
План 

проведення колегії управління освіти Миколаївської міської ради 

 

23 грудня 2020 року Форма проведення: віддалений мережевий доступ  

м. Миколаїв   

 Учасники:  

 

 

 

 

члени колегії 

 

Порядок денний 

засідання колегії управління освіти Миколаївської міської ради 

від 23 грудня 2020 року 

                                                 

1. Про стан виконання програми військово-патріотичного виховання 

населення Миколаївської області на 2015-2020 роки.  

Матейчик І.О., головний спеціаліст 

управління освіти 

 

2. Про затвердження плану роботи управління освіти на 2021 рік. 

Личко Г.В., начальник управління 

освіти 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА  

М И К О Л А Ї В С Ь КА   М І С Ь КА   Р А Д А 

У П Р А В Л І Н Н Я   О С В І Т И  

Н А К А З  

 

28.12.2020                                      м. Миколаїв                                             № 334 

 

 

Про затвердження рішення колегії  

управління освіти Миколаївської міської  

ради від 23.12.2020 № 1 «Про стан виконання  

програми військово-патріотичного виховання  

населення Миколаївської області на 2015-2020 роки» 

 

        Відповідно до річного плану роботи управління освіти Миколаївської 

міської ради на засіданні колегії розглянуто питання «Про стан виконання 

програми військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області 

на 2015-2020 роки». 

 З метою удосконалення системи військово-патріотичного виховання 

населення м. Миколаєва, спрямованої на виховання любові до України, 

усвідомлення громадянського обов’язку на основі національних і 

загальнолюдських духовних цінностей, формування мотивації до військово-

спортивної загартованості  

 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити рішення колегії управління освіти «Про стан виконання  

програми військово-патріотичного виховання населення Миколаївської 

області на 2015-2020 роки» (додається). 

2. Здійснити контроль за виконанням рішення колегії. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник управління                             Г. ЛИЧКО 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до наказу управління освіти  

Миколаївської міської ради  

від 28.12.2020 № 334 

 

Рішення колегії  

управління освіти Миколаївської міської ради  

 

від 23.12.2020                                                                                                      № 1 

 

 

Про стан виконання програми  

військово-патріотичного виховання  

населення Миколаївської області  

на 2015-2020 роки 

 

Відповідно до плану роботи управління освіти Миколаївської міської ради 

проаналізовано питання виконання програми військово-патріотичного 

виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки протягом всього 

періоду дії. 

Протягом 2015-2020 рр. у місті Миколаєві створено цілу систему військово-

патріотичного виховання учнівської молоді яка зорієнтована на формування у 

молодої особи готовності до захисту України, розвитку бажання здобувати 

військові професії, проходити службу в ЗСУ. Надзвичайне значення набуває 

роль предмета «Захист України» як складової частини військово-патріотичного 

виховання (допризовної підготовки), спрямованої на підготовку юнаків у 

теоретичному, практичному, фізичному і психологічному плані до майбутньої 

військової діяльності. Викладання предмету є центральним, навколо якого 

розвивається вся військово-патріотична робота. Викладачі предмету «Захист 

України» ефективно використовують матеріальну базу закладів освіти, завдяки 

чому кожен учень старших класів виконує нормативи програми предмету, 

займається військово-прикладними видами спорту, виховує в собі мужність, 

силу волі, морально-психологічну стійкість, здатність і готовність переносити 

фізичні навантаження. 

З метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів 11 

класів наприкінці кожного навчального року в закладах загальної середньої 

освіти м. Миколаєва проходять 3 денні навчально-польові збори та заняття з 

основ медичних знань з учнями 11-х класів, які вивчають предмет «Захист 

України». Під час проходження зборів учні отримують практичні навички з 

вогневої, тактичної, фізичної, психологічної, медико-санітарної підготовки та 

основ цивільного захисту. З дівчатами та юнаками 11-х класів, які за станом 

здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння військової справи 

проводяться практичні заняття з основ медичних знань в тому числі на базі 

лікувальних закладів. Кожного року військовою кафедрою Миколаївського 

Національного університету імені В.О. Сухомлинського спільно з 



Миколаївським обласним військовим комісаріатом на полігоні організовуються 

учбові місця з різних розділів програми предмету «Захист України» 

завершальним етапом проходження яких є виконання початкової вправи стрільб 

з автомату Калашникова бойовими набоями. Крім того до проведення 

навчально-польових зборів залучалися районні військові комісаріати, 

командування та особовий склад в/ч А 1080, в/ч А 3039 НГУ, в/ч А0224, центр 

тактико-спеціальної підготовки «Булат», ГО «Асоціація учасників та інвалідів 

АТО».  

У 2020 році у зв’язку з карантинними обмеженнями, 3 денні навчально-

польові збори та заняття з основ медичних знань з учнями 11-х класів проходили 

з використанням технологій дистанційного навчання з урахуванням 

матеріально-технічних можливостей закладів освіти. 

Активізації військово-патріотичної, військово-спортивної та фізкультурно-

масової роботи також сприяє гурткова робота, в закладах освіти працюють такі 

гуртки як: «Захисник Батьківщини», «Влучний стрілець», «Юний стрілець», 

«Військово-прикладне багатоборство», «Джура» та інші. На гуртки військово-

патріотичного напряму в кожному закладі освіти міста Миколаєва передбачено 

0,5 ставки керівника гуртка. Окрім закладів загальної середньої освіти гурткова 

робота військово-патріотичного напряму ведеться в закладах позашкільної 

освіти. 

З метою обміну досвідом та підвищення методичного рівня в місті 

Миколаєві постійно працюють районні методичні об’єднання вчителів предмета 

«Захист України». На методичних засіданнях вирішуються питання військово-

патріотичної та спортивно-масової роботи, ведення журналів, матеріально-

технічної бази та інші.  

Протягом жовтня-травня місяця управлінням освіти Миколаївської міської 

ради, управлінням фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, ГО 

«Миколаївська міська організація ТСО України» проводиться міська 

спартакіада з військово-прикладних видів спорту (далі Спартакіада). Основними 

завданнями проведення Спартакіади є формування та пропаганда здорового 

способу життя, підвищення престижу військової служби, виховання морально-

психологічної стійкості, почуття патріотизму та колективізму, залучення молоді 

до систематичних занять військово-прикладними видами спорту, як однієї з 

форм підготовки молоді до служби в армії, виявлення кращих спортсменів та 

підведення підсумків військово-спортивної та військово-патріотичної роботи 

серед учнів закладів освіти міста Миколаєва. 

Спартакіада проходить в два етапи: 

  перший етап (зональний) – районні змагання (три команди переможці 

району виходять у другий етап); 

  другий етап (фінальний) – міські змагання. 

До календарного плану змагань входять таки види як: 

- «Військово-прикладне триборство» (стрільба з пневматичної гвинтівки, 

підтягування на поперечині, метання гранати Ф-1 на дальність);  

- «Віськово-прикладне двоборство» (швидкісна стрільба з пневматичної 

гвинтівки та біг 2000 метрів); 



- стрільба з пневматичної гвинтівки серед хлопців; 

- стрільба з пневматичної гвинтівки серед дівчат пам’яті Людмили 

Павлюченко; 

- міські змагання «Нумо, хлопці!» серед допризовної молоді, присвячені 

річниці звільнення м. Миколаєва від нацизму; 

- І-й (районний/міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

Всі заклади загальної середньої освіти міста Миколаєва, в яких викладається 

предмет «Захист України» та працюють гуртки військово-патріотичного 

напряму, приймають участь у Спартакіаді.  

Протягом періоду виконання програми переможцями Спартакіади ставали: 

у 2016 році – ЗЗСО №33, у 2017 році – ЗЗСО №51, у 2018 році – ЗЗСО №51, у 

2019 році – ЗЗСО №57. У 2020 році – ЗЗСО №57. Участь у фінальному етапі 

Спартакіади виборювали команди закладів загальної середньої освіти №№ 1, 3, 

7, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 42, 44, 46, 50, 51, 53, 54, 56, 

57, ММК ім. В.Д.Чайки, гімназії №2, 3, 4, юридичного ліцею, морського ліцею 

та економічного ліцею №2.  

Нагородження учасників відбувалося за підсумками кожного виду змагань 

як в командній так і в особистій першості. Команди-призери нагороджувались 

грамотами, кубками, медалями та цінними подарунками. Члени цих команд – 

грамотами управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. В 

таких видах як: «Військово-прикладне триборство», «Віськово-прикладне 

двоборство» та стрільба з пневматичної гвинтівки серед хлопців, де передбачено 

виконання нормативів на спортивний розряд для юнаків-допризовників, ГО 

«Миколаївська міська організація ТСО України» присвоювались спортивні 

розряди та видавалися відповідні посвідчення. 

Щороку, в січні місяці, управлінням освіти Миколаївської міської ради 

спільно з міським комітетом профспілки працівників освіти та управлінням 

фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради проводиться відкрита 

першість м. Миколаєва зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед працівників 

закладів освіти, в яких беруть участь від 80 до 120 учасників, а саме заклади 

загальної середньої освіти №№ 1, 3, 7, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 

32, 34, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 56, 57, гімназії №2, 3, 4, ММК ім. В.Д.Чайки, 

Клубу юних моряків. Призові місця першості вибороли команди: у 2016 році – 

ЗЗСО №51, у 2017 році – ЗЗСО №53, у 2018 році – КЮМ, у 2019 році – КЮМ. У 

2020 році – ЗЗСО №34. 

Окрім Спартакіади, команди учнів закладів загальної середньої освіти, 

взяли участь у змаганнях МОЦТКЕ УМ з військово-прикладних видів змагань, 

спортивних змаганнях з кульової стрільби, які організує та проводить ГО 

«Миколаївська міська асоціація ветеранів Афганістану та АТО».  

Важливим аспектом виховання патріотизму є підвищення престижу 

військової служби, орієнтації молоді на військові професії. Однією з основних 

форм такого напрямку є військово-шефська робота, яка полягає в становленні та 

підтримці зв’язків закладів загальної середньої освіти з військовими частинами, 

вищими військовими закладами освіти, козацькими товариствами щодо 



проведення спільних заходів з метою виховання у молоді громадянського 

почуття та якостей. Кожен заклад освіти міста закріплений за військовою 

частиною. 

Закладами освіти спільно з управлінням освіти Миколаївської міської ради 

проводилися виховні заходи, присвячені подвигу учасників Революції гідності 

та увічнення пам`яті Героїв Небесної Сотні, Дня українського добровольця, Дня 

вшанування учасників бойових дій на території Республіки Афганістан, 

відзначення 75-ї річниці визволення Миколаєва від фашистських загарбників, до 

Дня пам`яті та примирення і 74-ї річниці Перемоги над фашизмом у Другій 

світовій війні, Міжнародного дня пам`яті жертв фашизму, Дня партизанської 

слави, Дня захисника України, Дня вигнання нацистів з України, Дня Гідності та 

Свободи: 

- уроки мужності, бесіди, «круглі столи», зустрічі учнівських колективів з 

ветеранами Другої світової війни, учасниками бойових дій, учасниками 

проведення Операції об`єднаних сил ЗСУ, військовослужбовцями, воїнами-

інтернаціоналістами; 

- несення Почесної варти біля меморіалу Героїв-Ольшанців на Посту №1; 

- організовано роботу волонтерських груп в мікрорайонах міста, благодійні 

акції допомога ветеранам Другої світової війни, учасниками бойових дій; 

- екскурсії до краєзнавчих музеїв та музеїв Бойової слави, музею «Підпільно-

партизанського руху на Миколаївщині у 1941-1944рр»; 

- в шкільних музеях Бойової слави, залах патріотичного виховання продовжено 

роботу над створенням експозицій з увічнення пам`яті учасників проведення 

АТО, Операції об`єднаних сил ЗСУ, Небесної Сотні, жертв воєн та політичних 

репресій; проведенням пошуково-дослідницької діяльності по збору та 

систематизації інформації про учасників проведення Операції об`єднаних сил 

ЗСУ, свідчень очевидців, спогадів, оформлення куточків пам`яті випускникам 

школи-учасникам проведення Операції об`єднаних сил ЗСУ. 

Учнями закладів освіти продовжено шефство над місцями поховань 

загиблих воїнів Другої світової війни, учасників проведення АТО, Операції 

об`єднаних сил ЗСУ. Заклади освіти провели зустрічі учнівських колективів з 

ветеранами Другої світової війни, учасниками бойових дій, учасниками 

проведення Операції об`єднаних сил ЗСУ, військовослужбовцями, воїнами-

інтернаціоналістами на Уроках мужності «Герої поряд: мужність українських 

військових», бесідах, «круглих столах», концертах, вікторинах. В шкільних 

музеях Бойової слави, залах патріотичного виховання проводилася робота над 

створенням експозицій з увічнення пам`яті учасників АТО, ООС, Небесної 

Сотні, жертв воєн та політичних репресій; проведенням пошуково-дослідницької 

діяльності по збору та систематизації інформації про учасників АТО, ООС, 

свідчень очевидців, спогадів, оформлення куточків пам`яті випускникам школи-

учасникам АТО, ООС. Закладами освіти міста протягом звітного періоду 

проведено екскурсії до краєзнавчих музеїв та музеїв бойової слави, музею 

«Підпільно-партизанського руху на Миколаївщині у роки Великої Вітчизняної 

війни», екскурсії до шкільних музеїв бойової та трудової слави, 

«Бухенвальдський набат» (ЗЗСО № 11), «Героїв-ольшанців» (ЗЗСОШ № 43), 



«Бойової слави» (ЗЗСО № 24), «Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині» 

(ЗЗСО № 26), екскурсії до шкільних музеїв, залів, куточків Бойової слави. Було 

реалізовано міський проєкт «Пазли історії», міську благодійну акцію «Запали 

надію в серці». В закладах освіти працюють пошуково-дослідницькі загони за 

участю молодіжних центрів, органів учнівського самоврядування з виявлення та 

вивчення невідомих сторінок історії та культури рідного краю. 

Позашкільними навчальними закладами проводилося:  

1. БТДЮ Інгульського району: 

- конкурс на кращу вітальну листівку «Як добре жити без війни»; 

- святкове привітання ветеранів Другої світової війни з Днем перемоги 

«Низький уклін Вам, ветерани!»; 

- виставка, присвячена Дню перемоги «Пам'ять завжди у наших серцях» 

(сумісно з адміністрацією Інгульського району); 

- майстер-класи декоративно-прикладного мистецтва. 

2. Дитячий центр Корабельного району: 

- конкурс тематичних декоративно–ужиткових та образотворчих композицій в 

гуртках «Збережемо пам’ять про подвиг»; 

- виставка конкурсних робіт, прес-конференція з ветеранами Другої світової 

війни «Відлуння нашої історії»; 

- участь творчих колективів Дитячого центру Корабельного району у районних 

заходах. 

3. БДЮТ Заводського району:  

- святковий концерт «І знову весна на білім світі…»; 

- гра «Що? Де? Коли?»; 

- «Війна на сторінках української літератури»;  

- конкурс віршів та есе серед учнів ЗЗСО району «Слова, що ідуть від серця»; 

- святковий концерт «Хай горить вогонь пам`яті». 

4. Клубом юних моряків з флотилією: 

- Всеукраїнські відкриті змагання з військово-морського багатоборства серед 

команд флотилій та клубів юних моряків; 

- свято «Посвята в курсанти»;  

- несення Почесної варти біля меморіалу Героїв-Ольшанців на Посту №1; 

- благодійні акції «Подаруй частинку доброти» та «Запали надію в серці» 

(допомога особам, які опинились в складних життєвих обставинах); 

- виставка-конкурс «Сяйво доброти», допомога в організації Новорічних та 

Різдвяних свят; 

- фотоконкурс «Я, ти, він, вона – разом Україна». 

5. МіськСЮТ: 

- виготовлення святкових листівок ветеранам Інгульського району; 

6. МіськСЮН: 

- акція «Букет ветерану» (шпиталь для ветеранів);  

7. Палац творчості учнів: 

- святкові концерти «На хвилях священної пам’яті», «А пам`ять живе у серцях» 

для ветеранів та мешканців міста. 

 



Виходячи з вищезазначеного колегія ухвалила: 

1. Доповідну записку про виконання закладами освіти «Про стан виконання 

обласної Програми військово-патріотичного виховання населення 

Миколаївської області на 2015-2020 роки» взяти до відома. 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Проаналізувати стан виконання програми військово-патріотичного 

виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки.  

Січень-лютий, 2021 року 

2.2. Розробити заходи щодо вдосконалення системи військово-

патріотичного виховання учасників освітнього процесу відповідно 

до сучасних вимог.  

Січень-лютий, 2021 року 

2.3. Організувати співпрацю з районними центрами комплектування та 

соціальної підтримки щодо роботи з допризовної підготовки та 

професійної орієнтації молоді допризовного віку.  

Постійно 

3. Управлінню освіти (Личко Г.В.): 

3.1. За підсумками колегії видати наказ про затвердження рішення 

колегії «Про стан виконання Програми військово-патріотичного 

виховання населення Миколаївської області на 2015-2020 роки». 

Грудень, 2020 року 

3.2. Активізувати проведення міського огляду-конкурсу на кращий стан 

військово-патріотичного виховання. Поширювати досвід кращих 

педагогічних працівників. 

Постійно 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

начальника управління освіти Макарову С.Б. 

 

 

Голова колегії                                                                                         Г. ЛИЧКО 
 

Секретар колегії                                                                                     О. БРИЖАК  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА  

М И К О Л А Ї В С Ь КА   М І С Ь КА   Р А Д А 

У П Р А В Л І Н Н Я   О С В І Т И  

Н А К А З  

 

28.12.2020                                      м. Миколаїв                                             № 335 

 

 

Про затвердження рішення колегії  

управління освіти Миколаївської міської  

ради від 23.12.2020 № 2 «Про затвердження  

плану роботи управління освіти Миколаївської  

міської ради на 2021 рік» 

 

        Відповідно до річного плану роботи управління освіти Миколаївської 

міської ради на засіданні колегії розглянуто питання «Про затвердження плану 

роботи управління освіти Миколаївської міської ради на 2021 рік» 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити рішення колегії управління освіти «Про затвердження плану 

роботи управління освіти Миколаївської міської ради на 2021 рік» 

(додається). 

2. Здійснити контроль за виконанням рішення колегії. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник управління                             Г. ЛИЧКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до наказу управління освіти  

Миколаївської міської ради  

від 28.12.2020 № 335 

 

Рішення колегії  

управління освіти Миколаївської міської ради  

 

від 23.12.2020                                                                                                      № 2 

 

 

Про затвердження плану роботи  

управління освіти Миколаївської  

міської ради на 2021 рік 

 

Відповідно до річного плану роботи управління освіти Миколаївської міської 

ради на засіданні колегії розглянуто питання «Про затвердження плану роботи 

управління освіти Миколаївської міської ради на 2021 рік» (витяг з плану роботи 

управління освіти додається). 

 

План роботи колегії управління освіти на 2021 рік 

 

Термін 

проведення 

Зміст заходів Відповідальний 

лютий Про стан фінансово-господарської 

діяльності та виконання бюджету 2020 

року 

Іванова Л.І. 

Ігнатченко А.П 

Джулай Г.В. 

Про стан виконавської дисципліни 

керівників закладів освіти та роботи зі 

зверненнями громадян за 2020 рік 

Курдиш Н.М. 

 

квітень 

 

Про ефективність використання сайтів та 

інших Інтернет-ресурсів як складової 

інформаційного простору закладів 

загальної середньої освіти  

Макаренко Н.С. 

Батьковець С.С. 

Брижак О.І. 

Каплинська О.В. 

Про стан взаємодії закладів дошкільної 

освіти з батьками вихованців (ст.11 

Закону України «Про дошкільну освіту») 

Бойко О.М. 

Гладун О.Ф. 

Про стратегічні напрями діяльності Центру 

професійного розвитку педагогічних 

працівників в умовах сьогодення 

Тарасова О.В. 

серпень Про підсумки роботи управління освіти та 

педагогічних колективів у 2020/2021 

Личко Г.В. 

Макарова С.Б. 



 навчальному році та пріоритетні напрями 

розвитку галузі в 2021/2022 навчальному 

році 

Тарасова О.В. 

 Романіченко І.В. 

листопад 

 

Про стан виконання програми 

національно-патріотичного виховання 

населення Миколаївської області на 2021-

2023 роки 

Матейчик І.О. 

Про хід виконання закладами освіти ст.15 

Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» в частині формування 

культури та навичок здорового способу 

життя, екологічної культури і дбайливого 

ставлення до довкілля 

Джердж О.С. 

Тертиця І.Г. 

 

Про хід виконання закладами освіти ст.13 

Закону України «Про охорону праці» в 

частині функціонування системи 

управління охороною праці в закладах 

освіти та заходи щодо її удосконалення 

Яковенко В.І. 

Горобець С.А. 

 

 

Про стан запровадження компетентнісно-

діяльнісного підходу в процесі вивчення 

історії України в 10-11-х класах 

Майборода Л.М. 

Про дотримання постанови Кабінету 

Міністрів України № 530 від 10.04.2019  

«Про затвердження Порядку організації 

діяльності інклюзивних груп у закладах 

дошкільної освіти». 

Бойко О.М. 

Гладун О.Ф. 

грудень Про затвердження плану роботи 

управління освіти на 2022 рік 

Личко Г.В. 

Макарова С.Б. 

 

Враховуючи вищезазначене, колегія ухвалила: 

1. Затвердити план роботи управління освіти Миколаївської міської ради на 

2021 рік. 

2. Управлінню освіти (Личко Г.В.): 

2.1. Видати наказ про затвердження рішення колегії «Про затвердження 

плану роботи управління освіти на 2021 рік». 

Грудень, 2020 рік 

2.2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова колегії                                                                                         Г. ЛИЧКО 

 

Секретар колегії                                                                                     О. БРИЖАК  


