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ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у січні 2015 року
На виконання доручення голови Волинської облдержадміністрації
від 13.11.2015 № 7397/17/2-15 щодо ефективного функціонування офіційного вебсайту облдержадміністрації підготовлено звіт про діяльність управління освіти,
науки та молоді облдержадміністрації у січні 2015 року.
З 4 по 10 січня в загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних
навчальних закладах області відбулися новорічно-різдвяні ранки, вертепи та
фольклорні дійства.
Під час зимових канікул 4 січня в парку культури та відпочинку імені Лесі
Українки відбулися змагання зі спортивного орієнтування «Різдвяна феєрія» серед
учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області.
За участю голови облдержадміністрації Володимира Гунчика та заступника
голови обласної ради Романа Карпюка 5 січня проведено Свято обласної
Новорічної ялинки для 600 дітей особливої долі. Учасники святкового дійства
зустрілася з казковими героями, переглянули новорічну виставу та отримали
солодкі подарунки.
Більше 100 юних туристів, серед яких були і діти з сімей-переселенців зі
сходу України та діти, батьки яких є учасниками АТО, взяли участь у змаганнях з
пішохідного туризму та спортивного орієнтування, які відбулися 5 січня на базі
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Боратин Луцького району.
З 11 по 31 січня на базі Луцького педагогічного коледжу
проведено ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів, у якому взяли участь більше 1400 учнів 7-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів області. Переможці візьмуть участь у ІV (фінальному) етапі
олімпіад, який відбудеться у березні 2016 року.
Розширена нарада за участю фахівців фізичної культури і спорту області
відбулася 15 січня. Учасниками створено координаційну раду з числа провідних
тренерів-викладачів, керівників фізкультурно-спортивних товариств, обласних
федерацій з видів спорту, директорів дитячо-юнацьких спортивних шкіл та
визначено основні напрямки підготовки та комплектування збірних команд з видів
спорту.
Обласний семінар начальників відділів та управлінь освіти «Роль відділу
освіти у створенні навчально-матеріальної бази для здобуття якісної освіти та
громадянського становлення особистості» відбувся 15 січня на базі навчальних
закладів Камінь-Каширського району.
За участю команд волинських спортсменів з Горохівського, Ківерцівського,
Луцького, Маневицького районів, міста Луцька, команд туристів-лижників із
Рівненської області 15-16 січня на базі позаміського закладу оздоровлення та

відпочинку «Сонячний» Центру туризму, спорту та екскурсій відбувся 5-й
Чемпіонат області серед юніорів з лижного туризму.
Високу виконавську майстерність, артистичність, оригінальну подачу
музичного твору продемонстрували учні загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, інтернат
них, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів під час обласного
конкурсу української патріотичної пісні «Срібні дзвіночки», який відбувся
21 січня на базі ДПТНЗ «Луцьке вище професійне училище» та 24 січня у
Луцькому педагогічному коледжі.
В рамках впровадження експериментальної діяльності всеукраїнського
рівня 21-22 січня на базі Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату
І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» проведено
нараду з питань реформування системи інтернатних закладів за участю начальника
відділу освіти дітей з особливими потребами департаменту загальної середньої та
дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Симоненко Тетяни
Василівни й доктора психологічних наук державного вищого навчального закладу
«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук
України, наукового консультанта експерименту Бевз Галини Михайлівни.
24 січня на базі Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, на який 476 учасників з усіх
районів та міст області подали 496 наукових робіт.
За участю заступника голови Волинської облдержадміністрації Світлани
Мишковець, заступника голови обласної ради Романа Карпюка та заступника
начальника управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмили
Плахотної 26 січня на базі Луцького вищого професійного училища будівництва та
архітектури відбулася зустріч представників Фонду INNOVE Міністерства освіти і
науки Естонії із директорами професійно-технічних навчальних закладів Волині.
Обласний семінар для керівників гуртків спортивної радіопеленгації та
радіозв’язку на коротких хвилях з теми: «Базові кроки щодо підготовки вихованців
до участі в масових заходах різних рівнів» проведено 27 січня на базі Центру
науково-технічної творчості учнівської молоді.
30 січня відбувся загальнонаціональний етап ХVІ Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика, у якому взяли участь 27 учнів
загальноосвітніх, 9 учнів професійно-технічних та 11 студентів вищих навчальних
закладів області.
У січні на базі Маяківського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – лінгвістичний ліцей» проведено
IX Відкритий міжнародний матч з легкоатлетичних метань та спеціальної фізичної
підготовки, в якому взяли участь команди з Волинської, Рівненської областей,
Республіки Білорусь; на базі Володимир-Волинського вищого професійного
училища проведено змагання з шахів та шашок серед викладачів навчальних
закладів області. Відбулися обласні заходи в он-лайн режимі: навчальний семінар
для керівників та педагогічних працівників «Сучасний інноваційний урок: теорія і
практика» та засідання обласної секції викладачів права «Інноваційні форми
роботи на уроках правознавства».

