ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у травні 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 травні 2017 року.
Розширена нарада з питань проведення ЗНО у 2017 році відбулася 11 травня на
базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти за участю
заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Мишковець С.Є.,
представника Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти та
керівників структурних підрозділів, відповідальних за створення безпечних умов під
час проведення ЗНО.
За ініціативи Навчально-методичного центру ПТО у Волинській області та Ради
лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів
області 11 травня в режимі онлайн проведено вікторину на тему «Що я знаю про
Японію?» за участю 69 учнів-членів європейських клубів професійно-технічних
навчальних закладів.
11 травня у Луцьку відбулися обласні змагання загонів юних інспекторів руху
(ЮІР) та конкурс серед команд веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху.
Обласний фінал ХХІІ Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних
проведено 12 травня у приміщенні концертного залу Палацу учнівської молоді
міста Луцька за участю команд школярів Рожищенського, Старовижівського,
Турійського районів, міст Луцька, Володимира-Волинського та Ковеля.
З 10 по 14 травня на березі озера Величі Турійського району відбувся
ХІ Обласний фестиваль фізичної культури та військово-патріотичного виховання
учнівської молоді Волині «Сокіл» («Джура»), у якому взяли участь близько
600 дітей з навчальних закладів у складі 43 команд та їх наставники.
16 травня в приміщенні Палацу культури міста Луцька за участю голови
Волинської облдержадміністрації Гунчика В.П., заступника голови Волинської
облдержадміністрації Мишковець С.Є., заступника голови Волинської обласної ради
Карпюка Р.П. відбулося Обласне свято відзначення обдарованої учнівської молоді
та її наставників «Майбутнє творимо сьогодні».
В рамках проекту ЄС «Покращення підготовки кадрів для потреб економіки
Волинського субрегіону» з 16 по 18 травня на базі Луцького центру професійнотехнічної освіти проведено семінар для майстрів виробничого навчання з професії
«Перукар (перукар-модельєр)».
Шестеро школярів Волині стали переможцями Всеукраїнського конкурсу
винахідницьких та раціоналізаторських проектів для учнів 7-9 класів, що відбувся
16-18 травня у Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді
міста Києва.
З метою впровадження ефективного механізму налагодження діалогу між
роботодавцями та безробітною молоддю через проведення галузевих ярмарок
вакансій 17 травня у Луцьку реалізовано масштабний проект «День кар’єри
«PROFIT DAY».
17-18 травня на базі Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату
І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» за участю
заступника голови Волинської облдержадміністрації Мишковець C.Є., начальника

відділу освіти дітей з особливими потребами департаменту загальної середньої та
дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Симоненко Т.В., заступника
голови Державної інспекції навчальних закладів України Бондар А.В. проведено
Всеукраїнський навчально-практичний семінар з питань реформування системи
інтернатних закладів.
Обласний конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого
навчання ПТНЗ області з професії «Штукатур» відбувся 17-18 травня на базі
Торчинського професійного ліцею.
Фінальний тур обласного етапу конкурсу "Інноваційний урок фізичної
культури та урок фізичної культури з елементами футболу» проведено з 17 по
19 травня на базі Княгининівської спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів
«Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» Волинської обласної ради.
Питання щодо діяльності молодіжних центрів в інших областях, залучення
благодійних та Міжнародних коштів для інституційного розвитку центрів та
громадських організацій обговорено 17-21 травня під час зустрічі делегації
Донецької області з молоддю Волині.
Свято вшанування учасників Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»
проведено 18 травня в місті Луцьку за участю заступника голови Волинської
обласної державної адміністрації Мишковець С.Є., заступника голови Волинської
обласної ради Карпюка Р.П., заступника Луцького міського голови Рачкова О.Л.,
заступника голови Державної інспекції навчальних закладів України Бондар А.В.
19 травня на Театральному майдані міста Луцька та в приміщенні Волинського
обласного академічного українського музично-драматичного театру імені
Т.Г. Шевченка за участю заступника голови Волинської обласної державної
адміністрації Мишковець С.Є., заступника голови Волинської обласної ради
Карпюка Р.П., заступника голови Державної інспекції навчальних закладів України
Бондар А.В., начальника відділу освіти дітей з особливими потребами департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України
Симоненко Т.В. відбувся Обласний фестиваль художньої творчості учнів
загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів «Дитинства веселковий
світ».
З метою вивчення досвіду делегація Волині на чолі з головою новоствореної
Дубівської ОТГ Романом Троцюком у складі 30 учнів та педагогів взяла участь у
семінарі-практикумі «Інноваційні підходи в організації науково-дослідницької
діяльності МАН України», що відбувся 19-20 травня у місті Києві.
З 19 по 21 травня в лісовому масиві с. Гаразджа Луцького району відбулися
обласні змагання учнівської молоді зі спортивної радіопеленгації за участю команд
учнів з районів та міст області, вихованців Центр науково-технічної творчості
учнівської молоді та Волинського обласного спортивно-технічного клубу
товариства сприяння оборони України.
21 травня на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні проведено обласний турнір
юних фізиків.
24 травня за участю понад 150 гуртківців Волинського обласного екологонатуралістичного центру проведено виставку-конкурс «Барвистий світ домашніх
улюбленців».
24 травня на базі Нововолинського вищого професійного училища відбулось
відкриття Центру професійної кар’єри.

Творчий звіт гуртків Волинського державного центру естетичного виховання
учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів «Дитячі мрії
тут навчаються літати, щоб ніколи не згубитися в житті» відбувся 24 травня в
Палаці культури міста Луцька.
24-25 травня на стадіоні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 міста
Ковеля проведено обласні змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту.
25 травня на Театральному майдані міста Луцька за участю заступника голови
Волинської облдержадміністрації Мишковець С.Є., заступника голови Волинської
обласної ради Карпюка Р.П. проведено Обласне свято професійно-технічної освіти
«Україно моя, ти одна, як життя». В рамках свята відбувся ярмарок-продаж виробів,
виготовлених учнями і майстрами виробничого навчання, та концерт творчих
колективів та окремих виконавців, у якому взяло участь понад 200 учнів
професійно-технічних навчальних закладів.
Свято останнього дзвоника відбулося 26 травня в навчальних закладах Волині
за участю голови Волинської облдержадміністрації Гунчика В.П., заступників
голови та представників органів виконавчої влади області.
Питання підвищення ефективності професійно-практичної підготовки
спеціалістів сільськогосподарського напрямку шляхом тісної співпраці з
роботодавцями розглянуто під час обласного семінару, що відбувся 30 травня на
базі Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ.
У травні на базі Волинського державного центру естетичного виховання учнів
загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних навчальних закладів організовано
конкурс-виставку дитячої творчості з виготовлення державної символіки «Знаю,
горджуся, шаную!» (номінація «Герб України»), виставку творчих робіт обласного
конкурсу «Таланти ІІІ тисячоліття» (номінація «Образотворче та декоративноужиткове мистецтво»), відбулося нагородження переможців обласного конкурсумарафону Волинського мальованого рушника «І на тім рушникові...». На базі
Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені
Героїв Небесної Сотні проведено обласний етап конкурсу молодіжних інновацій та
творчих проектів “Майбутнє України”.
Протягом травня відбулося ряд спортивно-масових заходів:
-змагання з міні-футболу (юнаки) за програмою ХІ Спартакіади Волині серед
обласних ліцеїв та шкіл-інтернатів;
-змагання з баскетболу та легкої атлетики за програмою ХХІV Обласної
спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та
учнів професійно-технічних навчальних закладів;
-змагання з міні-футболу та легкоатлетичного кросу за програмою
ХІІІ Спартакіади Волині серед обласних ліцеїв та шкіл-інтернатів;
-змагання з настільного тенісу та легкоатлетичного кросу за програмою
ХV Спортивних ігор школярів Волині;
-змагання з волейболу та легкої атлетики за програмою ХІІІ літньої Універсіади
України;
-обласний етап Всеукраїнського фестивалю «Козацька наснага – 2017».
Протягом травня – червня на 31 пункті тестування проведено державну
підсумкову атестацію (у формі зовнішнього незалежного оцінювання) для 7,2 тис.
випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів області.
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