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ЗАТВЕРДЖУЮ  

 
Заступник  голови адміністрації  

              

            _____________   С. Богатирчук-Кривко  

                    

                   ___________  грудня  2018 року 

 

План роботи 

  управління освіти і науки облдержадміністрації на І квартал 2019 року    

Зміст заходу 
Обґрунтування необхідності здійснення 

заходу 

Термін 

виконанн

я 

Відповідальні 

виконавці 

Засідання колегії управління освіти і науки облдержадміністрації 

1. Про підсумки стану виконання угоди між управлінням освіти і 

науки облдержадміністрації і радою Рівненської обласної організації 

Профспілки працівників освіти і науки України  

 

2. Про стан роботи  в управлінні освіти і науки облдержадміністрації 

щодо звернень громадян у 2018 році 

Закон України „Про колективні договори і 

угоди” 

 

 

Указ Президента України від 07.02.2008   № 

109/2008 „Про першочергові заходи щодо 

забезпечення  реалізації та гарантування 

конституційного  права на звернення до 

органів державної  влади та органів 

місцевого самоврядування” 

Лютий Коржевськи

й П.М. 

Кравець 

Ю.І. 

 

Анастасьєв

а Н.П. 

 

Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня та облдержадміністрації 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 25.09.2012 № 518 „Про 

обласну цільову програму щодо реалізації Конвенції про права інвалідів 

на період до 2020 року” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 25.09.2012  № 518 

Січень Остапчук І.С. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 21.03.2008 № 117 „Про 

обласну цільову соціальну програму реформування системи закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 21.03.2008  № 117 

Січень Ковальчук 

Ю.І. 

Лист Міністерства освіти і науки України від 17.02.2014 № 1/9-117 „Про 

дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, що перебувають у сфері 

Лист Міністерства освіти і науки України 

від 17.02.2014 № 1/9-117 

Січень 

 

Балаушко 

Т.В. 
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управління органів освіти”  

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.07.2018      

№ 443 „Про проведення моніторингу та оцінки результативності 

реалізації державної регіональної політики у районах та містах обласного 

значення” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 03.07.2018 № 443  

Січень 

 

Балаушко 

Т.В. 

 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.05.2015 № 215 „Про 

зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 

квітня 2015 № 176 „Про обласну програму соціального захисту учасників 

антитерористичної операції” 

 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 05.05.2015 № 215 

Щомісяця Ковальчук 

Ю.І. 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2014 №359-р „Про 

затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної 

реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції” 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 31.03.2014 №359-р 

Щомісяця Ковальчук 

Ю.І. 

 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.02.2010  № 59 „Про 

медичне обслуговування дитячого населення області” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 19.02.2010  № 59  

Січень Ровкач А.В. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 21.03.2016 № 130 „Про 

план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 

період до 2020 року у Рівненській області” 

Указ Президента України від 25.08.2015 

№501/2015 

Січень 

 

Ровкач А.В. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.04.2016 № 182 „Про 

план заходів щодо реалізації Національного плану дій з виконання 

резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека” на період до 

2020 року в Рівненській області” 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 24.02.2016 №113-р 

Січень Ровкач А.В. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.05. 2016 року № 276 

„Про обласну комплексну програму профілактики правопорушень та 

боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 19.05. 2016 року 

№ 276 

Січень 

 

Ровкач А.В. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 31.03.2016 № 164 „Про 

затвердження плану розвитку професійно-технічної освіти на 2016-2018 

роки” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 31.03.2016 № 164 

Січень Ярмолюк 

О.П. 

Доручення заступника голови обласної державної адміністрації           

№дор.52/01-61/13 від 26.02.2013 

 

Доручення заступника голови обласної 

державної адміністрації  № дор.52/01-61/13 

від 26.02.2013 

Січень 

 

Лукащук Л.О. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 30.09.2016 № 595 „Про 

план заходів на 2016-2017 роки з реалізації у Рівненській області Стратегії 

подолання бідності” 

 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації  

05.01 Лукащук Л.О. 
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Витяг з протоколу № 69 засідання Кабінету Міністрів України від 6 грудня 

2017 року 

Витяг з протоколу № 69 засідання Кабінету 

Міністрів України від 06.12.2017  

08.01 Лукащук Л.О. 

Доручення Кабінету Міністрів України від 15.01.2016 щодо модернізації 

професійно-технічних навчальних закладів  

Доручення Кабінету Міністрів України від 

15.01.2016 

Січень 

 

Ярмолюк 

О.П. 

Доручення заступника голови обласної державної адміністрації 

№дор.172/01-01/17 від 20.12.2017 

Доручення заступника голови обласної 

державної адміністрації №дор.172/01-01/17 

від 20.12.2017 

01.01 Лукащук Л.О. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р „Про 

затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти „Нова українська школа” 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 13.12.2017 № 903-р 

01.01 Лукащук Л.О. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.01.2018 № 53 „Про 

затвердження плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення 

додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку”  

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 26.01.2018       № 

53 

01.01 

 

Лукащук Л.О. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.01.2018 № 43 „Про 

затвердження обласного плану заходів на 2018-2029 роки із 

запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 26.01.2018       № 

43 

01.01 

 

Лукащук Л.О. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2007 № 127 „Про 

систему інформування щодо суспільно-політичної та соціально-

економічної ситуації в області” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 26.03.2007        № 

127 

Щотижня 

 

Андрєєва 

М.М. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 24 лютого 2016 року № 

88 „Про Програму розвитку освіти Рівненської області на 2016-2018 роки” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 24 лютого 2016 

року № 88 

Січень Кривчук Л.С. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617-р „Про 

затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного 

урядування в Україні” 

Доручення голови облдержадміністрації від 

09.10.2018 № 122/01-60/18 

Січень 

 

Вибач А.В. 

Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 „Про 

затвердження Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних”, від 20.11.2016 № 867 „Деякі 

питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних” 

Доручення голови облдержадміністрації від 

27.09.2017 № 5785/0/01-48/17 

Січень 

 

Вибач А.В. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 24.12.2015 № 758 „Про 

організацію роботи щодо створення нових робочих місць для засуджених, 

покращення соціально-побутових умов тримання засуджених, що 

утримуються, та осіб, які звільнились з установ виконання покарань 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 24.12.2015        № 

758 

Січень 

 

Ярмолюк 

О.П. 
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Рівненської області на 2016-2020 роки” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 за № 435 „Про 

затвердження Державної цільової програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2020 року”, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 231-р “Про затвердження 

плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2020 року” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 19.10.2018        № 

721 

Січень 

 

Петренчук 

В.В. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2003 за № 819 “Про 

затвердження порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, 

діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань 

цивільного захисту” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 29.11.2017        № 

704  

Січень  

 

Петренчук 

В.В. 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.02.2018 № 139 „Про 

затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства 

освіти і науки України з питань цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності”   

Щорічний наказ управління освіти і науки 

облдержадміністрації  

Січень 

Лютий 

Березень 

 

Петренчук 

В.В 

Розпорядження від 30.09.2016 № 599  „Про програму „Діти Рівненщини” 

на 2016-2020 роки” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 30.09.2016        № 

599   

Січень Ровкач А.В. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 року            

№ 871-р „Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки поетапного 

створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку” 

Розпорядження Кабінету Міністрів України до 1 

лютого 

Лукащук Л.О. 

Указ Президента України від 09.11.2007 № 1078 „Про Міжнародний 

конкурс з української мови  ім. Петра Яцика” 

Указ Президента України від 09.11.2007    

№ 1078 

Лютий Черній А.Л. 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.09.2009 №323 „Про 

програму розвитку природно-заповідного фонду та формування 

регіональної екологічної мережі Рівненської області на 2010-2020 роки” 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 02.09.2009 № 323 

Лютий Ровкач А.В. 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2018 № 1190 

„Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 2 класу 

закладів щагальної середньої освіти” 

Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 01.11.2018 № 1190  

Лютий – 

березень  

Кацеба В.Ю. 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2018 № 1191 

„Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 6 та  

11 класів закладів щагальної середньої освіти” 

Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 01.11.2018 № 1191  

Березень  Кацеба В.Ю. 

Доручення  Кабінету Міністрів України від 10.10.2005 № 53947/1/1-05 

щодо реалізації Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою 

відсталістю 

Доручення Кабінету Міністрів України від 

10.10.2005 № 53947/1/1-05 

Березень Остапчук І.С. 
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Проведення  перевірок, надання практичної допомоги 

Вивчення стану виконання делегованих повноважень у галузі освіти у  

Радивилівському районі, Радивилівській, Крупецькій, Козинській 

об’єднаних територіальних громадах 

 

Відповідний наказ управління освіти і 

науки облдержадміністрації 

 

Березень 

 

Сидорук С.М. 

Вивчення діяльності структурних підрозділів освіти районних державних 

адміністрацій щодо виконання актів і доручень Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, 

розпоряджень і доручень голови Рівненської обласної державної 

адміністрації в галузі освіти: 

Корецької, 

Володимирецької районних державних адміністрацій  

Відповідний наказ управління освіти і 

науки облдержадміністрації 

 

 

 

 

 

Лютий 

Березень 

 

 

Сидорук С.М. 

Організація та проведення супервізії працівниками Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, тренерами та 

тренерами-педагогами. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 22.08.2018 № 559-р 

 

Січень – 

березень 

Черній А.Л. 

Вивчення стану впровадження нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти в комунальних закладах: 

„Рівненський обласний навчально-реабілітаційний центр”, 

„Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2 І-ІІ ступенів”, 

„Ясининицький навчально-реабілітаційний центр”Рівненської обласної 

ради 

Відповідний наказ управління освіти і 

науки облдержадміністрації 

Лютий 

 

 

Ладюк О.Д. 

Остапчук І.С. 

 

Вивчення стану виховної роботи в комунальних закладах Рівненської 

обласної ради: 

„Клеванська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів”, 

„Тучинський навчально-реабілітаційний центр”, 

„Чудельська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1 І-ІІ ступенів”  

Відповідний наказ управління освіти і 

науки облдержадміністрації 

Березень 

 

 

Ладюк О.Д. 

Остапчук І.С.  

Вивчення стану роботи інклюзивно-ресурсних центрів щодо забезпечення 

права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на 

здобуття освіти: 

  КУ „Сарненський інклюзивно-ресурсний центр” Сарненської районної 

ради; 

  КУ „Немовицький інклюзивно-ресурсний центр” Немовицької сільської 

ради; 

  КУ „Дубровицький інклюзивно-ресурсний центр” Дубровицької районної 

ради . 

Відповідний наказ управління освіти і 

науки облдержадміністрації 

 

 

 

 

Березень 

 

 

 

Ковальчук 

Ю.І. 

Балаушко 

Т.В. 
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Організація та проведення міжнародних порівняльних моніторингових 

досліджень якості освіти PISA-2019 

Виконання замовлення Міністерства освіти 

і науки України щодо участі у міжнародних 

порівняльних та національних 

моніторингових дослідженнях якості освіти 

Протягом 

кварталу 

Черній А.Л. 

Організація та проведення національних моніторингових досліджень: 

загальнодержавне моніторингове дослідження якості початкової освіти 

„Стан сформованості читацької та математичної компетентностей 

випускників початкової школи” 

Виконання замовлення Міністерства освіти 

і науки України України щодо участі у 

міжнародних порівняльних та 

національних моніторингових 

дослідженнях якості освіти 

Протягом 

кварталу 

Черній А.Л. 

Наради, семінари, навчання 

Нарада з керівниками органів управління освітою районних державних 

адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст області, об’єднаних 

територіальних громад області 

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

Лютий Сидорук 

С.М. 

Обласна нарада керівників інтернатних закладів обласного 

підпорядкування 

 

 

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

Січень 

 

Ладюк О.Д. 

Остапчук І.С. 

 

Нарада із фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів області План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

Березень 

 

Ковальчук 

Ю.І. 

Балаушко 

Т.В. 

Нарада директорів професійно-технічних навчальних закладів Рівненської 

області 

 

 

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

Лютий Коржевський 

П.М. 

Полюхович 

О.В. 

Засідання ради директорів закладів вищої освіти 

 

 

 

План роботи управління освіти і науки та 

ради  директорів вищих  навчальних 

закладів на 2019 рік 

Лютий 

 

Коржевський 

П.М. 

Андрєєва 

М.М. 

Романчук 

В.П. 

Засідання ради ректорів закладів вищої освіти 

 

План роботи управління освіти і науки та 

ради  директорів вищих  навчальних 

закладів на 2019 рік 

Березень 

 

Коржевський 

П.М. 

Андрєєва 

М.М. 
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Пасічник І.Д. 

Засідання регіональної експертної ради План роботи регіональної експертної ради 

при управлінні освіти і науки на 2019 рік 

Щомісяця Коржевський 

П.М. 

Годунко 

П.М. 

Нарада із спеціалістами відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, 

виконкомів рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних 

громад, що відповідають за організацію виховної діяльності та 

позашкільної освіти 

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

Березень 

 

Ладюк О.Д. 

Ровкач А.В. 

Обласний семінар з інноваційної технології „Випереджувальна 

педагогіка” 

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

Березень Андрєєв О.А.  

 

Семінар-нарада відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу 

районних (міських) відділів  та управлінь освіти і директорів 

позашкільних закладів та відповідальних за національно-патротичне 

виховання учнівської молоді та проведення  гри „Сокіл” („Джура”) 

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

30.01 Криж О.В. 

Інформаційно-методичний семінар для науковців – голів і членів журі ІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів МАН України 

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

05.02 Андрєєв О.А. 

Обласний семінар для керівників творчих об’єднань з початкового 

технічного моделювання  

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

12.02 Южаков В.В. 

Обласний семінар для керівників творчих об’єднань з конструювання 

повітряних зміїв з теми  

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

20.02 Южаков В.В. 

Семінар для практичних психологів закладів позашкільної освіти області  План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

26.02 Южаков В.В. 

Регіональна школа новаторства керівних та педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів  

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

Березень 

 

Черній А.Л. 

Управлінська майстерня керівників закладів загальної середньої освіти 

області  

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

Березень 

 

Черній А.Л. 

Масові заходи 

ІІІ етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін Відповідний наказ Міністерства освіти і 

науки України 

Січень-

лютий 

Черній А.Л. 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2019” Відповідний наказ Міністерства освіти і 

науки України 

Січень-

лютий 

Сидорук 

С.М. 

Черній А.Л. 

Обласний заочний конкурс „Шляхами журналіста” серед учнів закладів План обласних очно-заочних масових Січень - Климюк 
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професійної (професійно-технічної) освіти області заходів на 2019 рік березень В.М. 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

„Об’єднаймося ж, брати мої” 

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

Січень Климюк 

В.М. 

ІІ тур Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської та студентської 

молоді “Моя Батьківщина-Україна”  

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

Протягом 

кварталу 

Криж О.В. 

І тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів 

“Край, в якому я живу” 

План обласних очно-заочних заходів на 

2019 рік 

24.01 Криж О.В. 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу „Джерело творчості” Відповідний наказ управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2019 рік 

Січень-

лютий 

Черній А.Л. 

 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і 

раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму 

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

Січень Воробей 

В.Ф. 

Обласний етап національного туру Міжнародного конкурсу молодіжних 

проектів з енергоефективності „Енергія і середовище-2019” 

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 

Січень Воробей 

В.Ф. 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу зоологів та тваринників План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

Січень Воробей 

В.Ф. 

Обласний етап Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій 

„Екософт-2019”  

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

Січень Воробей 

В.Ф. 

Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в 

установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і 

науки України        

 

Постанова колегії Міністерства освіти і 

науки України та президії ЦК Профспілки 

працівників освіти і науки України від 

27.04.2004  № 5/11-10 П-27 

Лютий  Кравець 

Ю.І. 

Петренчук 

В.В 

Всеукраїнський етап Міжнародного дитячого конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика 

Відповідний наказ Міністерства освіти і 

науки  України 

Лютий Черній А.Л. 

Фінальний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Відповідний наказ Міністерства освіти і 

науки  України 

02.02 Черній А.Л. 

Другий (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2019” 

у номінаціях: „Вчитель інклюзивного класу”, „Географія”, „Захист 

Вітчизни”, „Основи здоров`я”, „Французька мова”. 

Відповідний наказ Міністерства освіти і 

науки  України 

Лютий Черній А.Л. 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України 

Відповідний наказ Міністерства освіти і 

науки України 

09, 16.02 Андрєєв 

О.А. 

Обласний заочний огляд-конкурс драматичних та лялькових колективів 

„Талановита Україна” серед учнів закладів загальної середньої, 

позашкільної та професійно-технічної освіти 

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік  

Лютий Климюк 

В.М. 

Відкриті обласні змагання учнівської молоді з автомодельного спорту 

(трасові моделі) 

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік  

28.02 Южаков 

В.В. 
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Обласний етап ІІІ Всеукраїнської олімпіади „DreamECO” План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік Лютий 
Воробей 

В.Ф. 

Обласний етап Трудової акції „Кролик” План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік Лютий 
Воробей 

В.Ф. 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу „Зоологічна галерея” План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік Лютий-

березень 

Воробей 

В.Ф. 

XVІ обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості у номінаціях: 

„Біологія та екологія”, „Трудове навчання”, „Образотворче мистецтво”, 

„Основи здоров`я”, „Фізична культура”, „Хімія”», „Практична 

психологія”, „Соціальна педагогіка”, „Музичне мистецтво”, „Етика та 

християнська етика” 

Наказ управління освіти і науки від 

01.12.2017 № 542  

27.03 

Черній А.Л. 

Організація та проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2019 році  

На виконання замовлення МОН України 

щодо організації та проведення пробного 

ЗНО-2019 

16, 23.03 Черній А.Л. 

Обласна школа лідерів учнівського самоврядування  План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

Березень 

 

Ровкач А.В. 

Обласний  гуманітарний конкурс  „Космічні фантазії” План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

01-03.03 Южаков 

В.В. 

Урочисте нагородження переможців обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості „Об’єднаймося ж, брати мої” 

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

10.03 Климюк 

В.М. 

Обласні змагання учнів молодшого шкільного віку з початкового 

технічного моделювання  

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

14.03 Южаков 

В.В. 

Конкурс серед педагогів закладів позашкільної освіти області на кращі 

навчальні програми, навчально-методичні посібники та методичні 

розробки з  предметно-технічного профілю, початкового-технічного 

моделювання, комп’ютерних та інформаційних технологій 

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

15.03 Южаков 

В.В. 

Обласний етап Всеукраїнського турніру юних істориків   Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 02.08.2017 № 1112 

20-21.03 Черній А.Л. 

 

Круглий стіл до Дня захисту довкілля  „Сучасний стан охорони довкілля в 

Рівненській області: проблеми та перспективи”                         

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

ІІ декада 

березня 

Андрєєв 

О.А. 

Атестація аматорських колективів на підтвердження і присвоєння звання 

„зразковий” і „народний” художній колектив 

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

Березень 

 

Климюк 

В.М. 

Обласний конкурс „Міс профтехосвітяночка”  План обласних очно-заочних масових Березень Климюк 
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 заходів на 2019 рік  В.М. 

Обласна виставка-конкурс технічної творчості учнівської молоді „Наш 

пошук і творчість – тобі, Україно!”  

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

20.03 Южаков 

В.В. 

Обласна олімпіада юних геологів План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

27.03 Криж О.В. 

Відкриті обласні змагання учнівської молоді з оригамі   План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

28.03 Южаков 

В.В. 

Обласний етап Всеукраїнської природоохоронної акції „Годівничка” План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 
Березень 

Воробей 

В.Ф. 

Обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю „В об’єктиві 

натураліста” 

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 
Березень 

Воробей 

В.Ф. 

Обласний етап Всеукраїнської фенологічної кампанії „Вишнева Україна 

2019” 

 

План роботи управління освіти і науки на 

2019 рік 
Березень 

Воробей 

В.Ф. 

Участь команд області у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

Березень Андрєєв 

О.А. 

ІІ етап конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів за професіями „Маляр”,  „Офіціант”, „Тракторист-

машиніст сільськогосподарського виробництва”, „Кухар”, „Електромонтер 

з ремонту та обслуговування електрообладнання”  

План роботи управління освіти  і науки на 

2019 рік 

Березень Коржевськи

й П.М. 

Бондарчук 

ВМ. 

Обласний етап Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської 

молоді „Українська революція: 100 років надії і боротьби” 

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

Протягом 

кварталу 

Криж О.В. 

 

 

Начальник  управління                                                                                                                                     Г.ТАРГОНСЬКИЙ  
 

 

 

 

 

Андрєєва Майя Миколаївна 26-16-33 


