ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у серпні 2016 року
На виконання доручення голови Волинської облдержадміністрації
від 13.11.2015 № 7397/17/2-15 щодо ефективного функціонування офіційного вебсайту облдержадміністрації підготовлено звіт про діяльність управління освіти,
науки та молоді облдержадміністрації у серпні 2016 року.
Учень Нововолинського ліцею-інтернату Козіброда Богдан виборов бронзову
медаль на 48-й Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії, що проходила з 23
липня до 1 серпня у місті Тбілісі (Грузія).
Делегація з Волині взяла участь на першому семінарі з проектного
планування в рамках Німецько-українського проекту «Партнерство у сфері
професійно-технічної освіти в Україні», який відбувся у місті Львові 2-3 серпня
Під час виїзного засідання обласної міжвідомчої комісії з питань організації і
проведення оздоровлення та відпочинку дітей 9 серпня у м. Нововолинську за
участю заступника голови Волинської облдержадміністрації Мишковець С.Є
обговорено стан охоплення оздоровленням та відпочинком дітей пільгових
категорій, здійснення контролю за станом пожежної безпеки в дитячих
оздоровчих закладах Іваничівського, Горохівського, Локачинського, ВолодимирВолинського районів, міст Нововолинська та Володимира-Волинського.
У м. Луцьку 22 серпня за участю представників органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, громадськості відбулося урочисте відкриття
дошкільного навчального закладу № 41 «Берегиня» на 80 місць.
Під час серпневої конференції працівників освіти Волині «Про підсумки
розвитку освіти області у 2015/2016 навчальному році та завдання на
2016/2017 навчальний рік», яка відбулася 25 серпня у Волинському інституті
післядипломної педагогічної освіти за участю голови Волинської
облдержадміністрації Гунчика В. П. та заступника голови облдержадміністрації
Мишковець С. Є., здійснено детальний аналіз підсумків роботи навчальних
закладів області у 2015/2016 навчальному році та окреслено завдання на новий
2016/2017 навчальний рік у контексті сучасного стану і перспектив розвитку
освіти в Україні, подальшого підвищення її доступності.
На оперативній нараді у голови облдержадміністрації 29 серпня розглянуто
питання «Про стан готовності закладів освіти області до нового навчального року
та до роботи в зимових умовах».
За участю голови Волинської облдержадміністрації Гунчика В. П. та
заступника голови облдержадміністрації Мишковець С. Є. 30 серпня відбулася
серпнева конференція працівників професійно-технічної освіти області «Про
підсумки діяльності професійно-технічної освіти Волині у 2015/2016 навчальному
році та завдання на 2016/2017 навчальний рік».
У серпні на Олімпійських іграх студентка ІІ курсу Академії рекреаційних
технологій та права Юлія Паратова стала претенденткою на нагороду у змаганнях

з важкої атлетики серед жінок в категорії до 48 кг; збірна команда України, до
складу якої увійшла випускниця Волинського обласного ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою, студентка Академії рекреаційних технологій та
права, майстер спорту міжнародного класу Марія Повх, виборола четверте місце
на фінальному заїзді жіночих байдарок-четвірок на дистанцію 500 м.
Протягом оздоровчого періоду в області працювало 10 позаміських закладів
оздоровлення та відпочинку, у яких відповідні послуги отримали 5 363 школяра
та 168 таборів, де відпочило понад 14 тис. дітей. В загальному різними формами
оздоровлення та відпочинку охоплено 31 288 школярів, що становить 22,9%.
Область активно долучилася до організації оздоровлення дітей із територій, де
проводяться бойові дії. Зокрема, 15 дітей із Луганської області відпочило у таборі
з денним перебуванням на базі Маяківської спеціалізованої школи-інтернату ІІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» Луцького
району, 40 дітей із Донецької області оздоровилося за кошти Луцького міського
бюджету виконкому Луцької міської ради у позаміському закладі оздоровлення та
відпочинку «Ровесник» (с.Забороль Луцького р-ну). За кошти обласного бюджету
30 дітей із Луганської області 21 день оздоровлювалися у дитячому закладі
«Світанок» (с.Дачне Ківерцівського р-ну) та 22 дитини із Донецької області – у
санаторії «Шахтар» (с.Павлівка Іваничівського р-ну).
З метою реалізації державної молодіжної політики у серпні в області
відбувся Всеукраїнський фестиваль, спрямований на забезпечення активної участі
молоді у житті суспільства, «Бандерштат-2016»; проведено молодіжний історикоспортивний табір «Вовчак – 2016».
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