ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у серпні 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 серпні 2017 року.
8 серпня у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Сонячний»
Центру туризму, спорту та екскурсій стартувала 4 зміна, на яку прибуло
163 дитини з районів та міст області, серед яких – 34 школяра з Донецької та
Дніпропетровської областей.
За підсумками ХХІХ Всесвітньої літньої Універсіади, що відбувалася з 19 по
30 серпня у м. Тайбей (провінція Тайвань, КНР), студентська збірна України
завоювала 36 медалей (12 золотих, 11 срібних, 13 бронзових) та посіла 6-те
загальнокомандне місце серед 140 країн світу.
Команда школярів України, до складу якої увійшов волинянин, учень
10 класу Комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука
Луцької міської ради Волинської області» Кавара Артем, виборола бронзову
нагороду на Міжнародній учнівській олімпіаді з географії, що проходила з 21 по
30 серпня в м. Софія Антиполіс (Франція) за участю команд з 29-ти країн світу.
За участю голови Волинської облдержадміністрації Гунчика В. П.,
заступника директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
МОН України Дятленка С.М. та заступника голови облдержадміністрації
Мишковець С. Є. 29 серпня у смт Голоби відбулася конференція педагогічних
працівників Волині, під час якої розглянуто питання «Про підсумки розвитку
освітньої галузі області за 2016/2017 навчальний рік та поставлені пріоритетні
напрямки розвитку на 2017/2018 навчальний рік».
На Міжнародній виставці молодіжних наукових проектів Expo-Sciences
International 2017 (ESI2017), що відбулася у серпні в Бразилії, учень 10 класу
комунального закладу “Луцький навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14
імені Василя Сухомлинського” Луцької міської ради Волинської області”, слухач
секції робототехніки Волинської обласної МАН Свереда Микола,
продемонстрував конструкцію дрона, який здійснює теплову діагностику
(сучасний метод контролю теплових втрат).
Учениця 11 класу Луцького НВК «Гімназія № 14 імені Василя
Сухомлинського», слухачка секції агрономії Волинської обласної МАН Анастасія
Цимбалюк представляла Україну на Міжнародному конкурсі юних
«мозкознавців» International Brain Bee, що проходив у серпні в місті Вашингтон
за участю молодих учених з США, Малайзії, Ірану, Польщі, Австралії.
Протягом серпня за участю вихованців Волинського державного центру
естетичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних
навчальних закладів на базі дитячих оздоровчих таборів «Сонячний» та
«Ровесник» відбулися виїзні мобільні офіси «Діти за мир, за єдину Україну».
У серпні вихованці Волинського обласного еколого-натуралістичного центру
стали учасниками обласної експедиції для слухачів секції археології, що відбулася
поблизу с. Хорохорин Луцького району.

З нагоди Дня фізичної культури та спорту в закладах освіти області
проведено «Олімпійський урок» та «Олімпійський тиждень».
З метою реалізації державної молодіжної політики у серпні в області
відбувся Всеукраїнський фестиваль, спрямований на забезпечення активної участі
молоді у житті суспільства, «Бандерштат - 2017».
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