ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у листопаді 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 листопаді 2016 року.
На Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «WorldSkills Ukrain»,
що відбувся з 31 жовтня по 2 листопада у м. Києві, учні Луцького вищого
професійного училища будівництва та архітектури, а також Оваднівського
професійного ліцею вибороли золоту та дві срібні нагороди.
Збірні команди Волині стали переможцями та вибороли 3 призових третіх
місця під час фінального етапу ХV Всеукраїнського турніру юних біологів, що
відбувся з 31 жовтня по 5 листопада у м.Миколаєві.
П’ятеро вихованців Волинського обласного еколого-натуралістичного центру
стали дипломантами Всеукраїнського біологічного форуму «Дотик природи –
2016», що проходив у Києві з 1 по 3 листопада.
Волинські туристи вибороли срібло на Кубку України з пішохідного туризму
серед юнаків, який відбувся з 2 по 5 листопада в м. Рахові Закарпатської області.
4 листопада у Луцьку в ДП «Автоскладальний завод № 1 «ПАТ
«Автомобільна компанія «Богдан Моторс» за участю голови облдержадміністрації
Гунчика В.П. та заступника голови облдержадміністрації Мишковець С.Є.
відбулося урочисте вручення нових автобусів для шкіл Турійського, Горохівського,
Локачинського, Володимир-Волинського та Любомльського районів Волинської
області.
У читальному залі Волинської обласної бібліотеки для юнацтва 4 листопада
проведено “Літературну вітальню” для 80 переможців та лауреатів обласного
заочного етапу конкурсу юних літераторів Волині.
З 4 по 9 листопада у місті Києві відбувся ХІХ Всеукраїнський турнір юних
винахідників і раціоналізаторів, під час якого школярі Волині вибороли перше
місце.
Міжнародний конкурс інформатики та комп'ютерної вправності "Бобер"
відбувся 6-8 листопада у навчальних закладах районів та міст області.
З нагоди Дня працівників сільського господарства 17 листопада на
Театральному майдані м. Луцька відбулася святкова виставка-ярмарок, де
колективи професійно-технічних навчальних закладів Волині представили
продукцію учбових господарств, а також кулінарні та кондитерські вироби.
Обласний конкурс юних інформатиків, аматорів комп’ютерної техніки
відбувся 15 листопада на базі Центру науково-технічної творчості учнівської
молоді.
18 листопада у Коледжі технологій, бізнесу та права Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки проведено ІІ Всеукраїнський
етнофестиваль кулінарного мистецтва.
На Волині стартував новий німецько-український проект «Партнерство у
сфері професійно-технічної освіти», який триватиме чотири роки. В рамках
проекту з 21 по 25 листопада відбувся тренінг «Комунікація», учасниками якого
стали працівники Ковельського професійного ліцею, Луцького вищого

професійного училища, Навчально-методичного центру професійно-технічної
освіти у Волинській області, а також провідних підприємств області: групи
компаній «Модерн-Експо», ТОВ СВК Україна, ТОВ «Волинь-Кальвіс».
22 листопада на базі Iваничiвської та Нововолинської спецiальних ЗНЗ
проведено семінар-нараду директорів закладів освіти обласного підпорядкування
на тему «Зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти як основа
складової їх якісного функціонування».
23 листопада у м. Луцьку відбувся обласний науково-методичний семінар для
відповідальних за роботу з обдарованими дітьми та керівників секцій відділень
математики, фізики, астрономії, технічних наук на тему «Діяльність наукових
товариств Волинського відділення МАН України в умовах реформування освіти та
децентралізації влади».
Під час Відкритого фестивалю-конкурсу пісні і танцю національних меншин
«Україна – мій дім», що відбувся 23 листопада у м. Луцьку, більше 250 учнів
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів
області продемонстрували майстерне володіння навиками вокального мистецтва,
емоційність виступу, оригінальність постановки номерів, естетику костюмів.
24 листопада на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної
освіти проведено навчальний семінар-практикум з питань продовження
експериментального науково-педагогічного проекту «Електронна атестація
педагогічних працівників» у 2016/2017 навчальному році.
Засідання секції керівників гуртків художньої самодіяльності професійнотехнічних навчальних закладів на тему «Мистецтво у контексті розвитку духовної
культури особистості» відбулося 24 листопада на базі Нововолинського вищого
професійного училища.
24-25 листопада в гуртках Волинського державного центру естетичного
виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів
проведено виховні заходи, приурочені до Дня пам’яті жертв голодоморів.
25 листопада у загальноосвітніх навчальних закладах області відбулася
ХІІІ Обласна математична олімпіада імені академіка М.П.Кравчука для учнів 710 класів.
Обласний етап VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської
творчості імені Тараса Шевченка проведено 26 листопада на базі Луцького
навчально-виховного комплексу № 26 Луцької міської ради.
26-27 листопада на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою відбулася очна сесія заочної віртуальної школи, учасниками
якої стали 76 слухачів з Горохівського, Іваничівського, Локачинського,
Любомльського, Маневицького, Турійського районів, міста Нововолинська,
Нововолинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради, об’єднаних
територіальних громад селищ Голоби та Зимне.
Близько 100 юних туристів шкіл області взяли участь у дводенних змаганнях
для вихованців туристсько-спортивних гуртків серед своїх філій, організованих
обласним Центром туризму, спорту та екскурсій 26-27 листопада в ЗОШ І-ІІІ
ступенів с. Холопичі Локачинського району.
Збірна команда Волинської області посіла ІІ місце на ХХV Всеукраїнський
турнір юних фізиків, що відбувся з 25 по 30 листопада в місті Одесі.
За результатами виступів на Всеукраїнських учнівських олімпіадах з
навчальних предметів та у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України школярам Волині призначено стипендії
державного рівня: 12 стипендій Президента України та 1 – Кабінету Міністрів
України.
У листопаді на базі Луцького ВПУ будівництва та архітектури відбувся
майстер-клас для майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін
ПТНЗ області, що готують фахівців за професією «маляр» з опорядження
матеріалами ТМ «Снєжка».
У листопаді відбулося ряд заходів в галузі фізичної культури та спорту:
- змагання з волейболу за програмою ХХІІ Обласної спартакіади серед
педагогічних працівників професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ
рівнів акредитації;
- змагання з волейболу за програмою ХХІV Обласної спартакіади серед
студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
- змагання з волейболу та настільного тенісу за програмою ХХІV Обласної
спартакіади серед учнів професійно-технічних навчальних закладів;
- фінальні змагання з футзалу серед дівчат за програмою ХІV Спортивних ігор
школярів Волині;
- ХХІІ Обласна спартакіада «Здоров’я» з волейболу серед педагогічних
працівників;
- Всеукраїнський турнір з настільного тенісу пам’яті В.Змунчила.
У листопаді на засіданні колегії управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації розглянуто питання стосовно управлінської діяльності
відділу освіти Іваничівської райдержадміністрації щодо виконання Закону України
«Про освіту»; про підсумки проведення літньої оздоровчої кампанії 2016 року, про
стан організації спортивно-масової роботи та підготовки спортивного резерву в
Нововолинській та Володимир-Волинській ДЮСШ; питання безпеки
життєдіяльності в установах і закладах освіти області ,про відповідність
професійної підготовки учнів Луцького центру професійно-технічної освіти
вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик випускника, потребам
замовників робітничих кадрів; про стан пожежної та техногенної безпеки в
навчальних закладах області.
Начальник управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
Плахотна Л. В. у листопаді взяла участь у Всеукраїнській нараді керівників
департаментів/управлінь освіти і науки та директорів/ректорів обласних інститутів
післядипломної педагогічної освіти за участю Міністра освіти і науки Гриневич
Л.М. у м. Рівне; у Всеукраїнській нараді з питань підведення підсумків кампанії з
оздоровлення та відпочинку дітей (на базі ДПУ «Міжнародний дитячий центр
«Артек»); у парламентських слуханнях на тему «Про стан та проблеми
фінансування освіти і науки в Україні» у Києві. Заступник начальника управління
освіти, науки та молоді облдержадміністрації Соломіна Т.І. взяла участь у
конференції Міністерства освіти і науки України спільно з Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України та за підтримки шведсько-українського проекту «Підтримка
децентралізації в Україні» на тему «Україна на шляху децентралізації освіти» у
Києві.
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