ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у грудні 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 грудні 2016 року.
1 грудня у Палаці культури м. Луцька проведено Відкритий фестивальконкурс двійнят і близнят «Схожі на всіх і не схожі ні на кого», під час якого
12 пар двійнят та близнят і одна – трійнят представили свою творчість у
номінаціях: «Вокальне мистецтво», «Музичне виконання», «Спортивний напрям з
елементами акробатики» «Хореографія», «Пантоміма».
2 грудня на базі Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки відбувся V Всеукраїнський
фестиваль
професійної
майстерності
"КомерцФест",
учасники
якого
продемонстрували свої професійні навики та вміння щодо створення рекламної
продукції, обслуговування покупців, надання товарознавчої характеристики
продовольчих і непродовольчих товарів та оцінювання їх якості.
Обласний фестиваль художньої самодіяльності для дітей з особливими
освітніми потребами «Тепло наших сердець», присвячений Міжнародному дню
інвалідів, 2 грудня проведено на базі Затурцівської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки».
7 грудня підписано угоди між управлінням освіти, науки та молоді
Волинської облдержадміністрації та комітетом Волинської обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки на 2017 – 2021 роки.
Обласний конкурс-змагання з радіоелектронного конструювання відбувся 89 грудня на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
Перший етап Міжнародного математичного конкурсу “Кенгуру” для учнів 26 класів проведено 9 грудня у загальноосвітніх навчальних закладах області.
Обласний етап ХVІІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені
Петра Яцика вібувся 10 грудня на базі комунального закладу "Луцький навчальновиховний комплекс № 9 Луцької міської ради".
10 грудня у Луцькому педагогічному коледжі проведено обласний конкурс
вокальних ансамблів малих форм «Ми діти твої, Україно», в якому взяло участь
понад 250 школярів у складі 39 вокальних ансамблів із загальноосвітніх,
позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів області.
VІ Обласний турнір юних винахідників та раціоналізаторів (юніорська ліга)
відбувся 11 грудня у Волинському обласному ліцеї з посиленою військовофізичною підготовкою.
15 грудня на базі Волинського державного центру естетичного виховання
учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів проведено
обласний семінар «Використання оптимальних форм і методів роботи у
позашкільних навчальних закладах для забезпечення результативності навчання і
виховання учнівської молоді» за участю 24 представників позашкільних
навчальних закладів області.
Обласне літературно-мистецьке свято «Різдво йде!» відбулося 16 грудня на
базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.

18 грудня на базі Волинського обласного еколого-натуралістичного центру
організовано конкурс юних акваріумістів «Мій креативний акваріум».
До Дня Святого Миколая Чудотворця 19 грудня у Волинському академічному
театрі ляльок за участю заступника голови Волинської облдержадміністрації
Мишковець С.Є. відбулося театралізоване дійство для вихованців спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів та навчально-реабілітаційних центрів
області. Діти водили хоровод біля новорічної ялинки, брали участь у конкурсах,
співали різдвяні колядки, переглянули виставу «Незвичайні пригоди в
Новорічному лісі» та отримали солодощі.
За участю керівників позашкільних закладів обласного підпорядкування,
директорів центрів позашкільної освіти, дитячо-юнацької творчості, палаців
учнівської молоді, станцій юних туристів, натуралістів та техніків, центрів
естетичної творчості з міст та районів області, а також представників Волинського
інституту післядипломної педагогічної освіти, Східноєвропейського національного
університету імені Лесі України 21 грудня в Центрі туризму, спорту та екскурсій
проведено нараду-семінар на тему «Позашкільна освіта на Волині».
21 грудня у межах співпраці з Комплексом шкіл гастрономічних і готельних
справ імені К.А. Яворського в Хелмі (Республіка Польща) делегація з Волині у
складі представників управління освіти, науки та молоді Волинської
облдержадміністрації, Нововолинського ВПУ здійснила робочу поїздку.
27 грудня за участю представників органів виконавчаої влади та місцевого
самоврядування відбулося урочисте відкриття загальноосвітньої школи с. Білин
Ковельського району.
28 грудня на засіданні колегії управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації проаналізовано стан управлінської діяльності відділу освіти
Ківерцівської райдержадміністрації щодо виконання Закону України «Про загальну
середню освіту»; управлінської діяльності дирекції Липлянської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату щодо виконання основних завдань, визначених
Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей,
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; питання щодо
виконавської
дисципліни
в
управлінні
освіти,
науки
та
молоді
облдержадміністрації; схвалено проект плану роботи управління освіти, науки та
молоді Волинської облдержадміністрації на 2017 рік.
У грудні відбулися такі обласні заходи: конкурси «Новорічний подарунок»,
«Святвечір», «Енергія і середовище», «Юні тваринники і зоологи», «Юний генетик
та селекціонер», «Календар GLOBE», «Intel Еко – Україна 2016», конкурс юних
раціоналізаторів та винахідників, обласний етап Всеукраїнського чемпіонату з
інформаційних технологій «Екософт», обласний тур Всеукраїнської краєзнавчої
експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна».
У грудні відбулося ряд заходів в галузі фізичної культури та спорту:
- фінальні змагання з футзалу серед дівчат за програмою ХІV Спортивних ігор
школярів Волині;
- змагання з волейболу серед дівчат за програмою ХХІV обласної спартакіади
серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.;
- змагання з баскетболу серед юнаків за програмою XXIV Обласної
спартакіади серед учнів професійно-технічних навчальних закладів;
- Всеукраїнський турнір з настільного тенісу пам’яті В.Змунчила;

- Міжнародний турнір з вільної боротьби пам’яті Заслуженого тренера
України Стуса П.Ф.
З нагоди Дня Святого Миколая на базі Затурцівської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної
підтримки» відбувся заключний етап ХІІ Спартакіади Волині під гаслом «Ти
зможеш, якщо зміг я !».
У грудні в рамках проекту ЄС «Покращення системи підготовки кадрів для
потреб економіки Волинського субрегіону» проведено навчальні семінари для
викладачів та майстрів виробничого навчання з професій «Кухар», «Столяр
будівельний», «Штукатур, маляр».
За ініціативи Ради лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних
навчальних закладів області, Навчально-методичного центру ПТО у Волинській
області підведено підсумки обласного конкурсу фотоописів на тему «Сімейні
династії. Захисники Вітчизни у моїй родині».
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня
2015 р. № 1340-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,
передбачених Міністерству освіти і науки на 2015 рік, та перерозподіл обсягу
освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у
2015 році» управлінням освіти, науки та молоді облдержадміністрації передано
34 шкільних автобуси у загальноосвітні школи районів та об’єднаних
територіальних громад Волинської області, де продовжили навчання діти з
оптимізованих шкіл.
Відповідно до угоди між Урядами КНР і України опорні школи Волині,
заклади нового типу, школи, які в перспективі розглядаються як опорні, та
загальноосвітні навчальні заклади, на базі яких влітку 2016 року працювали мовні
табори, отримали 801 новий сучасний комп’ютер.
Протягом грудня у закладах освіти області відбулися новорічно-різдвяні
свята, вертепи, фольклорні дійства.

Начальник управління

Милайчук 727 197

Л. ПЛАХОТНА

