ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у квітні 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 квітні 2017 року.
Збірна команда Волинського обласного Центру туризму, спорту та екскурсій
стала срібним призером Всеукраїнських змагань зі спортивного орієнтування серед
вихованців позашкільних закладів, що відбулися з 29 березня по 2 квітня в місті
Трускавець Львівської області.
Команда з Волині у складі представників Волинського обласного Центру
туризму, спорту та екскурсій та туристів-водників Маневицького району взяла
участь у Міжнародному фестивалі з туристсько-прикладного багатоборства –
техніки водного туризму "Неманська весна", що відбувся з 31 березня по 2 квітня в
Білорусі (район Августовського каналу).
2 квітня на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки проведено ІV обласну відкриту олімпіаду з робототехніки за участю
22 команд з навчальних закладів області.
В рамках проекту ЄС «Покращення підготовки кадрів для потреб економіки
Волинського субрегіону» з 4 по 6 квітня на базі Луцького вищого професійного
училища будівництва та архітектури відбувся семінар для майстрів виробничого
навчання з професії «Лицювальник-плиточник».
5 квітня відбувся Всеукраїнський фізичний конкурс “Левеня” серед учнів
загальноосвітніх навчальних закладів області.
Понад 500 дітей із загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних та
інтернатних навчальних закладів взяли участь в обласному конкурсі літературномузичних, вокально-хореографічних композицій, малюнків, фотографій «Сонце
України в наших руках», що відбувся 19 квітня у Нововолинському центрі дитячої
та юнацької творчості.
19 квітня на відкритій місцевості села Дачне Ківерцівського району
проведено обласні змагання учнівської молоді із запуску повітряних зміїв.
Понад 230 школярів взяли участь у Відкритому чемпіонаті Волині зі
спортивного орієнтування, який відбувся 19-21 квітня на базі НВК «Маневицька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія імені А. П. Бринського».
Обласну семінар-нараду «Сучасні тенденції формування системи виховної
роботи у навчальних закладах» проведено 24 квітня на базі навчальних закладів
Горохівського району.
24 квітня на базі комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста
Левицького» Луцької міської ради відбувся Всеукраїнський науково-практичний
семінар
«Впровадження
дослідно-експериментальної роботи
за темою
«Здоров’язбережувальна технологія «Навчання в русі» в систему оздоровчовиховної роботи загальноосвітніх закладів» за участю автора даної технології,
доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри фізичного виховання та
здоров’я Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Олександри Дубогай, педагогів експериментальних навчальних закладів Волинської
та Хмельницької областей.

25-27 квітня відбувся обласний конкурс екологічних колективів (агітбригад)
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів за участю 17 команд з міст та
районів області.
Понад 230 учнів загальноосвітніх навчальних закладів Волині взяли участь в
обласному етапі Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей
«Олімпійське лелеченя» – «Olympic move UA», що відбувся 26 квітня на базі
спортивно-оздоровчого комплексу НВК «Маневицька ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – гімназія».
26 квітня в обласному Центрі туризму, спорту та екскурсій проведено
обласний семінар керівників музеїв навчальних закладів Волині, організований
Центром туризму, спорту та екскурсій спільно з управлінням освіти, науки та молоді
облдержадміністрації та Волинським краєзнавчим музеєм.
Обласна виставка-конкурс з історико-технічного стендового моделювання
відбулася 26 квітня на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
27-28 квітня на базі Волинського обласного ліцею, Волинського ліцею з
посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні та
Підгайцівського НВК «ЗОШ – гімназія» проведено обласний семінар керівників
закладів нового типу «Реалізація профільного навчання в основній та старшій
школі».
З 28 по 30 квітня на стадіоні «Авангард» м. Луцька та на базі спортивного
комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою імені Героїв Небесної Сотні відбувся обласний етап дитячих
спортивних ігор «Старти надій» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
У квітні в м. Володимирі-Волинському та смт Маневичі проведено обласний
фінал ХХІІІ Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних за участю команд
школярів з міст та районів області.
Відбувся обласний конкурс «Молоді, творчі, креативні» за участю 15 класних
керівників професійно-технічних навчальних закладів області з досвідом роботи до
5 років.
На базі Оваднівського професійного ліцею відбувся ІІ етап Всеукраїнського
конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних
закладів з професії «Кондитер».
Начальник управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмила
Плахотна взяла участь у конференції «Професійна освіта та підготовка робітничих
кадрів: сприянна соціально-економічному та регіональному розвитку України», що
відбулася в м. Києві.
На запрошення Центру міжнародної співпраці цільового закладу «Innove», в
рамках проекту «Досвід Естонії на підтримку реформам професійної освіти в
Україні, Волинська область», делегація з Волині відвідала навчальні заклади
Естонії, що впроваджують нові сучасні методи підготовки фахівців з різних
професій, та ознайомилася з досвідом роботи на місцях щодо реформування системи
профтехосвіти.
У фінальних етапах Всеукраїнських олімпіад волиняни вибороли 32 перемоги,
у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України – 28, у Всеукраїнських учнівських турнірах – 12. В
загальнодержавному етапі VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка учні загальноосвітніх
навчальних закладів здобули 8 перемог, учні професійно-технічних навчальних

закладів – 2 та студенти вищих навчальних закладів області – 7 перемог. У
ХVІІ Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика волиняни
вибороли 2 перемоги.
Слухачка секції «Агрономія» Волинської обласної Малої академії наук
України, одинадцятикласниця Луцького НВК «Гімназія № 14» імені Василя
Сухомлинського Анастасія Цимбалюк виборола перемогу у фіналі національного
етапу Міжнародного змагання International Brain Bee та представлятиме Україну на
Міжнародному конкурсі у Вашингтоні.
Протягом квітня відбулося ряд спортивно-масових заходів: змагання з
волейболу та гандболу за програмою ХV Спортивних ігор школярів Волині,
змагання з баскетболу за програмою ХХІV Обласної спартакіади серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів Волині, змагання з міні-футболу за
програмою ХІ Спартакіади Волині серед обласних ліцеїв та шкіл-інтернатів,
обласний та фінальний етапи Чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед учнів
загальноосвітніх шкіл, турнір з дзюдо на призи ЗМСУ Р. Машуренка, обласний
Фестиваль «Козацька наснага» серед учнів професійно-технічних навчальних
закладів, ХХ Обласна спартакіада допризовної молоді.
У квітні
спеціалістами управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації вивчено стан управлінської діяльності відділу освіти КаміньКаширської райдержадміністрації щодо виконання Закону України «Про загальну
середню освіту». Результати вивченого питання буде розглянуто на засіданні колегії
управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації.
В управлінні освіти, науки та молоді облдержадміністрації проведено нараду
відповідальних осіб за проведення державної підсумкової атестації з питань
організованого завершення 2016/2017 навчального року.
За участю голови Волинської облдержадміністрації Володимира Гунчика
відбулося урочисте відкриття дошкільних навчальних закладів у селі Якушів
Ратнівського району, в селі Муравище Ківерцівського району та в селі Уховецьк
Ковельського району.
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