ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у червні 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 червні 2016 року.
1 червня відбулися обласні змагання загонів юних інспекторів руху та конкурс серед
команд веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху.
Науково-практична конференція з питань якості підготовки робітників-будівельників в
рамках соціального партнерства КНАУФ і ПТНЗ України відбулася з 1 по 3 червня на базі
ДПТНЗ «Луцьке ВПУ будівництва та архітектури» за участю заступника голови Волинської
обласної держадміністрації Мишковець С.Є., начальника відділу департаменту професійнотехнічної освіти МОН України Коваленка С.П. В рамках заходу проведено Всеукраїнський
конкурс професійної майстерності з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій, у якому
взяли участь 17 команд з усієї України у складі викладачів спецтехнології, майстрів
виробничого навчання та учнів.
В рамках Всеукраїнського дослідницького проекту «Варіативні моделі комп’ютерноорієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу» 2 червня на
базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді для керівників гуртків інформатики
навчальних закладів проведено обласний семінар-практикум «Взаємодія загальноосвітніх,
позашкільних та вищих навчальних закладів в організації інформаційно-технічної діяльності
учнівської молоді».
Свято професійно-технічної освіти Волині відбулося 3 червня у м. Луцьку за
участюзаступника голови Волинської облдержадміністрації Мишковець С.Є., заступника
голови Волинської обласної ради Карпюка Р.П., заступника Луцького міського голови Киці
А.І., начальника відділу взаємодії з соціальними партнерами та виробництвом департаменту
професійно-технічної освіти МОН України Коваленка С.П. В рамках заходу відбувся ярмарокпродаж виробів, виготовлених учнями та майстрами виробничого навчання навчальних
закладів, майстер-класи професійного спрямування, презентація навчальних закладів
профтехосвіти, виставка технічної творчості учнів.
7 червня в конференц-залі управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
відбувся захист проектів громадських організацій.
8 червня на базі Любомльського професійного ліцею побувала делегація з Польщі
працівників та учнів Об’єднання шкіл заводових і загальноосвітнього ліцею № 2 м. Влодава в
рамках міжнародної співпраці між навчальним закладами.
З 8 по 10 червня у м. Луцьку відбувся обласний етап Всеукраїнських дитячих спортивних
ігор серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Старти надій».
Шостий обласний зліт-змагання з туризму серед сільських шкіл І-ІІ ступенів, присвячений
пам’яті Коротуна І. М., проведено з 8 по 21 червня на базі позаміського закладу оздоровлення
та відпочинку “Юний турист”с. Лище Луцького району в рамках туристсько-спортивного
наметового пересувного табору «Волиньюнтур». У заході взяли участь команди юних туристів
області – переможці та призери змагань, конкурсів та олімпіад, вихованці Волинської обласної
Малої академії наук, а також діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, напівсироти.
Стан літньої оздоровчої кампанії та проведення державного нагляду за станом безпеки
перебування дітей у дитячих оздоровчих закладах Турійського, Любешівського, Ковельського,
Маневицького, Камінь-Каширського, Рожищенського, Луцького, Ківерцівського районів, міст
Ковеля та Луцька обговорено під час виїзних засідань обласної міжвідомчої комісії з питань

організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей, що відбулися 9 та 29 червня в
приміщенні Турійської та Рожищенської райдержадміністрацій.
10 червня на базі позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Сонячний» Центру
туризму, спорту та екскурсій вперше відбувся Кубок з волейболу серед працівників закладів
освіти області «Освітянське літо», приурочений 20-й річниці Конституції України.
За участю начальників управлінь міських (міст обласного значення) рад, відділів освіти
райдержадміністрацій, директорів загальноосвітніх навчальних закладів області, батьків 1011 червня випускникам 9-х класів вручено документи про освіту.
З 11 по 17 червня Волинською обласною Малою академією наук проведено обласні літні
школи «Основи мікроелектроніки та робототехніки», «Юний програміст», під час яких понад
20 юних інформатиків і техніків – переможці обласних, Всеукраїнських конкурсів, турнірів та
олімпіад навчалися у найкращих фахівців області в галузі ІТ-технологій, програмування,
робототехніки й мікроелектроніки.
З 14 по 15 червня в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки
м. Луцька відбулися обласні змагання учнівської молоді з судномодельного спорту, в яких
взяли участь 38 учасників у складі 10 команд з міст та районів області.
На засіданні колегії управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, яке
відбулося 16 червня, обговорено стан підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання
у школі відповідно до Методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України,
проаналізовано дослідно-експериментальну діяльність на базі загальноосвітніх навчальних
закладів регіонального рівня, розглянуто питання управлінської діяльності управління освіти
виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради щодо виконання Закону України
«Про загальну середню освіту».
З 24 по 29 червня у с. Гішин Ковельського району відбувся 61-й туристсько-краєзнавчий
зліт-змагання серед учнівської молоді Волині за участю збірних команд юних туристів з
районів та міст області.
У червні у професійно-технічних навчальних закладах області проведено фестиваль
«День Європи в ПТНЗ» під гаслом «Поведи себе як європеєць». Під час засідання обласної
секції, яке відбулося на базі Луцького центру ПТО, заступники директорів з навчальновиховної роботи ПТНЗ області поділилися досвідом з національно-патріотичного виховання
учнів.
Протягом червня спеціалісти управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
взяли участь у щорічних звітах керівників навчальних закладів обласного підпорядкування.
Вивчено стан оздоровлення та відпочинку дітей у пришкільних таборах.

