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ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у лютому 2016 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 лютому 2015 року.
3 лютого на базі Центру туризму, спорту та екскурсій відбулося засідання у
форматі круглого столу з питань військово-патріотичного виховання молоді Волині,
під час якого обговорено стан справ щодо розвитку даного напрямку на теренах
нашої області.
Команда школярів Волинського обласного еколого-натуралістичного центру у
складі десяти учасників отримала 9 призових місць на конкурсі винахідницьких та
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму «Природа –
людина – виробництво – екологія» й конкурсі юних зоологів і тваринників, які
відбулися 9-12 лютого у м. Києві в рамках Тижня Всеукраїнських та Міжнародних
науково-освітніх проектів «Україна — Європа — Світ — 2016».
Питання про те, як зробити освітній процес продуктивним, а навчання цікавим
обговорено 10 лютого під час обласного семінару для керівників гуртків
авіамодельного спорту.
Робоча нарада щодо організації та проведення акції «Зробимо Волинь
чистою!» з лідерами молодіжних громадських організацій, представниками
управлінь внутрішньої політики, екології та природних ресурсів, житловокомунального господарства та відділу інформаційної політики облдержадміністрації
відбулася 10 лютого в прес-центрі Волинської обласної ради.
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Мишковець С. Є. та заступника голови обласної ради Карпюка Р. П. 11 лютого
проведено розширене засідання колегії управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації, на якому здійснено аналіз результативності роботи установ і
закладів освіти області у 2015 році та накреслено завдання щодо реалізації освітньої
політики в регіоні у 2016 році.
12 лютого в приміщенні Волинської обласної ради відбулася робоча зустріч
заступника голови Волинської облдержадміністрації Мишковець С.Є. із молоддю
Северодонецька Луганської області з теми: «Обмін досвідом в галузі молодіжної
політики та кращі практики співпраці влади з громадським сектором Волині».
13 лютого відбулися урочистості з нагоди проведення фінального етапу
VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка, у якому взяв участь 31 учасник – переможці ІІІ (обласного)
етапу конкурсу.

Понад 100 спортсменів із 11 районів та міст області у складі 27 команд взяли
участь у змаганнях І етапу Кубку області серед юніорів з пішохідного туризму в
закритих приміщеннях, які відбулися 14 лютого на базі загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів с. Раків Ліс Камінь-Каширського району.
14 лютого проведено ІІІ тур обласного етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт слухачів Волинського відділення Малої
академії наук України, в якому взяли участь 476 обдарованих школярів з різних
районів, міст області, навчальних закладів обласного підпорядкування,
позашкільних навчальних закладів.
З нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні у загальноосвітніх,
професійно-технічних, позашкільних та вищих навчальних закладах області з 15 по
26 лютого проведено ряд заходів з ушанування пам’яті учасників Революції
гідності: загальношкільні лінійки-реквієми ушанування пам’яті Небесної Сотні,
виховні та інформаційно-просвітницькі години, вечори-реквієми, літературномузичні години, уроки-мужності. Відбулися конкурси малюнків, акції, конкурси
читців, присвячені подвигу Героїв. Для учнів, студентів та педагогів організовано
перегляд документальних фільмів і відеорепортажів про Небесну Сотню. У школах і
бібліотеках міст та районів області оформлено експозиції матеріалів, привезених із
зони АТО, тематичні книжково-документальні виставки, присвячені подіям на
Майдані. За участю студентів, викладачів та громадськості відбулася поминальна
хода та покладання квітів до пам’ятного фотостенду Героїв Небесної Сотні.
П’ятеро учнів Волинського обласного еколого-натуралістичного центру –
фіналісти заочного етапу Всеукраїнського конкурсу «Intel Еко-Україна 2016»
(національний етап міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів
Intel ISEF 2016) вибороли призові місця в очному етапі конкурсу, який відбувся 1619 лютого м. Києві на базі Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді.
За участю першого заступника голови Рівненської обласної державної
адміністрації Юрія Приварського, президента громадської організації «Волинський
ресурсний центр» Василя Кашевського, начальника управління освіти і науки
Рівненської облдержадміністрації Григорія Таргонського, заступника начальника
управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації Людмили
Плахотної у рамках Програми Європейського Союзу «Підтримка політики
регіонального розвитку в Україні» 16 лютого проведено засідання круглого столу
щодо реалізації заходів проекту міжнародної технічної допомоги Європейського
Союзу «Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського
субрегіону". 22 лютого в приміщенні управління освіти, науки та молоді
Волинської облдержадміністрації відбулася презентація результатів дослідження
ринку праці в рамках проекту.
За підсумками огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
у 2015 році, який відбувся 17 лютого в Міністерстві соціальної політики України,
волинський «табір Сонячний» обласного Центру туризму, спорту та екскурсій
виборов ІІІ місце із понад 400 таборів України у номінації «Позашкільний заклад
оздоровлення та відпочинку».
18 лютого відбулась Відкрита Першість зі спортивного туризму та
орієнтування серед студентської молоді. У змаганнях взяли участь 15 команд –
представники п’яти вищих навчальних закладів: Луцького педагогічного коледжу,

Інституту фізичної культури та здоров’я, географічного факультету та коледжу
технологій бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки, Волинського коледжу національного університету харчових
технологій.
З 23 по 25 лютого в м. Києві на базі Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді проведено ІІ етап XV Всеукраїнського чемпіонату з
інформаційних технологій «Екософт-2016», під час якого школярі Волинської
області вибороли п’ять перемог.
25 лютого в торгово-розважальному центрі «Порт СІТІ» м. Луцька відбувся
фінал обласних змагань «Веселі старти» під гаслом «Здорові діти – здорова нація», в
яких взяли участь 22 команди із районів та міст області – переможці ІІ етапу
обласного фестивалю «Веселі старти» серед учнів 3–4 класів (6 985 дітей).
Обласний конкурс юних читців, присвячений 202-ій річниці від дня
народження Т.Г. Шевченка, проведено 25 лютого на базі Волинського державного
центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів. Більше 40 учнів загальноосвітніх шкіл, позашкільних та
професійно-технічних навчальних закладів області продемонстрували вміння
відтворити характер виконуваного твору, логічно передати думку автора, мистецтво
живого слова, майстерне виконання.
26 лютого на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді
відбувся обласний конкурс-захист науково-дослідницьких, винахідницьких
розробок з науково-технічного напряму, у якому взяло участь 14 команд з районів та
міст області.
У лютому відбулися змагання з баскетболу серед дівчат за програмою
XIV Спортивних ігор школярів Волині, у яких взяли участь 120 учасників у складі
10 команд з міст та районів області. Проведено ХХІІІ Обласну спартакіаду з
волейболу за участю представниць із 14 професійно-технічних навчальних закладів
області та Х Спартакіада Волині серед обласних ліцеїв та шкіл-інтернатів з
волейболу, в якій взяли участь 7 команд школярів.

