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ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у березні 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 березні 2016 року.
2 березня на базі Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки відбулися засідання обласних
методичних об’єднань викладачів природничих дисциплін та завідувачів відділень.
2-4 березня на Волині проведено Всеукраїнський семінар-практикум для
голів обласних та міських методичних об’єднань гуртків декоративно-ужиткового
та образотворчого мистецтва «Методика формування цінностей громадянина і
патріота засобами декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва», в
рамках якого відбувся арт-марафон «Минуле і сучасне. Патріоти нації» та
флешмоб «Стрічка патріота. Щасливі діти захисникам Вітчизни», проведено
майстер-класи на патріотичну тематику: «Берегиня роду», «Під оберегом синьожовтого знамена».
Змагання з техніки пішохідного туризму в закритих приміщеннях за участю
27 команд кращих спортсменів-туристів з районів і міст Волині та двох команд із
Львівської області відбулися 6 березня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів с. Мизове Старовижівського району в рамках ІІ етапу Кубку Волині.
12 березня на базі Інституту філології та журналістики Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки проведено XIІ Обласний турнір
юних журналістів та ІІ Обласний турнір юних філософів та релігієзнавців.
Учасниками стали 170 старшокласників у складі 33 команд з міст та районів
області, закладів обласного підпорядкування.
Понад 150 спортсменів – вихованці позашкільних навчальних закладів та
філій обласного Центру туризму з Луцька, Луцького, Рожищенського,
Маневицького, Старовижівського районів, а також спортсмени з Рівненської
області взяли участь у змаганнях зі спортивного орієнтування «Весна-2016», які
відбулися 13 березня у лісовому масиві поблизу с. Струмівка Луцького району.
16 березня на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, як
підсумок роботи, проведено Обласний конкурс-змагання учнів молодшого
шкільного віку з початкового технічного моделювання, учасниками яких стали
15 команд з міст та районів області та ЦНТТУМ.
Учнівські посиденьки лідерів учнівського самоврядування професійнотехнічних навчальних закладів області з елементами дебатів «Навчання – це
необхідність чи марна трата часу» відбулися в режимі он-лайн 17 березня на базі
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти.

17-18 березня на базі Луцького педагогічного коледжу проведено тренінг з
методики навчання підприємництву для викладачів економіки професійнотехнічних навчальних закладів Волинської області.
За підсумками VІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2016»,
яка відбулася 17-19 березня в Київському Палаці дітей та юнацтва, Нововолинське
вище професійне училище (директор Приступа В. І.) нагороджено золотою
медаллю.
ІІІ Обласний конкурс «Ерудити правознавства Волинського краю» відбувся
18 березня у Коледжі технологій, бізнесу та права Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки за участю команд «Де-юре»
Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука, “Криміналіст” ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Суходоли Володимир-Волинського району, «Феміда» КЗ “Луцький НВК ЗОШінтернат І-ІІІ ст. – правничий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької
міської ради Волинської області”, «Праволюби» ЗОШ І-ІІІ ст. смт Цумань
Ківерцівського району, «Істина» Ковельської міської гімназії, «Диспозитив»
Нововолинської гімназії, “Преамбула” КЗ «Луцький НВК №9 Луцької міської ради,
«Надія» НВК «Луківська ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей».
19 березня на базі Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки відбувся XVIII Обласний турнір юних істориків, в якому взяло
участь 19 команд з навчальних закладів області.
Обласний науково-практичний семінар директорів шкіл нового типу
«Розвиток творчих здібностей через поліпшення компетентності педагогів»
проведено 23 березня на базі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей» м. Володимира-Волинського.
23 березня на базі ЗОШ І-ІІІ ст. с. Луковичі Іваничівського району відбувся
семінар-практикум для педагогів навчальних закладів спільно з креативними та
зацікавленими учнями «Фотомистецтво та відеосправа в контексті розвитку
художньої культури».
Майстри виробничого навчання Савчук А. П., Новікова О. В. та учні груп
№ 15, 16 Луцького центру професійно-технічної освіти вибороли призові місця на
Відкритому Чемпіонаті України з перукарського мистецтва, нігтьової естетики,
макіяжу, декорування та нарощення вій, який відбувся 23-24 березня у м. Києві в
рамках виставки ESTET BEAVTY EXPO під патронатом спілки перукарів України.
За програмою Британської ради «Активні громадяни» 23-25 березня на базі
Луцького педагогічного коледжу для студентської молоді Волині проведено
навчальний семінар, в рамках якого учасники мали можливість поглибити свої
знання з міжкультурного діалогу, соціального розвитку, здобути навички
проектного менеджменту для його реалізації.
Заступник
начальника
управління
освіти,
науки
та
молоді
облдержадміністрації Плахотна Л.В. 24 березня взяла участь у нараді керівників
органів управління освітою обласних і Київської міської державних адміністрацій,
яка відбулася в приміщенні Міністерства освіти і науки України.
27 березня в Палаці учнівської молоді м. Луцька за участю представників
органів виконавчої влади області та місцевого самоврядування відбулося урочисте
відкриття фінального етапу ХХХІV Всеукраїнської олімпіади з трудового
навчання.
Основні проблемні питання щодо реалізації молодіжної політики, розвитку
сфери фізичної культури і спорту обговорено в режимі скайп-зв'язку керівниками

структурних підрозділів молоді та спорту обласних, Київської міської державних
адміністрацій, керівниками центрів з фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт» та центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 29 березня
за участю заступника Міністра молоді та спорту України – керівника апарату
Даневича Миколи Володимировича.
30 березня спеціалістами управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації проведено семінар-навчання для директорів і власників
позаміських закладів оздоровлення та відпочинку.
Протягом березня проведено ряд спортивно-масових заходів:
- на базі торгово-розважального центру «Адреналін-Сіті» м. Луцька за
участю 10 команд-переможців міських, районних етапів відбулися обласні
змагання з футзалу «Шкільна футзальна ліга України»;
- змагання з баскетболу (юнаки) за програмою X Спартакіади Волині серед
обласних ліцеїв та шкіл-інтернатів проведено на базі Волинського обласного ліцею
з посиленою військово-фізичною підготовкою;
- у місті Луцьку проведено змагання з міні-волейболу серед юнаків та дівчат
за програмою XII Обласної спартакіади серед спеціальних загальноосвітніх шкілінтернатів за участю команд учнів 8-9 класів спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів Волинської області: Головненської, Іваничівської,
Затурцівської, Заболоттівської та Рожищенського навчально-реабілітаційного
центру;
- змагання IV Спортивних ігор школярів Волині з волейболу серед
11 команд (132 школярів) з міст і районів області відбулися у м. ВолодимиріВолинському;
- за програмою XXIII Обласної спартакіади серед учнів професійнотехнічних та студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації проведено
змагання з шахів, настільного тенісу, волейболу та баскетболу;
- після перемоги на зональних змаганнях з волейболу (дівчата), які
відбулися на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи за програмою
V Спортивних ігор школярів України, збірна команда Волинської області виборола
право взяти участь у фінальному етапі змагань.
У березні на базі Луцького педагогічного коледжу проведено засідання
методичної ради керівників фізичного виховання вищих навчальних закладів І-ІІ
рівнів акредитації; в етноресторації «Добра хата» відбулася секція педпрацівників
професій ресторанного господарства за участю представників із 11 навчальних
закладів Волині; на базі ДПТНЗ «Луцьке вище професійне училище будівництва та
архітектури» відбулися обласні олімпіади з предметів професійно-теоретичної
підготовки.
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