ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у лютому 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 лютому 2017 року.
В рамках проекту Міністерства освіти і науки Естонської Республіки та
Міністерства освіти і науки України «Досвід Естонії на підтримку реформам
професійної освіти в Україні, Волинська область» 1 лютого делегація Естонії
перебувала на Волині. Відбулися зустрічі в пілотних навчальних закладах для
ознайомлення з ПТНЗ та планування шляхів співпраці.
4 лютого на базі Княгининівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» Волинської обласної
ради відбулися урочистості з нагоди проведення фінального етапу
VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка, у якому взяли участь 34 переможці ІІІ (обласного) етапу
конкурсу.
Фінальний етап обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
слухачів Волинського відділення Малої академії наук України за участю близько
п’яти сотень талановитих школярів області проведено 4 лютого на базі
комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської
ради».
8 лютого в обласному Центрі туризму, спорту та екскурсій відбувся І етап
Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладів «Край, в якому я живу», під час якого 22 юних
екскурсоводів провели віртуальні оглядові екскурсії музеями навчальних закладів з
трьох напрямів: «Військово-історичні музеї», «Музеї історії навчального закладу
(історії освіти)», «Етнографічні музеї».
За участю голови Волинської облдержадміністрації Гунчика В.П., заступника
голови Волинської облдержадміністрації Мишковець С.Є. 9 лютого проведено
розширене
засідання
колегії
управління
освіти,
науки
та
молоді
облдержадміністрації, на якому здійснено аналіз результативності роботи установ і
закладів освіти області у 2016 році та накреслено завдання щодо реалізації освітньої
політики в регіоні на 2017 рік.
10 лютого в осередку національно-патріотичного виховання «Маленькі
патріоти» Волинського державного центру естетичного виховання учнів
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів проведено
благодійну акцію «З теплом у серці».
В рамках німецько-українського проекту «Партнерство у сфері професійної
освіти в Україні» з 12 по 18 лютого відбулася ділова поїздка делегації Волинської
області до Німеччини з метою ознайомлення з дуальною освітньою системою та
визначення потенційних можливостей втілення цього досвіду в Україні. Відвідано
навчальні центри компаній Siemens та SKF в містах Нюрнберґ та Швайнфурт, на
яких застосовується дуальна форма навчання, а також Центр професійної
перепідготовки безробітного населення bbwgGmbH.

Збірна команда Волинського обласного Центру туризму, спорту та екскурсій
та Федерації спортивного туризму Волині виборола срібні та бронзові нагороди на
Чемпіонаті України з лижного туризму, що відбувся з 16 по 19 лютого в
Чернівецькій області.
18 лютого у Волинському ліцеї-інтернаті Волинської обласної ради відбувся
фінальний етап ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
та нагородження переможців обласного етапу конкурсу.
За участю спеціалістів Служби у справах дітей облдержадміністрації,
Волинського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
облдержадміністрації, Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти,
управлінь та відділів освіти, керівників навчальних закладів області, інспекторів
територіальних відділів ювенальної превенції, представників молодіжних
громадських організацій 21 лютого проведено міжвідомчу оперативну нараду щодо
попередження та протидії самогубств серед неповнолітніх.
22 лютого на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді
організовано обласний семінар-практикум для організаторів районних (міських)
виставок-конкурсів з науково-технічної творчості учнівської молоді «Виставкова
діяльність – гармонія трьох понять: треба, важко, прекрасно!».
Обласний конкурс юних читців, присвячений 146-ій річниці від дня
народження Лесі Українки, проведено 23 лютого на базі Волинського державного
центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів.
Питання про сучасний стан національно-патріотичного виховання на Волині
та особливості проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура») обговорено 23 лютого в Центрі туризму, спорту та екскурсій
під час регіонального семінару-практикуму з питань національно-патріотичного
виховання дітей та молоді.
24 лютого на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді
відбувся обласний конкурс-захист науково-дослідницьких, винахідницьких
розробок з науково-технічного напряму, у якому взяло участь 10 команд з районів та
міст області.
Заступник начальника управління освіти, науки та мооді облдержадміністрації
Соломіна Т.І. взяла участь у Всеукраїнській конференції «Від утворення об’єданих
територіальних громад – до розумного зростання», що відбулася 24 лютого у
м. Києві в рамках проектів «Підтримка розвитку об’єднаних територіальних громад
у Хмельницькій області» та «Підтримка реформи місцевого самоврядування в
Україні».
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Мишковець С.Є. та головного спеціаліста Департаменту професійної освіти
Міністерства освіти і науки України Хоменко О.В. 28 лютого відбулася розширена
нарада керівників професійно-технічних навчальних закладів з теми «Аналіз
результативності роботи професійно-технічних навчальних закладів області у
2016 році та завдання щодо реалізації освітньої політики у регіоні на 2017 рік».
28 лютого за участю заступника голови Волинської облдержадміністрації
Мишковець С.Є., головного спеціаліста Департаменту професійної освіти
Міністерства освіти і науки України Хоменко О.В., начальника управління освіти,
науки та молоді Волинської облдержадміністрації Плахотної Л.В. у Луцькому

центрі професійно-технічної освіти відбулося урочисте відкриття навчальнопрактичного центру сучасних швейних технологій.
Обласний семінар-практикум для вчителів загальноосвітніх та керівників
гуртків позашкільних навчальних закладів з теми «Підготовка вихованців до участі
в масових заходах із судномодельного спорту. Базові кроки» організовано
28 лютого на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
В лютому на базі Луцького педагогічного коледжу проведено ІІІ (обласний)
етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 2016/2017 навчального року з
інформатики та інформаційних технологій.
У лютому в рамках проекту ЄС «Покращення системи підготовки кадрів для
потреб економіки Волинського субрегіону» відбулися семінари для майстрів
виробничого навчання з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування» та «Офіціант, бармен».
Протягом лютого відбулося ряд спортивно-масових заходів:
змагання з шахів за програмою ХХІV обласної спартакіади серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів;
змагання з настільного тенісу за програмою ХХІV обласної спартакіади
серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.;
фінал обласних змагань «Веселі старти» серед учнів 3-4 класів під
гаслом «Здорові діти – здорова нація», в яких взяло участь 26 команд із районів та
міст області – переможці ІІ етапу обласного фестивалю (понад 7 тис. учнів
загальноосвітніх шкіл Волині).
Всеукраїнський турнір з боротьби дзюдо серед чоловіків, присвячений
пам'яті воїнів-інтернаціоналістів;
благодійний турнір з настільного тенісу «Діти – це наше майбутнє» за
участю представників патрульної поліції та прикордонної служби, нацгвардії та
вихованців відділення настільного тенісу Луцької ДЮСШ № 2;
відкритий Кубок Волинської області з підльодного лову риби
«АКАДЕМІЯ – 2017» за участю 18 команд управлінь, відділів освіти та навчальних
закладів області.
У лютому спеціалістами управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації вивчено стан управлінської діяльності відділу освіти
Володимир-Волинської райдержадміністрації щодо виконання Закону України «Про
загальну середню освіту»; стан управлінської діяльності дирекції Затурцівської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та соціальнопедагогічної підтримки» щодо виконання основних завдань, визначених
Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Результати вивчених
питань буде розглянуто у березні на засіданні колегії управління освіти, науки та
молоді облдержадміністрації.
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