ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у червні 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 червні 2017 року.
В рамках проекту «Досвід Естонії для підтримки реформ професійної освіти
в Україні. Волинська область» педагогічні працівники професійно-технічних
навчальних закладів Волині з 29 травня по 6 червня здійснили робочий візит до
Естонії.
Питання «Про стан готовності до літньої оздоровчої кампанії 2017 року»
розглянуто 1 червня під час засідання обласної міжвідомчої комісії з питань
організації та проведення оздоровлення і відпочинку дітей за участю заступника
голови Волинської облдержадміністрації Мишковець С.Є.
З нагоди Міжнародного дня захисту дітей 1 червня у місті Луцьку відбувся
фестиваль «Моє веселкове дитинство», під час якого проведено майстер-класи,
художній пленер «Усміхнена дитина – щаслива дитина», конкурс малюнка на
асфальті, виготовлено колективну інсталяцію «Мирна Україна», представлено
колективні творчі роботи вихованців Волинського державного центру
естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів.
2 червня в конференц-залі управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації проведено засідання конкурсної комісії з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства
на виконання Обласної цільової соціальної програми «Молодь Волині» на 2016 –
2020 роки.
2 червня на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді
відбулося нагородження переможців конкурсу дитячих робіт «Рятувальники
очима дітей» серед вихованців позашкільних навчальних закладів. На конкурс
подано більше 180 творчих робіт (малюнки, літературні твори, фотографії, вироби
з дерева, тканини, соломи, моделі пожежно-рятувальної техніки й обладнання,
електронні посібники).
З 2 по 4 червня поблизу с. Черськ Маневицького району проведено
відкритий Чемпіонат Волинської області з водного туризму за участю 15 команд з
районів та міст області.
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Мишковець С.Є. 8 червня відбулося виїзне засідання обласної міжвідомчої
комісії щодо підготовки і проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку
2017 року, під час якого проаналізовано питання «Про початок літньої оздоровчої
кампанії. Дотримання вимог щодо умов проживання та харчування дітей у
дитячих оздоровчих закладах. Проведення державного нагляду за станом безпеки
перебування дітей у дитячих оздоровчих закладах».
За участю начальників управлінь міських (міст обласного значення) рад,
відділів освіти райдержадміністрацій, директорів загальноосвітніх навчальних
закладів області, громадськості випускникам 9-х, 11-х класів вручено документи
про освіту.

Сьомий обласний зліт-змагання з туризму серед сільських шкіл І-ІІ ступенів,
присвячений пам’яті Коротуна І. М., проведено з 10 по 13 червня на базі
позаміського закладу оздоровлення та відпочинку “Юний турист” с. Лище
Луцького району.
13 червня на базі Навчально-методичного центру професійно-технічної
освіти у Волинській області відбулося урочисте вшанування учасників обласного
конкурсу «Молоді, творчі, креативні» та фіналістів обласного конкурсу
«Викладач року – 2017» серед викладачів англійської мови професійно-технічних
навчальних закладів області.
13 червня понад 160 вихованців дитячо-оздоровчого табору «Сонячний»
с. Гаразджа Луцького району стали учасниками фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-масових заходів «Олімпійський день» за Всеукраїнською програмою
«Олімпійське літо».
Близько 200 кращих спортсменів у складі 19 команд переможців районних та
міських туристських змагань з районів та міст області взяли участь у 62-му
туристько-краєзнавчому зльоті серед учнівської молоді Волині, що відбувся з
13 по 17 червня на турбазі «Юний турист» с. Лище Луцького району.
22 червня на базі професійно-технічного училища № 22 смт Луків проведено
обласну секцію директорів професійно-технічних навчальних закладів області
«Проблеми та перспективи діяльності ПТНЗ Волині в умовах децентралізації». В
рамках роботи секції відбулося відкриття Центру професійної кар’єри
професійно-технічного училища № 22 смт Луків.
Збірна команда обласного Центру туризму, спорту та екскурсій виборола
бронзові нагороди на Кубку України з пішохідного туризму, що проходив з 22 по
26 червня на Закарпатті.
Студент Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки Максим Дейна став учасником
Кубку світу з баскетболу 3х3 (U-18), що відбувся 29 червня у м. Ченду (Китай).
За підсумками ХІІІ літньої Універсіади України 2017 року Волинська область
посіла ІІІ місце серед команд третьої групи у загальнокомандному заліку. До
складу студентських команд з видів спорту входили представники
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Луцького
національного технічного університету, Академії рекреаційних технологій і права.
Серед команд вищих навчальних закладів VІ категорії Академія рекреаційних
технологій і права посіла І загальнокомандне місце. Вісім студентів Волині
запрошені до складу збірної команди України для участі у Всесвітній літній
Універсіаді – 2017.
Протягом червня на базі Волинського обласного ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Волинською
обласною Малою академією наук проведено обласні літні школи, під час яких
більше 40 юних хіміків, біологів, журналістів, економістів, істориків,
програмістів та робототехніків взяли участь у лекціях, практичних заняттях та
психологічних тренінгах, побували на екскурсіях у лабораторіях та комп’ютерних
центрах, спілкувалися з кращими вченими Волині, методистами, психологами
Волинської обласної МАН.
У червні відбулося ряд заходів в галузі фізичної культури та спорту:

- фінальні змагання ХІІІ Літньої Універсіади України з волейболу серед
жінок за участю команд Волинської, Тернопільської, Львівської, Миколаївської,
Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва;
- обласний етап Всеукраїнських дитячих спортивних ігор серед учнів
загальноосвітніх навчальних закладів «Старти надій – 2017».
Протягом червня спеціалісти управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації взяли участь у щорічних звітах керівників навчальних
закладів обласного підпорядкування.
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