ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у січні 2018 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 січні 2018 року.
За участю заступника голови облдержадміністрації Мишковець С.Є. та
першого заступника голови обласної ради Пирожика О.В. 5 січня у Волинському
обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені
Т. Г. Шевченка проведено свято обласної Новорічної ялинки для 600 дітей
соціально вразливих категорій. Діти зустрілися з казковими героями, переглянули
виставу та отримали солодощі.
У приміщенні Колківського вищого професійного училища 10 січня під
головуванням заступника голови облдержадміністрації Мишковець С.Є. відбулося
засідання Регіональної ради професійно-технічної освіти у Волинській області, під
час якого розглянуто питання щодо погодження обсягів регіонального замовлення
з підготовки робітничих кадрів та молодших спеціалістів у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти на 2018 рік, внесено ряд змін у План розвитку
професійно-технічної освіти Волинської області на 2017 – 2020 роки, а також
обговорено подальші кроки щодо реформування мережі закладів освіти області.
12 січня на Київському майдані міста Луцька за участю голови Волинської
облдержадміністрації Гунчика В.П., першого заступника голови Волинської
облдержадміністрації Степанцова О.Б., заступника голови облдержадміністрації
Мишковець С.Є., голів райдержадміністрацій, начальників місцевих відділів
освіти, директора Дочірнього підприємства автоскладальний завод № 1 АТ «АК»
«Богдан Моторс» Писаного Д.Г. відбулося урочисте вручення чергової партії (15)
шкільних автобусів.
З 10 по 27 січня на базі Луцького педагогічного коледжу проведено
ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, в
якому взяло участь 1500 школярів Волині.
Питання щодо приєднання Професійно-технічного училища № 22 смт Луків
до Ковельського центру ПТО обговорено 16 січня під час зустрічі керівників
органів управління освітою Волині з трудовими колективами закладів.
Нараду завідувачів районними (міськими) психолого-медико-педагогічними
консультаціями з теми «Організаційні та навчально-методичні аспекти
ефективності інклюзивного навчання в умовах оновленого правового поля»
проведено 18 січня на базі Волинського обласного ресурсного центру з підтримки
інклюзивної освіти.
20-21 січня на базі позаміського закладу оздоровлення та відпочинку
«Сонячний» Центру туризму, спорту та екскурсій відбувся VII відкритий
Чемпіонат області з лижного туризму за участю близько 40 кращих спортсменів з
Луцького, Ківерцівського, Любомльського районів та міста Ковеля.
Високу виконавську майстерність, артистичність, оригінальну подачу
музичного твору продемонстрували учні закладів загальної середньої, професійної
(професійно-технічної) та позашкільної освіти під час обласного конкурсу
української патріотичної пісні «Срібні дзвіночки», який відбувся 25 січня на базі

Луцького вищого професійного училища та 27 січня у Ковельському Палаці
учнівської молоді імені Івана Франка.
26 січня на базі Волинського державного центру естетичного виховання
учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів відбулася
виставка робіт учасників обласного конкурсу різдвяно-новорічної атрибутики
«Святвечір» – «Новорічна ялинка на снігу».
27 січня в обласному Центрі туризму, спорту та екскурсій відбувся І етап
Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я
живу», під час якого юні екскурсоводи за допомогою презентацій та
відеоматеріалів провели віртуальні оглядові екскурсії музеями навчальних закладів
з трьох напрямів: «Військово-історичні музеї», «Музеї історії населеного пункту»,
«Літературні музеї».
ХХІІI Обласна спартакіада «Здоров’я» з шахів та шашок серед працівників
закладів освіти області відбулася 27-28 січня на базі Володимир-Волинського
вищого професійного училища.
29 січня на базі Княгининівської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів “Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки” урочисто відкрито
обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації «Фізична
культура».
Протягом січня в закладах загальної середньої, професійної (професійнотехнічної) та позашкільної освіти організовано новорічно-різдвяні ранки, вертепи
та фольклорні дійства.
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