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ЗАТВЕРДЖУЮ  

 
Заступник  голови адміністрації  

              

            _____________   С. Богатирчук-Кривко  

                    

      ____  квітня  2019 року 

 

План роботи 

  управління освіти і науки облдержадміністрації  

на травень 2019 року    

Зміст заходу 
Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 
Засідання колегії управління освіти і науки облдержадміністрації 

Розвиток інклюзивної освіти в області Закон України „Про освіту” 22 Ковальчук Ю.І. 

Балаушко Т.В. 

Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня та облдержадміністрації 

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 

Травень Ровкач А.В. 

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. 

Постанова Верховної Ради України від 14.09.2006 № 131 „Про 

встановлення щорічної премії Верховної Ради України педагогічним 

працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів” 

Постанова Верховної Ради України від 

14.09.2006 № 131 

 

 

Травень Анастасьєва Н.П. 

Проведення  перевірок, надання практичної допомоги 

Організація та проведення міжнародних порівняльних 

моніторингових досліджень якості освіти PISA-2019 

Виконання замовлення Міністерства 

освіти і науки України щодо участі у 

міжнародних порівняльних та 

Травень 

Черній А.Л. 
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національних моніторингових 

дослідженнях якості освіти 

 

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. 

Травень 

Черній А.Л. 

Атестація окремих професій закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області 

Постанова Кабінету Міністрів України  

від 12.02.1996 № 200  

28-30 Коржевський П.М. 

Бондарчук В.М. 

Наради, семінари, навчання 

Нарада з директорами інклюзивно-ресурсних центрів  План роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації на 

2019 рік 

07 

 

Ковальчук Ю.І. 

Балаушко Т.В. 

 

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 

Рівненської облдержадміністрації на 

2019 рік 

22 Сидорук С.М. 

Засідання регіональної ради професійної освіти Рівненської області  План роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації на 

2019 рік 

16 Коржевський П.М. 

Полюхович О.В. 

Ярмолюк О.П. 

Нарада із спеціалістами відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, 

об’єднаних територіальних громад, що відповідають за організацію 

літнього оздоровлення та відпочинку дітей  

План роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації на 

2019 рік 

ІІ декада 

травня 

 

 

Балаушко Т.В. 

 

Засідання ради директорів закладів вищої освіти 

 

 

План роботи управління освіти і науки 

та ради  директорів вищих  навчальних 

закладів на 2019 рік 

24 

 

Коржевський П.М. 

Андрєєва М.М. 

Романчук В.П. 

Засідання регіональної експертної ради План роботи регіональної експертної 

ради при управлінні освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації на 

2019 рік 

23 Коржевський П.М. 

Годунко П.М. 

Обласна нарада-семінар  директорів закладів позашкільної освіти План роботи управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2019 рік 

23 

 

Ладюк О.Д. 

Ровкач А.В. 

Обласний семінар для керівників гуртків „Формування 

природознавчої компетенції з використанням практичних технологій” 

План роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації на 

29 Воробей В.Ф. 
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2019 рік 

Організація і проведення зовнішнього незалежного тестування План роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації на 

2019 рік 

21, 23, 27, 28, 

30 

Черній А.Л. 

Масові заходи 

ІІ тур Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської та 

студентської молоді „Моя Батьківщина-Україна”  

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

Травень Криж О.В. 

Обласний конкурс декоративно-ужиткового мистецтва „Знай і люби 

свій край” 

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

02-31 Климюк В.М. 

Участь команд області у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України 

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

02-06 Андрєєв О.А. 

Обласний зліт учнівських лісництв закладів загальної і середньої та 

позашкільної освіти „Майбутнє лісу в твоїх руках” 
Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

07 Воробей В.Ф. 

Відкриті обласні змагання мопедистів та мотоциклістів серед 

учнівської молоді  

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

10 Южаков В.В. 

Обласний зліт юних туристів-краєзнавців Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

10-13 Криж О.В. 

Змагання зі спортивного орієнтування, спортивного туризму у залік 

обласної Спартакіади школярів Рівненщини 

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

10-13 Криж О.В. 

Заходи  до Дня науки План роботи управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2019 рік  

План роботи ради ректорів закладів 

вищої освіти 

13-17 Коржевський П.М. 

Андрєєва М.М. 

Пасічник І.Д. 

Науково-практична конференція студентів та обдарованої молоді 

“Новини науки: дослідження, наукові відкриття, інноваційні 

технології” на базі КЗВО “Рівненська медична академія” Рівненської 

обласної ради 

 

План роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації на 

2019 рік 

14-15 Сабадишин Р.О. 

Коржевський П.М. 

Андрєєва М.М. 
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Відкриті обласні змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту  

(мікромоделі та найпростіші)   

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

14-15 Южаков В.В. 

ІІ Фестиваль музеїв при закладах освіти Рівненщини з теми „Моя 

земля – земля моїх батьків” 

Указ Президента України від 

13.10.2015 № 580  

14-15 Черній А.Л. 

Обласний  етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу „Молодь 

обирає здоров’я” 

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

14 Ладюк О.Д. 

Ровкач А.В. 

Обласний фестиваль екологічної творчості  молоді „Свіжий вітер” Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

15 Воробей В.Ф. 

Обласний конкурс-змагання юних фотолюбителів „Ми – діти 

України” 

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

15-16 Южаков В.В. 

Підсумкова сесія Рівненської Малої академії наук учнівської молоді  Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

16 Андрєєв О.А. 

Нагородження лауреатів обласної премії молодим ученим за заслуги 

та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та 

науково-технічних розробок  

План роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації на 

2019 рік 

16 Коржевський П.М. 

Андрєєва М.М. 

 

Обласний фестиваль і виставка декоративно-прикладного мистецтва 

дітей інтернатних закладів в рамках фестивалю „З вірою в майбутнє” 

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

17 Ладюк О.Д. 

Климюк В.М. 

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

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

21 Южаков В.В. 

Регіональна школа новаторства керівних і педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти з проблеми „Науково-методичні засади 

створення інноваційної моделі STEM-освіти” 

План роботи управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2019 рік 

 

22 

 

Черній А.Л. 

Виставка-ярмарок робітничих професій План роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації на 

2019 рік 

26 Коржевський П.М. 

Полюхович О.В. 

Бондарчук В.М. 

Екологічна експедиція „Рівне-Онишківці-Почаїв-Рівне” Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

27-30 Воробей В.Ф. 
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Обласний заочний конкурс дитячого кіно та телебачення „Веселка” Наказ управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації  від 

21.01.2019 № 08 

31 Южаков В.В. 

 

 

Начальник  управління                                                                                                                                     Г.ТАРГОНСЬКИЙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлиновська Оксана Петрівна  26-16-33 


