ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у січні 2017 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 січні 2017 року.
За участю першого заступника голови Волинської облдержадміністрації
Олександра Степанцова та заступника голови обласної ради Романа Карпюка
5 січня проведено Свято обласної Новорічної ялинки для 600 дітей особливої долі
(дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей військовослужбовців,
дітей, батьки яких загинули під час антитерористичної операції на сході країни).
Діти зустрілися з казковими героями, переглянули виставу та отримали солодощі.
Вихованці Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості здобули
ряд перемог на XVIII Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв для дітей та
юнацтва «Різдвяні канікули», який відбувся 15-16 січня у Центрі творчості дітей та
юнацтва Галичини м. Львова.
16 січня у Луцьку за участю заступника голови Комітету з фізичного
виховання та спорту України Міністерства освіти і науки України Олега Плигуна
та начальника відділу матеріально-технічного забезпечення Івана Михасика,
керівників Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України
проаналізовано роботу Волинського обласного відділення щодо розвитку
учнівського та студентського спорту, окреслено перспективи розвитку спортивної
інфраструктури.
З 10 по 28 січня на базі Луцького педагогічного коледжу проведено
ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.
За участю команд волинських спортсменів з районів та міст області, команд
туристів-лижників із Рівненської області 16-17 січня на базі позаміського закладу
оздоровлення та відпочинку «Сонячний» Центру туризму, спорту та екскурсій
відбувся відкритий Чемпіонат області серед юніорів з лижного туризму.
Семінар-нараду начальників місцевих органів управління освітою «Сучасні
тенденції розвитку освітніх систем. Прогнозування розвитку освітніх закладів»
проведено 19 січня на базі Волинського обласного центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
Високу виконавську майстерність, артистичність, оригінальну подачу
музичного твору продемонстрували учні загальноосвітніх шкіл, ліцеїв,
інтернатних, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів під час
обласного конкурсу української патріотичної пісні «Срібні дзвіночки», який
відбувся 25-26 січня на базі Ковельського Палацу учнівської молоді імені Івана
Франка та Луцького вищого професійного училища.
21 січня на базі Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки та комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс
№ 9 Луцької міської ради» відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, на який
462 учасника з усіх районів та міст області подали 472 наукові роботи.

21 січня на теренах Волині відбулося новорічне дійство для 550 юних
лісівників області. Діти переглянули виставу Волинського обласного академічного
музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка та отримали солодощі.
В рамках проекту ЄС «Покращення системи підготовки кадрів для потреб
економіки Волинського субрегіону» протягом 24-26 січня на базі Волинського
коледжу Національного університету харчових технологій відбулися навчальні
семінари щодо внесення змін в робочі навчальні програми з професії
«Вишивальник» за участю майстрів виробничого навчання та викладачів
спецпредметів професійно-технічних навчальних закладів Волинської та
Рівненської областей.
Команда Волинського обласного Центру туризму, спорту та екскурсій стала
переможцем КубкуУкраїни з лижного туризму, що відбувся з 26 по 29 січня в
м. Ужгороді Закарпатської області.
Делегація Волині взяла участь в роботі семінару, який відбувся 30-31 січня
у Міністерстві освіти і науки України в рамках проекту «Естонський досвід на
підтримку українських професійних освітніх реформ у Волинській області».
У січні за участю голови Волинської облдержадміністрації Володимира
Гунчика, першого заступника голови Волинської обласної ради Олександра
Пирожика, першого заступника Луцького міського голови Тараса Яковлєва на базі
Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
відкрито сучасний спортивний комплекс.
У Володимир-Волинському вищому професійному училищі відбулися
змагання з шахів та шашок серед працівників навчальних закладів за програмою
ХХІІ обласної спартакіади «Здоров’я».
Протягом січня в загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних
навчальних закладах області відбулися новорічно-різдвяні ранки, вертепи та
фольклорні дійства.
За попередньою домовленістю між департаментами освіти Донецької,
Луганської областей і управлінням освіти, науки та молоді Волинської
облдержадміністрації 49 дітей зі східних областей України відпочивали на Волині
під час новорічно-різдвяних свят.
В рамках Міжнародного соціально-культурного проекту за підтримки
посольства Нідерландів в Україні декілька навчальних закладів області мали
можливість познайомитись з творчістю акторів Київського театру «Срібний
острів», які презентували виставу «Брати» за п’єсою ірландського драматурга
Мартіна Макдоноха.
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