Звіт про виконану роботу працівниками
управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації у грудні 2015 року
Відповідно до п. 5 Регламенту облдержадміністрації, затвердженого дорученням
голови облдержадміністрації від 13.11.2011 року № 7397/17/2-15, підготовлено
щомісячний звіт про виконану роботу у грудні 2015 року.
За ініціативи Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України по
співпраці з Церквами та релігійними організаціями спільно з Всеукраїнським
благодійним фондом «Східноєвропейська гуманітарна місія» 3 грудня робоча група у
складі голови Ради Марущенка В.С., головного спеціаліста Міністерства освіти і
науки України Євтушенко Р.І., доктора педагогічних наук, професора кафедри
управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи ІМП ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН України Сіданіч І.Л. та директора Фонду
«Всеукраїнська гуманітарна місія» Новікової Дар’ї відвідала провідні загальноосвітні
навчальні заклади Волині. За участю заступника начальника управління освіти, науки
та молоді Волинської облдержадміністрації Плахотної Л.В. та ректора Волинського
інституту післядипломної педагогічної освіти Олешка П.С. гості ознайомилися із
системою викладання предметів духовно-морального спрямування в області.
За участю учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів обласного
підпорядкування 4 грудня на базі Затурцівської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату відбувся Фестиваль художньої самодіяльності «Тепло наших
сердець» для дітей з особливими освітніми потребами.
З метою підвищення рівня фахової майстерності та професійно-практичної
підготовки молодших спеціалістів 4 грудня на базі Коледжу технологій, бізнесу та
права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбувся
Фестиваль професійної майстерності "КомерцФест", в якому взяли участь студенти
Чернівецького та Черкаського державних комерційних технікумів, Луцького
кооперативного коледжу Львівської комерційної академії, Коледжу технологій,
бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки, Волинського коледжу Національного університету харчових технологій.
Урочиста церемонія нагородження переможців та призерів обласного конкурсу
дитячих робіт «Краще тверезе життя» відбулася 8 грудня в Палаці учнівської молоді
м. Луцька. На конкурс представлено понад 200 дитячих малюнків.
За участю заступника голови Волинської облдержадміністрації Мишковець С.Є.,
начальника відділу департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і
науки України Коваленка С.П., голови профільної комісії Савчука П.П., заступника
начальника управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Плахотної Л.В.,
та представників ТзОВ «Снєжка-Україна» 9 грудня на базі Луцького вищого
професійного училища будівництва та архітектури урочисто відкрито навчальнопрактичний центр з підготовки і підвищення кваліфікації майстрів за сучасними
технологіями та матеріалами групи компаній «Śnieżka».
Радою лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних
закладів спільно з Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти в
День прав людини 10 грудня в режимі он-лайн за участю учнів Луцького центру
професійно-технічної
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Каширського і Нововолинського вищих професійних училищ відбулися учнівські
посиденьки на тему: «Мої права закінчуються там, де починаються права іншого».
Обласний конкурс колядок та щедрівок «Ой, радуйся, земле!», в якому взяли
участь 33 фольклорні колективи учнів загальноосвітніх шкіл, інтернатних,
позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів проведено 16 грудня у
Палаці учнівської молоді імені І. Франка м. Ковеля.
Дві золоті, дві срібні та одну бронзову медаль виборола команда Волинської
області на Чемпіонаті України з лижного туризму, який відбувся 16-20 грудня
поблизу с. Буковець Івано-Франківської області.
За участю віце-консула Генерального Консульства Республіки Польща у
м. Луцьку пані Ельжбети Зелінської 17 грудня на базі Луцької гімназії № 4 імені
Модеста Левицького відбувся літературно-мистецький фестиваль «Різдво йде!», в
якому взяли участь 115 учнів з районів та міст області.
З нагоди Дня Святого Миколая юні волиняни взяли участь у новорічно-різдвяній
акції для дітей героїв, загиблих в АТО, яка відбулася 18 грудня у Верховній Раді
України за участю Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана.
18 грудня на базі Затурцівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
відбувся заключний етап ХІ Спартакіади Волині серед вихованців спеціальних
навчальних закладів під гаслом «Ти зможеш, якщо зміг я!» за програмою дитячих
спортивних ігор «Веселі старти», приурочений Дню Святого Миколая.
До Дня Святого Миколая Чудотворця 20 грудня у Волинському академічному
обласному театрі ляльок за участю заступника голови Волинської
облдержадміністрації Мишковець С.Є. та заступника начальника управління освіти,
науки та молоді облдержадміністрації Плахотної Л.В. відбулося театралізоване
дійство для 220 вихованців навчальних закладів обласного підпорядкування, зокрема:
Головненської, Володимир-Волинської, Липлянської, Затурцівської спеціальних
загальноосвітніх шкіл-інтернатів; Нововолинської спеціальної загальноосвітньої
школи № 9, Крупівського та Рожищенського навчально-реабілітаційних центрів,
Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Центр освіти
та соціально-педагогічної підтримки», Люблинецького та Маяківського навчальновиховних комплексів. Діти водили хоровод, зустрілися з Дідом Морозом,
Снігуронькою та казковими героями, переглянули новорічну виставу й отримали
солодкі подарунки.
Відкриття ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016»
у номінації «Захист Вітчизни» відбулося 21 грудня на базі Волинського обласного
ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою за участю заступника голови
Волинської обласної ради Карпюка Р.П., ректора Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти Олешка П.С. та представника Міністерства освіти
і науки України Артеменко О.А.
За участю керівника апарату Волинської облдержадміністрації Дубняка Д.О. та
заступника начальника управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
Плахотної Л.В. 22 грудня у Палаці культури м. Луцька відбулася церемонія
нагородження переможців фінального етапу конкурсу "Кращий студент Волині –
2015".
Обласний семінар керівників гімназій, ліцеїв та спеціалізованих шкіл «Розвиток
науково-творчого потенціалу в школах нового типу» відбувся 23 грудня у
Нововолинському ліцеї-інтернаті Волинської обласної ради.

З метою удосконалення комплексно-методичного забезпечення предмета,
інтенсифікації навчально-виховного процесу, покращення військово-патріотичного
виховання учнівської молоді, вивчення, узагальнення та впровадження кращого
педагогічного досвіду викладачів Навчально-методичним центром професійнотехнічної освіти у Волинській області протягом другого півріччя проведено оглядконкурс кабінетів «Захист Вітчизни», у якому взяли участь 19 професійно-технічних
навчальних закладів області.
За участю першого заступника голови Волинської обласної ради Олександра
Пирожика, заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Світлани
Мишковець, заступника Луцького міського голови Юрія Моклиці, заступника
начальника управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації
Людмили Плахотної, голови Волинської обласної організації профспілки працівників
освіти і науки Василя Грановського, голови обласної спілки краєзнавців Геннадія
Бондаренка, представників позашкільних закладів та громадських організацій області
28 грудня у Волинському обласному центрі туризму, спорту та екскурсій відбулися
урочистості з нагоди 75-річного ювілею установи.
З метою виявлення та підтримки творчої праці викладачів протягом листопадагрудня на базі Луцького вищого професійного училища та Луцького вищого
професійного училища будівництва та архітектури проведено ІІ етап обласного
конкурсу «Викладач року професійно-технічного навчального закладу – 2015».
Викладачі з предметів «Технічне креслення», «Будівельне креслення» та з професії
«кондитер» демонстрували теоретичні знання з фаху, вміння проводити відкриті
уроки із застосуванням сучасних педагогічних технологій.
У грудні проведено обласні етапи VІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу імені Тараса Шевченка та ХVІ Міжнародного конкурсу знавців української
мови імені Петра Яцика, у яких взяли участь більше 500 учнів загальноосвітніх,
професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів області. Переможці у
січні та лютому 2016 року візьмуть участь у фінальних етапах конкурів.
У грудні відбулися змагання з волейболу серед студентів вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації ,а також волейбольний турнір, присвячений Дню
Святого Миколая, за участю збірної команди Волинського інституту післядипломної
педагогічної освіти й управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації,
команди педагогів Маяківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів – лінгвістичний ліцей» та Волинського обласного
ліцею-інтернату.
У грудні спеціалістами управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
вивчено управлінську діяльність відділу освіти Ратнівської райдержадміністрації;
виконання вимог Положення про організацію навчально-виробничого процесу у
ДПТНЗ «Луцьке вище професійне училище»; стан організації харчування у
дошкільних навчальних закладах області; стан кадрової роботи, виконавську
дисципліну в управлінні освіти, науки та молоді облдержадміністрації; підсумки
роботи Волинської регіональної експертної ради за 2015 рік; питання реалізації ІІ
етапу дослідно-експериментальної роботи в експериментальних професійнотехнічних навчальних закладах регіонального рівня: ДПТНЗ «Камінь-Каширське
ВПУ», ДПТНЗ «Луцьке ВПУ будівництва та архітектури», ДПТНЗ «Луцьке ВПУ»,
Колківському ВПУ; стан організації спортивно-масової роботи та підготовки
спортивного резерву в Шацькій, Старовижівській і Любомльській районних ДЮСШ.

Результати вивчених питань розглянуто 17 грудня на засіданні колегії управління
освіти, науки та молоді облдержадміністрації.
Протягом грудня проведено обласний заочний конкурс різдвяно-новорічної
атрибутики «Святвечір», під час якого представлено більше 230 творчих робіт учнів
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, інтернатних, позашкільних та професійно-технічних
навчальних закладів. Нагородження переможців відбулося 22 грудня на базі
Волинського державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів.
У грудні напередодні зимових канікул у навчальних закладах області проведено
«Андріївські вечорниці», ранки до Дня Святого Миколая Чудотворця, новорічні
свята, вертепи та фольклорні дійства.

