Звіт про виконану роботу працівниками управління освіти, науки та
молоді облдержадміністрації у листопаді 2015 року
На виконання доручення голови облдержадміністрації від 11 листопада 2015
року підготовлено щомісячний звіт про виконану роботу у листопаді 2015 року.
Семеро волинських школярів взяли участь у сесійних зборах
Всеукраїнських наукових профільних шкіл, які відбулися в Міжнародному центрі
дитячої наукової творчості MANLAB.CAMP (м. Київ).
Команда «Лучеськ» м. Луцька виборола І місце у фінальному етапі
ХІ Всеукраїнського турніру юних географів, який відбувся з 1 по 5 листопада на
базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Переможців турніру привітав перший заступник голови Волинської
облдержадміністрації Кошарук С.Д. та головний спеціаліст відділу змісту освіти,
мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Гладковський Р.В.
За участю голови облдержадміністрації Гунчика В.П. та заступника голови
облдержадміністрації Мишковець С.Є. 4 листопада на базі Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти відбулася розширена нарада керівників органів
управління освітою, в рамках якої вручено державні нагороди.
У читальному залі Волинської обласної бібліотеки для юнацтва 5 листопада
проведено “Літературну вітальню” для переможців та лауреатів обласного
заочного етапу конкурсу юних літераторів Волині.
Обласний фестиваль-конкурс двійнят та близнят «Схожі на всіх і не схожі ні
на кого», учасниками якого стали учні загальноосвітніх та професійно-технічних,
вихованців позашкільних навчальних закладів області відбувся 5 листопада у
Палаці учнівської молоді м. Луцька.
Згідно з програмою ХХІ Обласної спартакіади «Здоров’я» 5 листопада на
базі Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького національного
технічного університету відбулися змагання з волейболу серед викладачів
професійно-технічних та вищих навчальних закладів Волині.
Фінальні змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» серед учнів
загальноосвітніх навчальних закладів відбулися 6-7 листопада у м. ВолодимиріВолинському, смт Люблинець Ковельського району та смт Стара Вижівка.
Переможці змагань – команда м. Володимира-Волинського, - представлятимуть
область на Всеукраїнських змаганнях.
Очну сесію заочної віртуальної школи Волинської обласної МАН проведено
з 8 по 29 листопада на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою. У роботі очної сесії у секціях англійської мови, біології,
математики, географії, хімії, історії, української мови та літератури взяло участь
понад 100 слухачів з міст та районів області.
Обласний науково-методичний семінар для відповідальних за роботу з
обдарованими дітьми «Сучасний стан та перспективи роботи з обдарованою
учнівською молоддю у Волинській області» та обласний семінар-практикум для
психологів навчальних закладів нового типу «Теоретико-практичні засади
організації наукової діяльності слухачів секції психології» проведено 11 листопада
у Волинській обласній Малій академії наук.

Нагородження переможців, вчителів та керівників гуртків регіонального
етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка «Я хочу жити в
якісному світі» відбулося 12 листопада на базі Волинського державного центру
естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладів.
За програмою ХХІІІ Обласної спартакіади 12-13 листопада у спортивних
залах Технічного коледжу Луцького національного технічного університету та
Луцького педагогічного коледжу відбулися змагання з волейболу серед студентів
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації; 26-27 листопада на базі
Ковельського професійно-технічного училища № 5 відбулися змагання з
настільного тенісу серед учнів професійно-технічних навчальних закладів.
За програмою ХІІІ Спартакіади школярів Волині в смт Голоби Ковельського
району відбулися фінальні змагання з футболу серед юнаків за участю командпереможців зонального етапу, учнів Камінь-Каширського, Старовижівського,
Горохівського та Ковельського районів.
Обласний семінар-практикум «Професійна реабілітація дітей з особливими
освітніми потребами як один із основних чинників їх адаптації та подальшої
інтеграції в сучасному соціумі» проведено 13 листопада на базі Заболоттівської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.
З 13 по 15 листопада на базі Володимир-Волинської спеціалізованої
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Центр освіти і соціальнопедагогічної підтримки» відбувся традиційний Всеукраїнський турнір з футзалу
серед дівчат «Золота осінь», в якому взяли участь школярі з Чернігівської,
Львівської, Івано-Франківської областей, команди з міст Луцька, Горохова, Ковеля,
смт Маневичі та Локачі.
Вихованці Волинського державного центру естетичного виховання учнів
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів вибороли низку
перемог у різних номінаціях на Всеукраїнському конкурсі юних гумористів
«Посміхнемось щиро Вишні», який відбувся 13-15 листопада у м. Полтава.
На фінальному етапі VІ Всеукраїнської науково-технічної виставкиконкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України», яка відбулася з
18 по 20 листопада у м. Києві, двоє школярів Волині вибороли перемогу у
номінаціях «Науково-технічна творчість та винахідництво», «Екологія та
ресурсозбереження».
Засідання секції керівників гуртків професійно-технічних навчальних
закладів області на тему: «Естетичне виховання як невід’ємна частина у
професійній підготовці спеціалістів у ПТНЗ» проведено 19 листопада на базі
Сторовижівського професійного ліцею.
На базі Коледжу технологій, бізнесу та права 20 листопада відбувся
Етнофестиваль кулінарного мистецтва, на якому у приготуванні улюблених страв
українців змагалися команди з навчальних закладів України: Івано-Франківського
технікуму РСіТ НУХТ, Чернівецького державного комерційного технікуму,
Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості НУХТ,
Луцького кооперативного коледжу Львівської комерційної академії, Коледжу
технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки.
Під час фінального туру Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок
фізичної культури» та «Урок фізичної культури з елементами футболу», який

відбувся з 25 по 27 листопада на базі Скандинавської гімназії м. Києва, вчитель
фізичної культури Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою Віктор Войцеховський виборов перемогу у номінації «Інноваційний
урок фізичної культури».
Обласний етап І Чемпіонату «Перша допомога на Волині», ініційований
Люблінським регіональним відділенням Польського Червоного Хреста, відбувся
26 листопада в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
Учасниками стали команди з районів та міст Волині – переможці змагань з першої
допомоги, які відбулися в м. Любліні цього року.
Більше 300 творчих робіт представлено учнями навчальних закладів на
обласному конкурсі-презентації юних композиторів, поетів, художників, умільців
декоративно-ужиткового мистецтва «З цілющого джерела рідної землі черпаємо
наснагу», який відбувся 26 листопада на базі Волинського державного центру
естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладів.
З метою виявлення і популяризації фахових здобутків та кращого досвіду
роботи педагогічних працівників у листопаді на базі Старовижівського та
Ковельського професійних ліцеїв проведено обласні конкурси професійної
майстерності
серед
майстрів
виробничого
навчання
з
професій
«Електрогазозварник» та «Вишивальник».
Протягом листопада у різних регіонах України відбулися фінальні етапи
шести всеукраїнських турнірів юних науковців. Дипломом І ступеня нагороджено
команду Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука за перемогу в турнірі юних
економістів. Збірні команди Волинської області вибороли срібні нагороди на
турнірах математиків і фізиків, бронзові нагороди – на турнірах біологів та
економістів. В індивідуальній першості учень Луцького навчально-виховного
комплексу № 9 Вілігурський Артур здобув перемогу на турнірі юних математиків
та нагороджений відзнакою імені професора М.Й. Ядренка. Капітан команди,
Хомутенко Марта, учениця Луцького навчально-виховного комплексу № 9,
визнана кращим рецензентом турніру.
За результатами виступів на Всеукраїнських учнівських олімпіадах з
навчальних предметів та у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук України тринадцяти школярам Волині призначено
стипендії Президента України.
У листопаді спеціалістами управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації вивчено питання щодо управлінської діяльності відділу
освіти Маневицької райдержадміністрації, дирекції Заболоттівської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату та дирекції комунальної установи «Волинська
обласна Мала академія наук»; результати дослідно-експериментальної роботи на
базі експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів регіонального рівня;
стан організації спортивно-масової роботи та підготовки спортивного резерву в
Шацькій, Старовижівській і Любомльській районних ДЮСШ; питання безпеки
життєдіяльності в установах і закладах освіти області та стан пожежної та
техногенної безпеки в навчальних закладах. Результати вивчених питань
розглянуто 19 листопада на засіданні колегії управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації.

