ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у травні 2016 року
На виконання доручення голови Волинської облдержадміністрації від 13.11.2015 №
7397/17/2-15 щодо ефективного функціонування офіційного веб-сайту облдержадміністрації
підготовлено звіт про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації у
травні 2016 року.
Команда «Sensus» з Волині здобула І місце на ІІ Всеукраїнському турнірі юних філософів
та релігіє знавців, який відбувся з 4 по 7 травня на базі дитячого центру «Горизонт» у
с. Запсілля Кременчуцького району Полтавської області.
Близько 400 школярів Волині взяли участь у ХІ обласному Фестивалі фізичної культури
та військово-патріотичного виховання учнівської молоді, який відбувся з 14 по 17 травня на
березі озера Величі с. Соловичі Турійського району. У рамках Фестивалю проведено обласні
змагання фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів України «Козацький
гарт» та обласний етап дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»).
15 травня на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою відбувсяVIІІ обласний турнір юних фізиків (юніорська ліга), в якому взяли участь
12 команд з міст та районів області.
15 травня в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки Молодіжним
центром Волині за сприяння управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
організовано «Фестиваль сім’ї».
В рамках проекту ЄС «Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки
Волинського субрегіону» з 16 по 20 травня на базі Луцького вищого професійного училища
проведено тренінг з підвищення якості роботи для співробітників Центрів кар’єри професійнотехнічних навчальних закладів області.
В рамках проекту «Обмін естонським досвідом для підтримки розвитку професійної
освіти і навчання в Україні – Західно - Українському регіоні» за участю заступника голови
Волинської облдержадміністрації Мишковець С.Є., представників управління освіти, науки та
молоді Волинської облдержадміністрації, керівників навчальних закладів професійної освіти
області та делегації Естонії 16 травня у Луцьку та 17 травня в Ковелі відбувся семінар
«Спільне використання естонського досвіду для підтримки розвитку професійної освіти і
навчання в Україні, Західно-Українському регіоні».
З 18 по 19 травня на території лісового масиву села Гаразджа Луцького району проведено
обласні змагання учнівської молоді зі спортивної радіопеленгації за участю 9 команд із районів
і міст області, Центру науково-технічної творчості учнівської молоді та Волинського обласного
спортивно-технічного клубу товариства сприяння оборони України.
П’ятеро волинян здобули перемогу на Всеукраїнському конкурсі винахідницьких та
раціоналізаторських проектів, дослідницько-експериментальних робіт з природознавства
«Юний дослідник», який відбувся 17-19 травня в Національному еколого-натуралістичному
центрі учнівської молоді м. Києва.
З метою популяризації та професійної орієнтації в сфері ІТ-технологій 21 травня
Луцьким національним технічним університетом спільно з компанією Іnternet Devels та
асоціацією “Луцький ІТ-Кластер” за підтримки управління освіти, науки та молоді Волинської
облдержадміністрації для старшокласників організовано конференцію “Твоє майбутнє в ІТ".
За участю представників органів виконавчої влади області та місцевого самоврядування
21 травня проведено Обласний фестиваль художньої творчості учнів шкіл, позашкільних
навчальних закладів «Квітуй, мій краю, у вінку барвистім України», в рамках якого відбулися
патріотичні флеш-моби «Сонце України в наших руках», обласний огляд-конкурс духових
оркестрів «На марші миру», обласний конкурс малюнків на асфальті «Ми діти твої, Україно!»,
майстер-класи з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва та нагородження

переможців обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів естетичного спрямування у
2015/2016 навчальному році.
23 травня за участю представників органів виконавчої влади області та місцевого
самоврядування відбулося нагородження переможців ІІ обласного туру Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2016» у номінаціях: «Англійська мова», «Захист Вітчизни»,
«Історія», «Математика», «Духовно-моральне спрямування». В рамках заходу підведено
підсумки ХХІ обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки
педагогів Волині».
З 23 по 25 травня на базі Маяківського НВК "Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. лінгвістичний ліцей" відбувся фінальний тур обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на
кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу,
під час якого учасники продемонстрували професійну майстерність, глибоку обізнаність із
сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки в галузі дидактики, методики
викладання фізичної культури.
Представник ПТНЗ «Луцьке ВПУ будівництва та архітектури» здобув перемогу на
Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії лицювальникплиточник, який відбувся 23-27 травня на базі ПТНЗ «Вище професійне училище № 2»
м. Херсон.
За участю заступника голови Волинської обласної державної адміністрації
Мишковець С.Є., начальника відділу освіти дітей з особливими потребами департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Симоненко Т.В.,
депутата Волинської обласної ради Констанкевич І.М. 24 травня відбувся розширений звіт
керівника Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Центр освіти
та соціально-педагогічної підтримки» Вірковського В.П. перед трудовим колективом та
громадськістю області щодо діяльності навчального закладу впродовж 2015/2016 навчального
року та впровадження на його базі підсумкового етапу експериментальної діяльності
всеукраїнського рівня.
З 24 по 25 травня на стадіоні ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 міста Ковеля проведено обласні змагання
учнівської молоді з авіамодельного спорту за участю школярів з міст та районів області,
вихованців центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
На святі «Творча обдарованість», яке відбулося 25 травня в Палаці культури м Луцька,
представники органів виконавчої влади області та місцевого самоврядування вручили
40 стипендій переможцям Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, спортивних змагань і
мистецьких фестивалів, відзначили Почесними грамотами та цінними подарунками колективи
3 навчальних закладів.112 учнів та педагогів отримали Почесні грамотами Волинської обласної
державної адміністрації, обласної ради, управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації, грошові винагороди. Кращому учневі Волині 2016 року Козіброді
Богдану (Нововолинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради) вручено диплом, кубок
переможця та цінний подарунок.
26 травня за участю заступника голови облдержадміністрації Мишковець с.Є., членів
міжвідомчої комісії та керівників установ відбулося засідання обласної міжвідомчої комісії з
питань організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році.
Молодіжний форум "Стратегічна сесія м. Луцька. Україна у час трансформаційних змін.
Погляд молодих людей» проведено 28 травня в приміщенні Волинської богословської академії.
Нарада робочої групи щодо реалізації проекту Європейського фонду освіти «Туринський
процес – регіональний рівень» відбулася 30 травня за участю представників управління освіти,
науки та молоді обласної державної адміністрації.
31 травня на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою відкрито VII Спартакіаду серед військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військовофізичною підготовкою з військово-прикладних видів спорту.

У травні за участю представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
області у загальноосвітніх навчальних закладах Волині проведено Свято останнього дзвоника.
Випускникам 11-х класів вручено документи про освіту.
Загальноосвітню школу І-Ш ступенів села Жидичин Ківерцівського району Волинської
області відібрано для участі у Проекті міжнародної матеріальної допомоги опорним школам.
Проведено ряд спортивно-масових заходів:
- обласний етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське
лелеченя»;
- змагання з міні-футболу за програмою XІІ Обласної спартакіади серед спеціальних
загальноосвітніх шкіл-інтернатів: Головненської, Іваничівської, Липлянської, Затурцівської,
Зоболоттівської та Рожищенського навчально-реабілітаційного центру;
- XIV Спортивні ігри школярів Волині з настільного тенісу та легкоатлетичного кросу;
- X Спартакіада Волині серед обласних ліцеїв та шкіл-інтернатів з легкоатлетичного
кросу;
- XXIII Спартакіада серед учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з легкої атлетики;
- змагання з настільного тенісу за програмою XXI Обласної спартакіади «Здоров’я» серед
працівників навчальних закладів Волині.
На Чемпіонаті України з баскетболу 3х3, який відбувся у місті Києві, команда
Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою виборола перше
місце (вчитель Володимир Журжій).
У травні відбулося засідання колегії управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації, під час якого розглянуто наступні питання:
«Про управлінську діяльність відділу освіти та молоді Шацької райдержадміністрації
щодо виконання основних завдань, визначених Законом України «Про освіту»;
«Аналіз відповідності змісту підготовки кваліфікованих робітників у ДПТНЗ «КаміньКаширське вище професійне училище» Державним стандартам ПТО»;
«Про виконання вимог Положення про організацію навчально-виробничого процесу в
Нововолинському вищому професійному училищі»;
«Про стан організації харчування в дошкільних навчальних закладах області»;
«Про надання статусу експериментального професійно-технічного навчального закладу
регіонального рівня Луцькому центру ПТО щодо проведення дослідно-експериментальної
роботи впродовж 2016-2019 років за темою «Психолого-педагогічний супровід професійної
підготовки учнів з особливими освітніми потребами в професійно-технічному навчальному
закладі»;
«Про завершення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня на базі
експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів».
Спеціалістами управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації вивчено питання
управлінської діяльності управління освіти виконавчого комітету Володимир-Волинської
міської ради щодо виконання Закону України «Про загальну середню освіту», здійснено
перевірку проведення державної підсумкової атестації випускників 11 класів, стану готовності
до проведення оздоровчої кампанії 2016 року.
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