ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у квітні 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 квітні 2018 року.
Команда Волинського обласного Центру туризму, спорту та екскурсій
стала бронзовим призером на Чемпіонаті України зі спортивного орієнтування,
що відбувся 28 березня – 2 квітня в місті Трускавці Львівської області серед
вихованців позашкільних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Юні спортсмени Волині вибороли бронзові нагороди на Гімназіаді України
з карате, що проходила 1 квітня у місті Львові за участю школярів закладів
освіти України, Йорданії, Чилі та Марокко.
8 квітня у Коледжі технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки
проведено XI Міжнародну студентську наукову конференцію «Молодь, як
стратегічний потенціал розбудови національної економіки».
Команда Волинського обласного Центру туризму, спорту та екскурсій
здобула бронзову нагороду на Міжнародному фестивалі з водного туризму
"Неманська весна", що проходив з 14 по 16 квітня в Білорусі.
Начальник управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
Людмила Плахотна взяла участь у семінарі ТАІЕХ на тему «Вивчення досвіду
країн-членів Європейського Союзу щодо правил, процедур та регламенту
інспектування у сфері освіти», що проходив 17-18 квітня у м. Києві.
З 17 по 19 квітня за участю представників з Дніпропетровщини проведено
виїзний захід з обміну досвідом на тему «Створення та функціонування Центрів
Кар’єри на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти».
19 квітня в Палаці учнівської молоді міста Луцька визначено переможців
фіналу обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників –
команда школярів з міста Рожище «Вартові життя».
21 квітня на відкритій місцевості села Рованці Луцького району проведено
обласні змагання учнівської молоді із запуску повітряних зміїв.
У місті Луцьку з 21 по 28 квітня відбувся ІІІ (заключний) тур
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» у номінації «Німецька мова» за
участю 25 педагогів з усіх областей України та міста Києва. Урочистості
проведено за участю Першого заступника голови Волинської обласної ради
Олександра Пирожика, заступника голови Волинської облдержадміністрації
Світлани Мишковець, секретаря Луцької міськради, в.о. міського голови Григорія
Пустовіта, головного спеціаліста Міністерства освіти і науки України Оксани
Коваленко.
За результатами заключного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2018» у номінації «Німецька мова» переміг учитель німецької мови
Комунального закладу «Луцька гімназія № 18» Луцької міської ради Волинської
області Яковчук Михайло Володимирович, у номінації «Фізика» перемогу здобув
учитель опорного навчального закладу «Навчально-виховний комплекс
«Локачинська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – гімназія» Волинської
області» Никитюк Віктор Миколайович.

Команди закладів професійної (професійно-технічної) освіти Волині
змагалися за звання найсильніших, найспритніших та найвитриваліших нащадків
українського козацтва під час обласного фестивалю «Козацька наснага», що
проходив 20-22 квітня на базі Камінь-Каширського ВПУ.
Близько 230 школярів з різних куточків області взяли участь у 46-му
відкритому Чемпіонаті Волині зі спортивного орієнтування, який відбувся 2022 квітня в с. Машів Любомльського району.
На ХХІІ Міжнародному конкурсі молодих зварників «Золотий кубок Лінде
2018», що проходив 24-25 квітня у м. Фрідек-Містек (Чехія), учень Луцького
ВПУ будівництва та архітектури Іван Войтович виборов І місце в номінації
«Ручне зварювання на зварювальному тренажері».
У закладах загальної середньої освіти області 25 квітня відбулося
Міжнародне моніторингове дослідження якості освіти PISA – 2018.
З 27 по 29 квітня на базі сучасного спортивно-розважального комплексу
«Адреналін Сіті» м. Луцька за участю спортсменів з 14 регіонів України
організовано Всеукраїнський турнір з дзюдо на призи Заслуженого майстра
спорту України, бронзового призера Олімпійських ігор у Сіднеї Руслана
Машуренка.
28 квітня на базі Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки проведено V обласну відкриту олімпіаду з робототехніки за участю
команд школярів закладів освіти області.
Чемпіонат Волині з водного туризму відбувся з 28 по 30 квітня на річці
Стохід поблизу сіл Черськ і Троянівка Маневицького району за участю команд
школярів з районів та міст області.
У квітні на базі закладів професійно-технічної освіти області проведено
конкурси професійної майстерності з професій «Столяр будівельний» та «Муляр».
Студентка Коледжу технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки
Юлія Нікончук здобула перемогу у Міжнародному кулінарному конкурсі, що
проходив у Польщі.
У квітні збірні команди школярів Волинської області вибороли ряд
перемог на Всеукраїнських турнірах з навчальних предметів: турнір юних
журналістів – І місце; турнірі юних філософів та релігієзнавців – І місце; турнірі
юних істориків – ІІІ місце. Всього за результатами фінальних етапів
Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів волиняни вибороли 41 перемогу,
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
МАН України – 40 призових місць.
Протягом квітня відбулося ряд спортивно-масових заходів: XXV обласна
Спартакіада серед студентів закладів вищої освіти I-II р. а. з баскетболу; XVI
Спортивні ігри школярів Волині з гандболу та настільного тенісу; XIV
Спартакіада Волині серед закладів загальної середньої освіти для дітей з
особливими освітніми потребами з міні-футболу.
У квітні в управлінні освіти, науки та молоді проведено засідання
атестаційної комісії І,ІІ та ІІІ рівнів щодо атестації педагогічних працівників
закладів освіти області.
Начальник управління
Милайчук 727 197

Л. ПЛАХОТНА

