ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у квітні 2016 року
За участю заступника голови Волинської обласної ради Карпюка Р. П., заступника
директора департаменту – начальника відділу департаменту загальної середньої та дошкільної
освіти Міністерства освіти і науки України Дятленка С. М. 1 квітня на базі Волинського ліцеюінтернату відбулося урочисте закриття ІV (заключного) етапу XXXIV Всеукраїнської учнівської
олімпіади з трудового навчання (технологій).
Обласні змагання серед учнівської молоді із запуску повітряних зміїв відбулися 1 квітня в
с. Дачне Ківерцівського району. Близько 70 школярів, які представляли 16 команд із районів та
міст Волині, продемонстрували власні літальні апарати.
6-7 квітня на базі навчальних закладів Маневицького району проведено обласний семінар
«Національно-патріотичне виховання в навчальних закладах області», в якому взяли участь
відповідальні за туристсько-краєзнавчу роботу у районах та містах області.
Обласний семінар керівників гуртків фольклорних колективів «Фольклор у розвитку
творчих здібностей учнівської молоді та дітей» відбувся 7 квітня на базі комунального закладу
«Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради».
ІХ Міжнародну студентську наукову конференцію «Молодь як стратегічний потенціал
розбудови національної економіки» проведено 8 квітня у Коледжі технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за участю студентів вищих
навчальних закладів Волинської області, Чернівецького державного комерційного технікуму,
Бурштинського
торгівельно-економічного
коледжу
Київського
торгово-економічного
університету, КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР, Торгівельно-економічного
коледжу Київського національного торгівельно-економічного університету, Республіки Польщі.
Четверо вихованців Волинського обласного еколого-натуралістичного центру вибороли
призові місця на ІІ Всеукраїнській олімпіаді «DreamECO», яку проведено 7-8 квітня
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з Міжнародною
школою «Меридіан».
З 4 по 9 квітня делегація волинян під керівництвом заступника голови Волинської
облдержадміністрації Мишковець С.Є. на запрошення Фундації Innove в рамках проекту «Обмін
естонським досвідом для підтримки розвитку професійної освіти і навчання в Україні – ЗахідноУкраїнському регіоні» з робочим візитом відвідала Республіку Естонію.
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних
навчальних закладів з професії «Верстатник широкого профілю» відбувся 12 квітня на базі
Луцького вищого професійного училища.
12 квітня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Лище Луцького району та
14 квітня в Маневицькому Центрі творчості дітей та юнацтва проведено Обласний оглядконкурс театральних колективів серед учнів загальноосвітніх шкіл, позашкільних та професійнотехнічних навчальних закладів області, присвячений 25-й річниці Незалежності України.
14 квітня на базі ДПТНЗ «Луцьке вище професійне училище» серед учнів професійнотехнічних навчальних закладів відбулися обласні олімпіади з предметів професійно-теоретичної
підготовки з професій: «маляр», «штукатур», «кухар», «водій автотранспортних засобів
(категорія С)» та «електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».
З 15 по 16 квітня у м. Луцьку на базі Волинського коледжу Національного університету
харчових технологій за участю заступника голови Волинської облдержадміністрації
Кошарука С.Д. проведено Обласний зліт учнівських лісництв, в якому взяли участь 17 кращих
шкільних лісництв Волині.
На ХІІ Всеукраїнському турнірі юних журналістів, який відбувся з 13 по 17 квітня у
м. Суми, збірна команда Волинської області «Четверта влада» виборола перше місце.
17 квітня на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
проведено ІІІ обласну відкриту олімпіаду з робототехніки за участю 20 команд з навчальних
закладів області.
Обласний семінар фахівців з охорони дитинства та виховної роботи «Забезпечення
компетентнісного підходу в закладах освіти щодо захисту прав дітей. Сучасні тенденції
формування змісту позашкільної освіти та виховання учнівської молоді» проведено 19 квітня на

базі навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія"
смт Турійськ.
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Таланти ІІІ тисячоліття» за номінацією
«Образотворче мистецтво» відбувся 20 квітня на базі Волинського державного центру
естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.
Понад 500 учнів загальноосвітніх шкіл, позашкільних та професійно-технічних навчальних
закладів області стали учасниками Обласного конкурсу літературно-музичних, вокальнохореографічних композицій, малюнків, фотографій «Сонце України в наших руках», який
відбувся 21 квітня у Нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості.
21 квітня на базі СП ТОВ «Модерн-Експо» за участю працівників підприємства проведено
засідання круглого столу педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів
зварювальних та металообробних професій на тему: «Соціальне партнерство – як інструмент
оновлення змісту професійної освіти».
Завершальний етап тренінгу з методики навчання підприємництву для викладачів
економіки професійно-технічних навчальних закладів області в рамках проекту ЄС «Покращення
системи підготовки кадрів економіки Волинського субрегіону» відбувся 21-22 квітня на базі
Луцького вищого професійного училища.
Близько 250 кращих спортсменів-орієнтувальників у складі збірних команд школярів із
17 міст і районів області, а також 2 команд з міста Рівне та Дубно взяли участь у Відкритому
Чемпіонаті Волині зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді, організованому
Центром туризму, спорту та екскурсій 21-23 квітня в Камінь-Каширському районі.
Випускники 4 професійно-технічних навчальних закладів Волині та студенти Коледжу
технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки взяли участь у VII Всеукраїнському конкурсі юніорів з кулінарного мистецтва і
сервісу, який відбувся 20-21 квітня на базі Київського національного університету культури і
мистецтв за підтримки мережі еко-ресторанів «Батьківська хата» та Асоціації Кулінарів
України (АКУ).
Обласну виставку-конкурс з історико-технічного стендового моделювання за класами
моделей (авіація, паперові моделі, автомобілі, артилерія, фігури, бронетехніка та діорами)
проведено 22 квітня на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Команди з
міст та районів області представили стендові моделі-копії, виготовлені з урахуванням
дотримання копійності до історичного прототипу, продемонстрували ґрунтовні знання з історії,
вміння працювати з різними джерелами інформації, вести пошуково-дослідницьку роботу.
27 квітня у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти за участю
заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Мишковець С.Є., директора
Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Середяк Л.В. та керівників
структурних підрозділів, відповідальних за створення безпечних умов під час проведення ЗНО,
відбулася розширена нарада з питань проведення ЗНО у 2016 році.
У квітні за участю консула Генерального консульства Республіки Польща в м. Луцьку пані
Ельжбети Зелінської у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся
Обласний конкурс юних декламаторів імені Юліуша Словацького, учасниками якого стали
52 учні, які вивчають польську мову у загальноосвітніх навчальних закладах Волині, чи
самостійно при товариствах польської культури.
Двоє вчителів загальноосвітніх навчальних закладів області стали фіналістами ІІІ
(заключного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» у номінаціях «Історія
України» та «Англійська мова»; вчитель предмету «Захист Вітчизни» Волинського обласного
ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Юрій Попович виборов перше місце.
В рамках акції «Відповідальність починається з мене» в усіх населених пунктах Волинської
області стартував Всеукраїнський місячник «Спорт для всіх – спільна турбота», основною метою
якого є активізація процесів будівництва, ремонту та облаштування спортивних споруд для
створення належних умов для щоденних занять населення фізичною культурою.
З метою формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття
вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, утвердження національних та
загальнолюдських цінностей стартував виїзний мобільний офіс «Діти за мир, за єдину Україну»,
організований Волинським державним центром естетичного виховання учнів загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів.

Протягом квітня у фінальних етапах Всеукраїнських олімпіад волиняни вибороли
41 перемогу, у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України – 36; в загальнодержавному етапі VІ Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка учні
загальноосвітніх навчальних закладів здобули 10 перемог, учні професійно-технічних
навчальних закладів – 2 та студенти вищих навчальних закладів області – 5 перемог.
У квітні відбулося ряд спортивно-масових заходів: змагання з баскетболу 3х3 серед учнів
загальноосвітніх навчальних закладів, XXIII Обласна спартакіада серед учнів професійнотехнічних навчальних закладів та студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з баскетболу, X
Спартакіада Волині серед обласних ліцеїв та шкіл-інтернатів з міні-футболу, змагання з гандболу
серед юнаків за програмою XIV Спортивних ігор школярів Волині, зональні змагання з футболу
серед юнаків за програмою V Спортивних ігор школярів України.

