ПОГОДЖУЮ
Заступник голови Волинської обласної
державної адміністрації
___________________ С. МИШКОВЕЦЬ
_____ ____________ 2017 року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління освіти, науки та
молоді обласної державної
адміністрації
_________________ Л. ПЛАХОТНА
_____ ______________ 2017 року

План роботи
управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації
на листопад 2017 року
№
з/п

1.

2.

3.
4.
5.

Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу

Дата
проведення

Заходи Всеукраїнського рівня
Організація виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з
На виконання
питань науки і освіти у Волинській області на тему:
Плану роботи
«Про роботу органів державної виконавчої влади та місцевого
Комітету Верховної
самоврядування Волинської області щодо впровадження Закону
22-23.11.2017
Ради України з
України «Про освіту» для забезпечення функціонування та якості
питань науки і
загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, фахової
освіти
передвищої освіти» (м. Луцьк)
Проведення фінального етапу Всеукраїнського турніру юних фізиків На виконання плану
(на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти)
заходів МОН
23-28.11.2017
України
Організаційні та аналітичні накази
Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу На виконання плану
До 10.11.2017
учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням
роботи управління
Про затвердження складу журі, експертів-консультантів та комісії з На виконання плану
підготовки завдань ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад роботи управління До 05.11.2017
2017-2018 навчального року
Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського турніру юних фізиків На виконання плану
До 05.11.2017
роботи управління

Відповідальні

Примітка

Плахотна Л.В.
Соломіна Т.І.
Ткачук О.О.
Плахотна Л.В.
Соломіна Т.І.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.

2.
3.

4.

Про затвердження плану заходів з підготовки до проведення На виконання плану
фінального етапу Всеукраїнського турніру юних фізиків
роботи управління До 08.11.2017
Про проведення в області Волинського ярмарку професій

На виконання плану
До 15.11.2017
роботи управління
Про проведення дослідно-експериментальної діяльності на базі На виконання плану
До 08.11.2017
закладів загальної середньої освіти регіонального рівня
роботи управління
Про проведення для переможців обласного заочного конкурсу юних На виконання плану
літераторів Волині літературно-мистецького свята “Літературна роботи управління До 10.11.2017
вітальня”
Про проведення І та ІІ етапів Міжнародного математичного конкурсу На виконання плану
До 03.11.2017
“Кенгуру” у Волинській області
роботи управління
Про проведення очної сесії для слухачів заочної віртуальної школи На виконання плану
До 23.11.2017
КУ «Волинська обласна МАН»
роботи управління
Про участь у Всеукраїнському конкурсі-виставці молодіжних На виконання плану
До 05.11.2017
інноваційних проектів «Майбутнє України»
роботи управління
Про участь у фінальних етапах Всеукраїнських турнірів юних
На виконання
винахідників і раціоналізаторів, інформатиків, біологів, фізиків
наказу МОН
До 05.11.2017
України
Про повернення груп дітей з оздоровлення з 11 тематичної зміни в ДП на виконання плану До 06.11.2017
«УДЦ «Молода гвардія», МДЦ «Артек»
роботи управління
Про направлення груп дітей на оздоровлення на 12 тематичну зміну на виконання плану До 10.11.2017
до ДП «УДЦ «Молода гвардія», МДЦ «Артек»
роботи управління
Організаційна робота
Підготовка до проведення фінального етапу Всеукраїнського турніру На виконання плану
До 23.11.2017
юних фізиків
роботи управління
Вивчення стану організації підвезення до місць навчання і додому На виконання плану
протягом
здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти області у роботи управління
місяця
2017/2018 н.р.
Проведення спеціальної перевірки відомостей про освіту осіб, які На виконання плану
протягом
претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій роботи управління
місяця
держави або органів місцевого самоврядування
Підбір та направлення груп дітей на оздоровлення до ДП «УДЦ на виконання плану
протягом
«Молода гвардія», МДЦ «Артек» на 12 тематичну зміну
роботи управління
місяця

Соломіна Т.І.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Роговська Л.І.
Роговська Л.І.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Соломіна Т.І.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Яремчук Л.Б.
Яремчук Л.Б.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Самолюк О.С.
Павловіч Н.Д.
Яремчук Л.Б.
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5.
6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Підведення підсумків обласного огляду – конкурсу дитячих закладів на виконання плану
протягом
оздоровлення та відпочинку
роботи управління
місяця
Підготовка списків педагогічних працівників, яких передбачено На виконання плану
протягом
атестувати атестаційною комісією управління освіти, науки та молоді роботи управління
місяця
облдержадміністрації
Інформаційна та контрольно-аналітична діяльність
Подання пропозицій до квоти імміграції на 2018 рік щодо діячів
звіт
протягом
науки, імміграція яких відповідає інтересам України і які можуть бути
місяця
прийняті на роботу у заклади вищої освіти області
Підготовка проекту Регіональної комплексної програми розвитку З метою розгляду на До 03.11.2017
освіти Волинської області на 2018-2022 роки
сесії обласної ради
Підготовка інформації про забезпечення дотримання конституційних
прав жителів Криму, Луганської та Донецької областей, які змушені
переселитися до інших регіонів України
Підготовка інформації про виконання п. 5 наказу Міністерства освіти і
науки України від 17.06.2013 р. № 770 «Про координацію заходів
щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю
закладів освіти»
Підготовка інформації про медико-психологічний супровід
військовослужбовців,
мобілізованих
в
зону
проведення
антитерористичної операції
Подання статистичної інформації у Міністерство соціальної політики
України щодо оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих центрах та
санаторіях у листопаді 2017 року
Про стан фізичної культури та підготовки учнівської молоді до
військової служби у Збройних Силах України у 2016 – 2017
навчальному році в закладах освіти Ковельського району
Аналіз виконання заходів з усунення недоліків, виявлених під час
проведення атестаційної експертизи, у ДП «Автоскладальний завод
№1» ПАТ«АК «Богдан Моторс» та у Волинському коледжі
Національного університету харчових технологій

Яремчук Л.Б.
Богданович О.І.

Роговська Л.І.

звіт

03.11.2017

Соломіна Т.І.
Ткачук О.О.,
спеціалісти
управління
Скибінська М.В.

звіт

До 30.11.2017

Самолюк О. С.

довідка

До 20.11.2017

Скибінська М.В.

довідка

До 30.11.2017

Яремчук Л.Б.

довідка

До 30.11.2017

Манахін О.М.

інформація

До 30.11.2017

Вишневська В. М.
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9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

Формування бюджетного запиту щодо місцевого бюджету закладів
професійної (професійно-технічної) освіти області на 2018 рік

розрахунок до
проекту б-ту

До 30.11.2017

Редько І.М.
Бубало Г.М.
Соколова О.П.
Крикун М.А.

Аналіз та узагальнення інформації про стан навчання дітей, які
потребують корекції фізичного та розумового розвитку, їх
працевлаштування,
створення
умов
для
подальшого
самозабезпечення, соціальної адаптації
Про діяльність «Молодіжного центру Волині»

база даних

До 30.11.2017

звіт

03.11.2017

Подання інформації Міністерству освіти і науки України про
здійснення моніторингу виплати та недопущення затримки заробітної
плати за жовтень 2017 року
Перевірка планування фонду заробітної плати працівників МАН на
2017 рік
Формування статистичної звітності за формою Д-4 «Відомості про
матеріальну базу денних закладів загальної середньої освіти системи
МОН України на початок 2017-2018 н. р.»
Формування статистичної звітності за формою Д-6 «Відомості про
групування денних закладів загальної середньої освіти за кількістю
здобувачів освіти, класів та про наповнюваність класів у закладах
системи МОН України на початок 2017-2018 н.р.
Формування статистичної звітності за формою Д-5 «Відомості про
профільне та поглиблине навчання предметів на початок 2017-2018 н.
р. у денних закладах освіти системи МОН України»
Формування довідок на зміну планових призначень обласного
бюджету освіти
Формування інформації департаменту фінансів про обсяги видатків,
передбачених в місцевих бюджетах на оздоровлення та відпочинок
дітей
Надання інформації в департамент фінансів про обсяги видатків
місцевих бюджетів на реалізацію заходів Загальнодержавної програми
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини»

інформація

До 13.11.2017

Ткачук О.О.
Ткачук З.М.
Дружук І.В.

довідка

До 15.10.2017

Дружук І.В.

звіт

До 21.11.2017

Марчук О. М.

звіт

До 27.11.2017

Марчук О. М.

звіт

До 30.11.2017

Марчук О. М.

довідка

Лагановська Н.А.

довідка

Протягом
місяця
До 05.11.2017

довідка

До 07.11.2017

Павлюк Л.П.

Павлюк Л.П.
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20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.

1.

2.

Формування довідок за доходами і видатками спеціального фонду
Податковий розрахунок сум доходу нарахованого(сплаченого) на
користь платників податку і сум утриманого податку за ІІІ квартал
2017 року
Узагальнення інформації про стан підготовки закладів освіти області
до роботи в зимових умовах
Аналіз використання енергоносіїв в закладах освіти обласного
підпорядкування за 10 місяців 2017 року
Підготовка звіту про діяльність управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації протягом жовтня 2017 року
Підготовка інформації про найважливіші заходи управління освіти,
науки та молоді облдержадміністрації, які потребують висвітлення та
заходи, в яких передбачена участь громадськості та ЗМІ у грудні 2017
року
Підготовка інформації про консультації з громадськістю, заплановані
на грудень 2017 року
Підготовка інформації в облдержадміністрацію про основні
досягнення в галузі освіти області протягом листопада 2017 року
Підготовка
інформації
про
виконання
плану
роботи
облдержадміністрації за листопад 2017 року
Підготовка проекту плану роботи управління освіти, науки та молоді
Волинської облдержадміністрації на 2018 рік

довідка

Павлюк Л.П.

звіт

Протягом
місяця
10.11.2017

звіт

15.11.2017

Сірук В.В.

звіт

07.11.2017

Шагута С.О.

звіт

03.11.2017

Милайчук О.А.

інформація

14.11.2017
24.11.2017

Милайчук О.А.

інформація

15.11.2017

Милайчук О.А.

звіт

30.11.2017

Милайчук О.А.

звіт

30.11.2017

Милайчук О.А.

проект

До 30.11.2017

Соломіна Т.І.
Ткачу О.О.,
робоча група

Управлінська діяльність з керівниками установ та закладів освіти області
Обласний семінар завідувачів районними (міськими) ПМПК, На виконання плану 14.11.2017
заступників директорів спеціальних закладів освіти на базі роботи управління
Володимир-Волинської
спеціальної
загальноосвітньої
школиінтернату І-ІІІ ступенів «Компенсаторно-корекційна робота та
особистісно-орієнтований підхід до навчання, виховання, розвитку
дітей з вадами слуху»
Секція керівників гуртків закладів професійної (професійно- На виконання плану До 30.11.2017
технічної) освіти «Творча діяльність в системі життєвих преференцій роботи управління
гуртківців естетичного напрямку»

Хвесик Т.А.

Плахотна Л.В.
Корець А.Й.
Гудим Б.Я.

Малащук О.Г.
Дідик О.О.

5

3.

4.

1.

Обласний педагогічний практикум за участю директорів та методистів На виконання плану 15.11. 2017
обласних, районних еколого-натуралістичних центрів, міських СЮН, роботи управління
еколого-натуралістичних відділів закладів позашкільної освіти «Світ
творчості»
Нарада з керівниками фізичного виховання закладів професійної На виконання плану До 30.11.2017
(професійно-технічної) освіти з питань організації спортивно-масової роботи управління
роботи
Організаційно-масові заходи
Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді На виконання плану 01-03.11.2017
«Дотик природи»
роботи управління

4.

На виконання плану 02-03.11.2017
роботи управління
XXIII Обласна спартакіада «Здоров’я» серед працівників ПТНЗ та На виконання плану 04-05.11.2017
ВНЗ I-II р.а з волейболу
роботи управління
Обласний конкурс фольклорних колективів
На виконання плану 05.11.2017
роботи управління

5.

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (подача заявок на На виконання плану До 06.11.2017
участь у конкурсі)
роботи управління

6.

Обласні
відбіркові
навчально-тренувальні
Всеукраїнського турніру юних фізиків

2.
3.

7.
8.
9.

10.

XXV Обласна спартакіада серед студентів ВНЗ I-II р.а. з футзалу

збори

учасників На виконання плану 06-10.11.2017
роботи управління

Форум «Бізнес-Молодь: ефект Wow від співпраці» (Молодіжний На виконання плану 09.11.2017
центр Волині)
роботи управління
XXV Обласна спартакіада серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. з волейболу
На виконання плану 09-10.2017
роботи управління
Обласний етап Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу
На виконання плану До 10.11.2017
«Біощит»
роботи управління
Проведення обласного етапу VIІІ Міжнародного мовно-літературного
На виконання
11.11.2017
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
наказу МОН
(10.00 год., на базі Луцького ВПУ будівництва та архітектури)
України

Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Соломіна Т.І.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Соломіна Т.І.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
Ткачук О.О.
Ткачук З.М.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Соломіна Т.І.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Парфенюк З.І.
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11.
12.
13.

Обласний етап Міжнародного конкурсу з інформатики та На виконання плану 12-14.11.2017
комп’ютерної вправності «Бобер» (заклади освіти області)
роботи управління
“Літературна вітальня” для переможців обласного заочного конкурсу На виконання плану 14.11.2017
юних літераторів Волині
роботи управління
Конкурс «Кращий студент Волині – 2017»
Участь у Всеукраїнській олімпіаді з філософії

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

На виконання плану 16.11.2017
роботи управління
На виконання плану 16-18.11.2017
роботи управління

Обласний конкурс юних інформатиків, аматорів комп’ютерної техніки На виконання плану 17.11.2017
(Центр науково-технічної творчості учнівської молоді)
роботи управління
XXV Обласна спартакіада серед учнів ПТНЗ з настільного тенісу
На виконання плану 18.11.2017
роботи управління
Обласна виставка-конкурс аранжування мікроакваріумів (Волинський На виконання плану 19-26.11.2017
обласний еколого-натуралістичний центр)
роботи управління
Обласний етап заочного тематичного конкурсу «День рослин ‒ 2017» На виконання плану До 20.11.2017
роботи управління
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Юний генетик та На виконання плану До 25.11.2017
селекціонер» (заочно)
роботи управління
Обласний зліт юних волонтерів «Зігріє серце крапля доброти» на базі На виконання плану 29.11.2017
закладів загальної середньої освіти Луцького району
роботи управління
Трудова акція «Кролик»

На виконання плану До 30.11.2017
роботи управління
Фестиваль-конкурс двійнят і близнят «Схожі на всіх і не схожі ні на На виконання плану 30.11.2017
кого» серед учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних роботи управління
закладів (Палац культури м. Луцька)
Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК»
На виконання
30.11.2017
(І етап, заклади загальної середньої освіти)
наказу МОН
Обласний конкурс слайд-фільмів, відеофільмів «В об’єктиві туриста»

На виконання плану
роботи управління

Протягом
місяця

Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.
Соломіна Т.І.
Роговська Л.І.
Толстіхіна Г.А.
Ткачук О. О.
Найдич М. А.
Соломіна Т.І.
Толстіхіна Г.А.
Роговська Л.І.
Малащук О.Г.
Стельмащук І.А.
Ткачук О.О.
Манахін О.М.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Соломіна Т.І.
Хомич О.С.
Малащук О.Г.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Соломіна Т.І.
Малащук О.Г.
Дідик О.О.
Соломіна Т.І.
Олешко П.С.
Роговська Л.І.
Малащук О.Г.
Толстіхін Л.М.
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25.
26.
27.
28.

29.

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Енергія і середовище»
(заочно)
Природоохоронні акції: «Годівничка», «Птах року ‒ канюк»,
«Синичка» (заочно)
Обласний етап Всеукраїнського художнього конкурсу «Календар
GLOBE Україна 2018»
Конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді
Волині
Обласні заходи: «Школа медіа-безпеки для молоді Волині», «Відкриті
нічні кіноперегляди Lutsk Night Cinema», «Майбутнє держави – в
наших надійних руках», «Інтеграційна арт-терапія для дітей з
особливими потребами та дітей воїнів АТО», «Створення
молодіжного центру Зимнівської ОТГ»

На виконання плану
роботи управління
На виконання плану
роботи управління
На виконання плану
роботи управління
На виконання плану
роботи управління
Реалізація заходів в
рамках Конкурсу
проектів
громадських
молодіжних
організацій

Протягом
місяця
Протягом
місяця
Протягом
місяця
Протягом
місяця
Протягом
місяця

Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Малащук О.Г.
Остапчук В.А.
Ткачук О. О.
Найдич М. А.
Ткачук О. О.
Найдич М. А.
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