ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у березні 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 березні 2018 року.
Волинські боксери стали срібними призерами Гімназіади України 2018 року,
що відбулася з 26 лютого по 4 березня в місті Івано-Франківську, а також увійшли
до збірної команди України й представлятимуть нашу державу на Всесвітній
Гімназіаді.
Начальник управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмила
Плахотна взяла участь у V Міжнародній конференції педагогічних працівників «Від
інтеграції до інклюзії», що проходила з 1 по 3 березня у м. Брест Республіки
Білорусь.
10 березня у Волинському державному центрі естетичного виховання учнів
закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти відбувся обласний
конкурс юних читців поезії Т.Г. Шевченка.
14 березня на базі Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки проведено ІІ етап ІХ Всеукраїнської
олімпіади з математики серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Представники об’єднаних територіальних громад Волині взяли участь в
обласному семінарі «Функціонування та розвиток позашкільної освіти в умовах
децентралізації. Позашкільна освіта в об’єднаних територіальних громадах Волині»,
що відбувся 14 березня на базі Центру туризму, спорту та екскурсій управління
освіти, науки та молоді облдержадміністрації.
Учень 11 класу Луцької гімназії № 14 імені Василя Сухомлинського, слухач
секції електроніки та приладобудування Волинської обласної Малої академії наук
Свереда Микола захистив власний проект «Технологія використання безпілотного
літального апарату для пошуку теплових втрат» і став переможцем Міжнародного
фестивалю інженерії та техніки, що проходив з 16 по 24 березня у Тунісі.
Понад 120 творчих робіт представили учні закладів загальної середньої та
вихованці позашкільної освіти 17 березня під час обласного конкурсу-презентації
юних композиторів, поетів, художників, умільців декоративно-ужиткового
мистецтва «З цілющого джерела рідної землі черпаємо наснагу».
Юні автомоделісти Волині представили трасові, кімнатні кордові моделі на
обласних відкритих змаганнях учнівської молоді з автомодельного спорту, що
відбулися 17 березня на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
21 березня на базі Ковельського палацу учнівської молоді імені Івана Франка
Волинським державним центром естетичного виховання учнів загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів проведено обласний семінар-практикум
керівників гуртків вокально-хорового мистецтва «Організація педагогічного
процесу з метою забезпечення розвитку вокальних здібностей дітей в гуртках
естетичного напряму».
ІІ етап (обласний) Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів
закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Продавець
продовольчих товарів» проведено 21 березня на базі Володимир-Волинського
вищого професійного училища.

Збірна команда Волинської області посіла перше місце (18 золотих, 9 срібних
та 3 бронзові нагороди) на Гімназіаді України 2018 року з плавання, що проходила
21-23 березня у місті Біла Церква.
На Всеукраїнських відкритих змаганнях учнівської молоді з автомодельного
спорту, що відбулися 23-25 березня в місті Тульчин Вінницької області,
команда вихованців Луцького міського центру науково-технічної творчості
учнівської молоді та Волинського обласного центру науково-технічної творчості
учнівської молоді виборола призове ІІ місце.
25 березня у місті Нововолинську відбувся Відкритий Кубок Волинської
області серед юнаків з пішохідного туризму в закритих приміщеннях.
Засідання обласної міжвідомчої комісії з питань організації і проведення
оздоровлення та відпочинку дітей відбулося у режимі відеоселектору 27 березня в
приміщенні Волинської обласної ради.
29 березня Навчально-методичним центром ПТО у Волинській області спільно
з Криворізьким кабінетом Навчально-методичного центру ПТО у Дніпропетровській
області проведено Всеукраїнський вебінар «Формування громадянина, патріота,
професіонала в умовах сучасного ПТНЗ: досвід та перспективи».
За участю заступника голови облдержадміністрації Мишковець С.Є. 29 березня
у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася
ХХІІІ обласна виставка дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки
педагогів Волині», на якій представлено 779 робіт з різних куточків області у таких
номінаціях: «Початкова освіта», «Суспільствознавство», «Технології», «Здоров’я та
фізична культура».
31 березня на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді
проведено обласну відкриту виставку-конкурс з історико-технічного стендового
моделювання.
У березні на базі Колківського ВПУ з метою підвищення престижу робітничих
професій та здійснення профорієнтаційної роботи традиційно відбулося Свято
професії, під час якого учні училища представили такі професії як тракторист,
комбайнер, водій, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування,
кухар, кондитер.
Проведено обласний фінал ХХІV Всеукраїнського фестивалю дружин юних
пожежних (ДЮП), в якому взяли участь команди школярів з міст, районів області та
ОТГ.
На базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
відбулися обласні турніри юних журналістів, істориків, філософів та релігієзнавців.
Відбувся семінар керівників фізичного виховання "Роль керівника фізичного
виховання закладу професійної (професійно-технічної) освіти в організації
освітнього процесу".
Протягом березня за сприяння управління освіти, науки та молоді відбулося
ряд спортивно-масових заходів:
- змагання з шахів та волейболу за програмою XXV Обласної спартакіади
Волині серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентів
закладів вищої освіти I-II р. а.;
- змагання з баскетболу за програмою Спартакіади Волині серед закладів
загальної середньої освіти обласного підпорядкування;
- першість області з баскетболу 3х3;
- обласний етап Всеукраїнських змагань з футзалу «Шкільна футзальна ліга
України».

У місті Луцьку за участю заступника голови облдержадміністрації
Мишковець С.Є. відбувся Студентський форум Волині, під час якого обговорено
проблеми функціонування органів студентського самоврядування, права студентів
та методи їх відстоювання.
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