ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у березні 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 березні 2017 року.
Обласний семінар-практикум на тему «Сутність і специфіка педагогічної
творчості керівника хореографічного колективу» проведено 1 березня на базі
Палацу учнівської молоді м. Луцька за участю 47 представників із
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів
області.
Обласний конкурс «Ерудити правознавства Волинського краю» відбувся
3 березня у Коледжі технологій, бізнесу та права Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки за участю команд загальноосвітніх
навчальних закладів області.
З 3 по 5 березня делегація керівників управлінь та відділів освіти Волині
здійснила виїзний семінар-практикум у Закарпаття.
5 березня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Гірка Полонка
Луцького району відбувся ІІ етап Кубку області серед юнаків з пішохідного
туризму в закритих приміщеннях за участю команд школярів з міст та районів
області.
З метою методичної, практичної допомоги керівникам гуртків театрального
мистецтва загальноосвітніх шкіл, позашкільних навчальних закладів області
16 березня на базі комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради» проведено обласний семінарпрактикум керівників театральних колективів «Виховання духовних цінностей
засобами театрального мистецтва».
За підсумками VІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017»,
що відбулася 16-18 березня у м. Києві, Навчально-методичний центр професійнотехнічної освіти у Волинській області, Ковельський професійний ліцей,
Нововолинське, Камінь-Каширське, Володимир-Волинське вищі професійні
училища отримали золоті та бронзові нагороди.
Питання про інноваційні інформаційні технології в освіті та навчальновиробничому процесі обговорено під час регіонального науково-практичного
семінару, який відбувся 17 березня на базі Коледжу технологій, бізнесу та права
СНУ імені Лесі Українки.
За участю представників Міністерства молоді та спорту України, управління
освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, Корпусу миру США в
Україні, об’єднаних територіальних громад Волинської області, інститутів
громадянського суспільства 22 березня на базі Молодіжного центру Волині
відбулася регіональна конференція "Молодіжна політика в умовах
децентралізації".
Х Міжнародна студентська наукова конференція „Молодь як стратегічний
потенціал розбудови національної економіки" відбулася 24 березня у Коледжі
технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки.

25 березня в Луцькому педагогічному коледжі вдруге відбувся обласний
конкурс ансамблів, оркестрів народної музики «Золоті зернинки Волинського
краю».
За участю представників органів виконавчої влади області та місцевого
самоврядування з 26 по 31 березня у м. Луцьку відбувся фінальний етап
XXXVIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології.
28 березня в Рожищенському районному центрі зайнятості за участю
заступника голови Волинської облдержадміністрації Світлани Мишковець,
начальника управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації
Людмили Плахотної, голови Рожищенської райдержадміністрації Інни
Гайворонської відбулася нарада директорів центрів зайнятості та професійнотехнічних освітніх закладів області.
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облдержадміністрації проведено семінар-навчання для директорів і власників
позаміських закладів оздоровлення та відпочинку.
30 березня у Палаці культури міста проведено обласний фестиваль-конкурс
хореографічного мистецтва «У вихорі танцю», в якому взяли участь понад
40 хореографічний колектив області.
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Мишковець С.Є. 30 березня на базі Волинського інституту післядипломної
педагогічної освіти проведено засідання Регіональної ради професійно-технічної
освіти у Волинській області, під час якого розглянуто та погоджено проект Плану
розвитку професійно-технічної освіти Волинської області на 2017 – 2020 роки, а
також пропозиції професійно-технічних навчальних закладів щодо формування
регіонального замовлення з підготовки кваліфікованих робітничих кадрів та
молодших спеціалістів на 2017 рік.
Збірна команда Волинського обласного Центру туризму, спорту та екскурсій
виборола І місце на Всеукраїнських змаганнях зі спортивного орієнтування серед
вихованців позашкільних закладів, що відбулися з 29 березня по 2 квітня в місті
Трускавці Львівської області.
Протягом березня проведено ряд спортивно-масових заходів:
- змагання серед юнаків та дівчат за програмою ХХІV Обласної спартакіади
серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.та учнів професійно-технічних навчальних закладів з
шахів, настільного тенісу, баскетболу, волейболу;
- змагання з міні-волейболу серед юнаків і дівчат за програмою ХІІІ
Спартакіади Волині серед спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів;
- змагання з баскетболу за програмою ХV Спортивних ігор школярів
Волині;
- змагання з баскетболу серед юнаків за програмою ХІ Спартакіади Волині
серед обласних ліцеїв та шкіл-інтернатів;
- обласний етап Всеукраїнського фестивалю «Мама, тато, я – спортивна
сім’я»;
- обласний етап Всеукраїнських змагань з футзалу «Шкільна футзальна ліга
України».
У березні під час наради-семінару директорів дитячо-юнацьких спортивних
шкіл системи освіти розглянуто питання щодо організації методичного
забезпечення у дитячо-юнацьких спортивних школах, впровадження передових

педагогічних технологій у навчальний процес. Підведено підсумки участі команд
школярів Волині у V Спортивних іграх школярів України.
В рамках проекту ЄС «Покращення системи підготовки кадрів для потреб
економіки Волинського субрегіону» відбулися семінари для майстрів виробничого
навчання з професій: «Офіціант, бармен», «Електрогазозварник» та
«Електрозварник ручного зварювання».
В рамках проведення реформи у сфері професійно-технічної освіти області
відбулися зустрічі керівників органів управління освітою Волині з трудовими
колективами Нововолинського вищого професійного училища, професійнотехнічного училища № 11 м. Нововолинська, Ковельського професійного ліцею та
Професійно-технічного училища № 5 м. Ковеля, під час яких обговорено питання
щодо створення регіональних професійних центрів шляхом об’єднання навчальних
закладів.
На базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
проведено обласні турніри юних журналістів,істориків, філософів та релігієзнавців.
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