ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації у
жовтні 2017 року
На
виконання
доручення
голови
Волинської
облдержадміністрації
від 13.11.2015 № 7397/17/2-15 щодо ефективного функціонування офіційного веб-сайту
облдержадміністрації підготовлено звіт про діяльність управління освіти, науки та
молоді облдержадміністрації у жовтні 2017 року.
З 5 по 8 жовтня на базі позаміського закладу оздоровлення та відпочинку
«Сонячний» відбувся Чемпіонат Європи та Міжнародні змагання зі спортивного
туризму за участю 17 команд з Литви, Білорусі, різних областей України та міста Києва.
6 жовтня на базі Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки відбувся ІІІ Всеукраїнський
етнофестиваль кулінарної майстерності за участю 5 команд із закладів вищої освіти
України.
11 жовтня у місті Луцьку за участю заступника голови Волинської обласної
державної адміністрації Мишковець С.Є. відбувся Всеукраїнський відкритий фестивальконкурс пісні і танцю національних меншин «Україна – мій дім».
З 10 по 12 жовтня у місті Луцьку за участю заступника голови Волинської
обласної державної адміністрації Мишковець С.Є. проведено Всеукраїнський семінарпрактикум директорів закладів позашкільної освіти «Патріотизм та національна
свідомість – ознака сучасної учнівської молоді».
Слухач секції відділення комп’ютерних наук Волинської обласної МАН Шумаков
Максим, учень 11 класу Княгининівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів
"Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки" Волинської обласної ради, став
переможцем очного етапу Всеукраїнського конкурсу “Intel-Техно Україна – 2017 ”
(проект «Розробка системи відстеження переміщення безпілотного літального апарату»,
секція «Робототехніка»), що відбувся з 10 по 13 жовтня у м. Києві.
За участю голови Волинської обласної державної адміністрації Гунчика В.П.,
заступника голови Волинської обласної ради Рубльова В.В., виконувача повноважень
міського голови, секретаря Луцької міської ради Пустовіта Г.О. 14 жовтня у День
Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День створення армії
УПА відбулася посвята у ліцеїсти учнів Волинського обласного ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.
Школярі Волині стали учасниками третього етапу ІІІ Школи громадянської і
волонтерської участі та патріотичного виховання «Агенти змін», що відбувся з 16 по 20
жовтня на базі MANLAB.CAMP Малої Академії Наук.
18 жовтня на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді вдруге
відбувся Обласний конкурс малюнків в техніках живопис, графіка, комп’ютерна графіка
на військово-патріотичну тематику, в якому взяло участь більше 50 школярів з районів та
міст області, об’єднаних територіальних громад.
Нововолинський та Луцький центри професійно-технічної освіти стали
переможцями Дев’ятого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті», що
відбувся з 24 по 26 жовтня у Київському Палаці дітей та юнацтва.
З 25 по 27 жовтня на базі Волинського обласного еколого-натуралістичного
центру проходила осіння сесія для слухачів обласної очно-заочної біологічної школи.
26 жовтня на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти за
участю начальників управлінь (відділів) освіти, керівників закладів освіти обласного
підпорядкування та об’єднаних територіальних громад проведено засідання колегії
управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, під час якого
розглянуто наступні питання: «Про організований початок 2017/2018 навчального року

та підготовку закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період», «Про створення в
закладах умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими потребами на
доступну та якісну освіту. Перспективи створення інклюзивно-ресурсних центрів в
районах, містах, об’єднаних територіальних громадах», «Про хід впровадження
пілотного проекту нового Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про стан
пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти області», «Про проведення дослідноекспериментальної роботи в закладах освіти області».
26 жовтня на базі Центру науково-технічної творчості більше 20 команд школярів
з районів та міст області працювали в номінаціях «Живопис», «Графіка» та
«Комп’ютерна графіка» під час обласного конкурсу малюнків на військово-патріотичну
тематику «Я вірю в Україну і в свій народ!».
Понад 720 учнів з районів та міст Волині взяли участь в обласних змаганнях зі
спортивного орієнтування «Волинська осінь», які відбувались під час осінніх канікул з
26 по 28 жовтня в Іваничівському, Старовижівському та Ківерцівському районах.
Під час обласного етапу Всеукраїнського конкурсу юних гумористів
«Посміхнемось щиро Вишні», який відбувся 31 жовтня на базі Волинського державного
центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів, більше 50 учнів закладів освіти області взяло участь у номінації
«Вишневі усмішки», у номінації «Власні усмішки» представлено понад 60 авторських
гумористичних творів та 50 художніх робіт подано в номінації «Веселий пензлик».
У Луцькому центрі професійно-технічної освіти 31 жовтня 2017 року відбулося
урочисте відкриття Центру професійного зростання для учнівської молоді.
У жовтні в рамках проведення заходів осередку національно-патріотичного
виховання «Маленькі патріоти» вихованці Волинського державного центру естетичного
виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів побували
на екскурсії у Луцькому замку.
Протягом жовтня на базі Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки проходили турніри юних біологів, математиків, правознавців,
інформатиків, винахідників і раціоналізаторів. Учасниками інтелектуальних поєдинків
стали команди наукових товариств області.
Учневі 11 класу Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука Каварі Артему
призначено стипендію Президента України як призеру Міжнародної учнівської
олімпіади з географії.
У жовтні відбулося ряд заходів в галузі фізичної культури та спорту:
- фінальний етап XV Спортивних ігор школярів Волині з футболу, легкої
атлетики;
- XXV Обласна спартакіада з легкоатлетичного кросу і міні-футболу серед учнів
профтехосвіти Волині та студентів закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації;
- ХІІІ Спартакіада Волині з легкої атлетики серед спеціальних загальноосвітніх
шкіл-інтернатів.
За участю голови Волинської облдержадміністрації Володимира Петровича
Гунчика, голів районних державних організацій та представників громадськості
урочисто вручено шкільні автобуси закладам освіти Луцького (3), Ківерцівського (1) та
Любомльського (1) районів.
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