ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації у
жовтні 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 жовтні 2016 року.
З 1 по 4 жовтня на турбазі обласного Центру туризму, спорту та екскурсій
«Сонячний» відбувся Чемпіонат Європи та Міжнародні змагання зі спортивного
туризму, у яких взяло участь 25 команд спортсменів з різних областей України та
Республіки Білорусь.
Представники управління освіти, науки та молоді стали учасниками
Регіонального круглого столу «Запровадження механізмів інституційної підтримки
ОГС в Україні», який відбувся 3 жовтня у м. Луцьку за підтримки Адміністрації
Президента України та Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
Двоє слухачів Волинської обласної МАН стали учасниками ІV наукової школи з
біохімії та нейрофізіології, що проходила з 9 по 16 жовтня на базі «ХLAB» у
німецькому місті Геттінген.
12 жовтня відбулося розширене засідання обласної міжвідомчої комісії з питань
організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей «Про підсумки проведення
літньої оздоровчої кампанії 2016 року».
З метою впровадження ефективного механізму налагодження діалогу між
роботодавцями та безробітною молоддю шляхом проведення галузевих ярмарок
вакансій 13 жовтня у місті Луцьку за підтримки Міністерства молоді та спорту
України вдруге реалізовано масштабний проект «День кар'єри «PROFІTDAY».
Понад 150 кращих спортсменів-туристів з навчальних закладів Волині взяли
участь у Чемпіонаті області з туризму серед юніорів та студентів, які відбулися 1113 жовтня на турбазі обласного Центру туризму, спорту та екскурсій «Сонячний».
14 жовтня в місті Луцьку за участю представників навчальних закладів
професійно-технічної освіти області, які здійснюють підготовку кваліфікованих кадрів
із професій ресторанного господарства, проведено VІІ Обласний фестиваль «Заяви про
себе і свою професію».
18-20 жовтня спеціалістами управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації здійснено комплексне вивчення управлінської діяльності відділу
освіти та молоді Іваничівської райдержадміністрації щодо виконання основних
завдань, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».
Обласний семінар керівників гімназій, ліцеїв, колегіумів, опорних шкіл та
спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів на тему «Управління
інноваційною діяльністю» проведено 19-20 жовтня на базі загальноосвітніх
навчальних закладів міста Луцька.
20 жовтня за участю заступника голови облдержадміністрації Мишковець С.Є.
відбулося підписання угод про співпрацю з партнерами в рамках Німецькоукраїнського проекту «Партнерство у сфері професійно-технічної освіти в Україні».
Під час обласного етапу Всеукраїнського конкурсу юних гумористів
«Посміхнемось щиро Вишні», який відбувся 20 жовтня на базі Волинського
державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладів, понад 50 учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв,

інтернатних, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів області
продемонстрували мистецтво живого слова, майстерне виконання, вміння відтворити
характер твору, логічно передати думку автора.
22 жовтня на базі Волинського ліцею-інтернату проведено 24-й Чемпіонат
України з інтелектуально-розвиваючих ігор Культурних, Розумних, Організованих,
Кмітливих, Спортивних «КРОКС».
Збірна команда Волинського обласного центру туризму, спорту та екскурсій стала
переможцем (ІІІ місце) Кубку Українського державного Центру туризму і краєзнавства
зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді, організованого Федерацією
спортивного орієнтування України та Українським державним центром туризму і
краєзнавства 20-23 жовтня.
Питання щодо новітніх підходів до професійної підготовки робітничих кадрів для
агропромислового комплексу розглянуто 25 жовтня на базі Колківського вищого
професійного училища під час круглого столу для директорів професійно-технічних
навчальних закладів та структурних підрозділів вищих навчальних закладів, які
здійснюють підготовку кадрів для аграрної галузі.
Нововолинське вище професійне училище стало учасником VIII Міжнародного
форуму «Інноватика в сучасній освіті», який відбувся з 25 по 27 жовтня у Київському
Палаці дітей та юнацтва.
З 25 по 27 жовтня на базі Волинського обласного еколого-натуралістичного
центру проходила осіння сесія для слухачів обласної очно-заочної біологічної школи.
26 жовтня на базі Центру науково-технічної творчості більше 20 команд
школярів з районів та міст області працювали в номінаціях «Живопис», «Графіка» та
«Комп’ютерна графіка» під час обласного конкурсу малюнків на військовопатріотичну тематику «Я вірю в Україну і в свій народ!».
Понад 720 учнів з районів та міст Волині взяли участь в обласних змаганнях зі
спортивного орієнтування «Волинська осінь», які відбувались під час осінніх канікул з
26 по 28 жовтня у Іваничівському, Старовижівському та Ківерцівському районах.
З метою створення діалогового майданчика для молодих вчених та молодих
фахівців у технічній області для обміну досвідом та розвитку громадських і ділових
контактів, розробки та реалізації спільних інноваційних проектів 28-30 жовтня у місті
Луцьку відбувся IV Міжнародний молодіжний форум «Співпраця та мобільність
молоді» за участю активістів та волонтерів з України, Білорусі, Молдови та Америки.
Протягом жовтня на базі Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки проходили турніри юних біологів, правознавців, математиків, хіміків,
інформатиків, фізиків, винахідників і раціоналізаторів. Юні науковці Волині стали
активними учасниками та виборювали призові місця на Всеукраїнських турнірах юних
економістів (м. Житомир), інформатиків (м. Кременчук), правознавців (м. Ужгород).
За результатами виступів на Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних
предметів та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України у 2016 році десятьом школярам Волині призначено стипендії
Президента України.
На виконання Указу Президента України № 426/2016 «Про присвоєння почесного
звання "Заслужений вчитель України" переможцям всеукраїнського конкурсу
"Учитель року – 2016"» учителю предмета «Захист Вітчизни» Волинського обласного
ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Юрію Поповичу присвоєно
почесне звання "Заслужений вчитель України».

На виконання Указу Президента України 427/2016 «Про відзначення державними
нагородами України з нагоди Дня працівників освіти» директорові комунального
закладу "Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради
Волинської області" Мишковцю Олександру Андрійовичу та ректорові Луцького
національного технічного університету Савчуку Петру Петровичу присвоєно почесне
звання «Заслужений працівник освіти України»; завідувачеві кафедри Луцького
національного технічного університету, доктору технічних наук, професорові Рудю
Віктору Дмитровичу – «Заслужений діяч науки і техніки України».
У жовтні відбулося ряд заходів в галузі фізичної культури та спорту:
- ХІV Спортивні ігри школярів Волині з легкої атлетики під гаслом «Діти –
олімпійська надія України» на стадіоні «Авангард» м. Луцька;
- змагання з футболу серед юнаків за програмою XIV Спортивних ігор школярів
Волині;
- змагання з легкоатлетичного кросу, міні-футболу, футзалу за програмою ХХІV
Обласної спартакіади серед учнів професійно-технічних навчальних закладів та
студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
- вихованці Любешівської дитячо-юнацької спортивної школи (дівчата), які
вибороли першість серед 47 команд зі всієї України, взяли участь у змаганнях з легкої
атлетики за програмою V Спортивних ігор школярів України у м. Кропивницький;
- збірна команда школярів області взяла участь у фінальних змаганнях з футболу
серед юнаків за програмою V Спортивних ігор школярів України у м. Києві;
- вихованка Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи Дар’я
Завидна увійшла до складу збірної команди України, яка виборола срібні нагороди у
фінальному етапі Чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у Китаї.
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