освітніх послуг у 

закладах загальної середньої освіти області та забезпеченні виконання 

Комплексних заходів, затверджених розпорядженням Миколаївської 

обласної державної адміністрації від 01.11.2021№ 547-р. 

Термін: постійно 

 

3. Керівникам органів управління освітою: 

3.1. продовжити роботу щодо створення належних умов для 

забезпечення якості надання освітніх послуг у закладах загальної 

середньої освіти. 

Термін: постійно 

3.2. аналітичну інформацію про вжиті заходищодо виконання 

Комплексних заходів у 2023 році надати департаменту освіти і 

науки у співставленні з аналогічним аналізом за 2022 рік з 

визначенням дієвості управлінської діяльності та якісних 

зрушень у вирішенні проблем. 

Термін: до 01.04.2023 та 01.09.2023 

4. Миколаївському інституту післядипломної педагогічної освіти          

(Шуляр В.І.) продовжити роботу над виконанням Комплексних заходів у 

2023 році на діагностичній основі щодо методичного забезпечення педагогів 

з урахуванням компетентнісно-діяльнісного підходу. 

Термін: постійно 

 



5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора 

департаменту - начальник управління дошкільної, загальної середньої, 

корекційної  та позашкільної освіти Сокульську Н. В. 

 

 

 

Голова колегії                                                                      АллаВЕЛІХОВСЬКА 

 

Секретар                                                                               Наталя Хрущ 


