ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у вересні 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 вересні 2016 року.
З нагоди Дня знань 1 вересня в навчальних закладах області відбулися
урочистості, в яких взяли участь керівники та інші працівники органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування.
Підсумки
проведення
обласних
освітянських
спартакіад
у
2015/2016 навчальному році розглянуто 7-8 вересня під час методичних рад
керівників фізичного виховання професійно-технічних та вищих навчальних
закладів області.
За підсумками фінального етапу Всеукраїнських змагань Клубу веселих та
найкмітливіших юних інспекторів руху, який відбувся 10 вересня на базі
Українського дитячого центру "Молода гвардія" міста Одеса, перемогу здобула
команда навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
гімназія” № 2 м. Каменя-Каширського.
12 вересня під час обласного заочного етапу Всеукраїнського фестивалюконкурсу дитячої та юнацької творчості «Урок казки» учні загальноосвітніх шкіл,
ліцеїв, інтернатних, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів
представили більше 160 творчих робіт.
ІХ Міжнародна науково-практична конференція та ХХІІІ Всеукраїнські
педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Щоб у серці
жила Батьківщина» відбулися 15-16 вересня у Волинському інституті
післядипломної педагогічної освіти.
З 19 по 21 вересня, напередодні Всесвітнього Дня туризму, на базі
позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Сонячний» Центру туризму,
спорту та екскурсій відбулися туристичні змагання серед працівників освіти
Волині. Більше 200 освітян із управлінь і відділів освіти Волинської області та
відділу освіти Попаснянської районної військово-цивільної адміністрації
Луганської області змагалися на туристській «Смузі перешкод»,
долали
комбіновану естафету з водного та велосипедного туризму, дистанції зі
спортивного орієнтування.
З 20 по 22 вересня на базі Волинського обласного Центру туризму, спорту та
екскурсій відбувся Всеукраїнський семінар-практикум директорів обласних
Центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, організований Міністерством
освіти і науки України та Українським державним центром туризму і краєзнавства
учнівської молоді.
За участю вихованців Волинського державного центру естетичного виховання
учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів та учнів шкіл
міста 21 вересня на Театральному майдані міста Луцька проведено благодійну
акцію «Нам потрібне мирне небо!».
27 педагогів області взяли участь у семінарі-практикумі «Інноваційні підходи
в організації навчально-дослідницької діяльності», який відбувся 22-23 вересня у
м. Києві на базі МАНЛАБ НЦ «Мала академія наук України» в рамках
Всеукраїнського науково-освітнього проекту «Відкрита освітня лабораторія».

23 вересня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Забороль
Луцького району відбувся обласний зліт трудових аграрних об’єднань школярів
«Турбота юних тобі, Україно!».
Близько 80 старшокласників у складі 15 команд з міст та районів області стали
учасниками XII обласного турніру юних економістів та географів, який проведено
25 вересня на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки.
З метою забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді,
популяризації наук серед дітей та молоді, підтримки та промоції напрацювань
молодих учених 25 вересня на Театральному майдані м. Луцька відбулися
«Наукові пікніки в Україні».
За участю голови обласної державної адміністрації Гунчика В. П., заступника
голови облдержадміністрації Мишковець С. Є., першого заступника голови
обласної ради Пирожика О.В. 29 вересня у Волинському академічному обласному
українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка відбулися
урочистості з нагоди Дня працівників освіти. Кращих педагогів і керівників
освітніх підрозділів нагороджено почесними грамотами та подяками Волинської
облдержадміністрації, обласної ради, управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації й обласної організації Профспілки працівників освіти і науки
України.
У вересні двоє керівників гуртків дослідницько-експериментального напряму
з Волині здобули перемогу у фінальному турі Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
«Джерело творчості»; двоє вихованців Волинської обласної Малої академії наук
стали переможцями ХІХ Міжнародного конкурсу учнівської та студентської
молоді «Мій рідний край» у номінації «Екологія та здоров’я нації»; двоє учнів
Волинської області вибороли перемогу у фінальному етапі ІІІ Всеукраїнської
дитячої
мистецької
акції
«Мій
Шевченко»;
учениця
Ківерцівської
експериментальної Всеукраїнського рівня загальноосвітньої школи-комплексу ІІІІ ступенів Волинської області посіла ІІІ місце на фіналі Всеукраїнського конкурсу
дослідницьких робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів “Все навколо –
енергія”.
Протягом вересня відбулося ряд заходів в галузі фізичної культури та
спорту:
- з нагоди Дня фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних
закладах в рамках Олімпійського тижня та Олімпійського уроку відбулися
змагання з олімпійських видів спорту, конкурси малюнків на асфальті, різноманітні
естафети, змагання на лижоролерах, з велосипедного і водного туризму;
- команда школярів Волині виборола бронзові нагороди на фінальних
змаганнях V Спортивних ігор школярів з гандболу (юнаки);
- команда учнів Волинського обласного ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою виборола І місце у Всеукраїнській Спартакіаді допризовної
молоді, яка відбулася у м. Львові на базі Національної академії сухопутних військ
України імені Петра Сагайдачного;
- студент Луцького коледжу рекреаційних технологій та права, майстер спорту
міжнародного класу, володар міжконтинентального кубку світу (2013 р.), чемпіон
Європи (2014 р.), віце-чемпіон світу (2015 р.), волинянин Віталій Романчук
виступив у складі Національної паралімпійської збірної команди України, яка
здобула золоту медаль на Паралімпійських іграх з футболу.

Протягом місяця спеціалістами управління освіти, науки та молоді вивчено
стан організованого початку нового 2016/2017 навчального року та готовності
закладів освіти області до роботи в осінньо-зимовий період. Питання «Про
початок нового 2016 – 2017 навчального року в області , зокрема у професійнотехнічних та вищих навчальних закладах» розглянуто 19 вересня під час
оперативної наради у голови облдержадміністрації.
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