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ЗАТВЕРДЖУЮ  

 
Заступник  голови адміністрації  

              

            _____________   С. Богатирчук-Кривко  

                    

 ___ лютого 2019 року 

 

План роботи 

  управління освіти і науки облдержадміністрації  

на березень 2019 року    

Зміст заходу 
Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 
Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня та облдержадміністрації 

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 

Березень 

 

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 

Березень  Ковальчук Ю.І. 

 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2007 № 127 „Про 

систему інформування щодо суспільно-політичної та соціально-

економічної ситуації в області” 

Розпорядження голови Рівненської 

облдержадміністрації від 26.03.2007        

№ 127 

Щотижня 

 

Андрєєва М.М. 

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 Рівненської облдержадміністрації   

Березень 

 

Петренчук В.В 

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

„Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 2 класу 

закладів загальної середньої освіти” 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 01.11.2018 № 1190  

Березень  Кацеба В.Ю. 

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

„Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 6 та  

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 01.11.2018 № 1191  

Березень  Кацеба В.Ю. 
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11 класів закладів загальної середньої освіти” 

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. 

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 Рівненської облдержадміністрації   

 

14-15 

 

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 Володимирецького району  

Відповідний наказ управління освіти і 

науки Рівненської облдержадміністрації   

 

 

20-22 

 

 

 

 

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 

 

Березень 

Черній А.Л. 

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 Рівненської облдержадміністрації   

 

01-15 

 

 

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 у:  

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 Рівненської облдержадміністрації   

 

 

 

27 

 

 

29 

 

Ковальчук Ю.І. 

Балаушко Т.В. 

 

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 

 

Березень 

 

Черній А.Л. 
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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 

Березень 

 

Черній А.Л. 

Наради, семінари, навчання 

Засідання ради директорів закладів вищої освіти 

 

 

 

План роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  та 

ради  директорів закладів вищої освіти на 

2019 рік 

15 

 

Коржевський 

П.М. 

Андрєєва М.М. 

Романчук В.П. 

Засідання ради ректорів закладів вищої освіти 

 

План роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  та 

ради  ректорів закладів вищої освіти на 

2019 рік 

Березень 

 

Коржевський 

П.М. 

Андрєєва М.М. 

Пасічник І.Д. 

Засідання регіональної експертної ради План роботи регіональної експертної 

ради при управлінні освіти і науки на 

2019 рік 

27 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 

Рівненської облдержадміністрації  на 

2019 рік 

21 

 

Ладюк О.Д. 

Ровкач А.В. 

Міжрегіональні науково-практичні семінари для директорів закладів 

освіти Рівненської, Волинської, Хмельницької, Житомирської областей, 

м. Києва – учасників Всеукраїнського науково-педагогічного проекту 

„Інтелект України”, з тем „Реалізація компетентнісного підходу в 

науково-педагогічному проекті „Інтелект України”; „Медико-

психологічний супровід упровадження Всеукраїнського науково-

педагогічного проекту „Інтелект України” 

План роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  на 

2019 рік 

 

13 - 15 

Черній А.Л. 

Управлінська майстерня керівників закладів загальної середньої освіти 

області з проблеми “Формування професійної мотивації менеджера освіти 

в умовах децентралізації влади” 

План роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  на 

2019 рік 

14 

 

Черній А.Л. 

Регіональна школа новаторства керівних і педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти з проблеми „Маркетингова діяльність 

закладів загальної середньої освіти в умовах сучасних змін” (на базі 

Сварицевицького НВК „ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ” Дубровицької 

План роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  на 

2019 рік 

29 

 

Черній А.Л. 
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районної ради та Млинівської гуманітарної гімназії Млинівської селищної 

об’єднаної територіальної громади) 

Масові заходи 

Відбірково-тренувальні збори з підготовки до ІV етапу Всеукраїнських 

олімпіад із базових дисциплін 

План роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  на 

2019 рік 
01 

Черній А.Л. 

Відкриті обласні змагання учнівської молоді з автомодельного спорту 

(трасові моделі) 

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 
01-02 

Южаков В.В. 

Обласний огляд-конкурс читців-декламаторів та юних поетів „Живи, 

Кобзаре, в пам’яті людській!” 

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

04 

 

Климюк В.М. 

Урочисте нагородження переможців обласного етапу Всеукраїнського 

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

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

07 Климюк В.М. 

Обласний етап Всеукраїнського турніру юних істориків   Відповідний наказ управління освіти і 

науки Рівненської облдержадміністрації   

13-14 

 

Черній А.Л. 

 

Засідання обласної школи управлінської майстерності лідерів учнівського 

самоврядування 

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

14 

 

Ровкач А.В. 

Обласні змагання учнів молодшого шкільного віку з початкового 

технічного моделювання  

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

14 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 роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  на 

2019 рік 

15 Южаков В.В. 

Організація та проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2019 році  

На виконання замовлення МОН України 

щодо організації та проведення пробного 

ЗНО-2019 

16, 23 Черній А.Л. 

IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови і літератури 

на базі Рівненської області 

Відповідний наказ Міністерства освіти і 

науки України 

18-20 Черній А.Л. 

 

Обласна виставка-конкурс технічної творчості учнівської молоді „Наш 

пошук і творчість – тобі, Україно!”  

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

20 Южаков В.В. 
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ІІ етап конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів за професіями „Офіціант”, „Електромонтер з ремонту 

та обслуговування електрообладнання”  

План роботи управління освіти  і науки 

Рівненської облдержадміністрації  на 

2019 рік 

20, 26 Коржевський 

П.М. 

Бондарчук ВМ. 

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

Рівненській області: проблеми та перспективи”                         

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

21 Андрєєв О.А. 

Змагання з паркового орієнтування План роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  на 

2019 рік 

26 Криж О.В. 

Обласна олімпіада юних геологів Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

27 Криж О.В. 

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 

Рівненської облдержадміністрації  від 

01.12.2017 № 542  27 

Черній А.Л. 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу „Земля – наш спільний дім” План роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  на 

2019 рік 

27-28 

Воробей В.Ф. 

Відкриті обласні змагання учнівської молоді з оригамі   Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

28 Южаков В.В. 

Місячник  „В захист первоцвітів” План роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  на 

2019 рік 
Березень 

Воробей В.Ф. 

Атестація аматорських колективів на підтвердження і присвоєння звання 

„зразковий” і „народний” художній колектив 

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

Березень 

 

Климюк В.М. 

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

Рівненської облдержадміністрації  на 

2019 рік 

Березень 

Воробей В.Ф. 

Обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю „В об’єктиві 

натураліста” 

План роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  на 

2019 рік 

Березень 

Воробей В.Ф. 
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Обласний етап Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської 

молоді „Українська революція: 100 років надії і боротьби” 

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

Березень Криж О.В. 

 

 

В.о. начальника  управління                                                                                                                                 П. КОРЖЕВСЬКИЙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрєєва Майя Миколаївна 26-16-33 


