
 

 1 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

 
Заступник  голови адміністрації  

              

            _____________   С. Богатирчук-Кривко  

                    

  ____  січня  2019 року 

План роботи 

  управління освіти і науки облдержадміністрації  

на лютий 2019 року    

Зміст заходу 
Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

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” 

20 Коржевський П.М. 

Кравець Ю.І. 

 

 

Анастасьєва Н.П. 

 

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 

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 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 31.03.2014 №359-р 

Щомісяця Ковальчук Ю.І. 
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операції” 

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. 

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  

Лютий 

 

Петренчук В.В 

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 загальної середньої освіти” 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 01.11.2018 № 1190  

Лютий   Кацеба В.Ю. 

Проведення  перевірок, надання практичної допомоги 

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 Корецького району 

Відповідний наказ управління освіти і 

науки 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 

 

Лютий 

 

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 

04-15 

 

 

Ладюк О.Д. 

Остапчук І.С. 

 

Організація та проведення міжнародних порівняльних моніторингових 

досліджень якості освіти PISA-2019 (ІV етап) 

Виконання замовлення Міністерства 

освіти і науки України щодо участі у 

міжнародних порівняльних та 

Лютий 

 

 

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 загальноосвітніх навчальних закладів” 

Виконання замовлення Міністерства 

освіти і науки України України щодо 

участі у міжнародних порівняльних та 

національних моніторингових 

дослідженнях якості освіти 

Лютий 

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 

облдержадміністрації на 2019 рік 

20 Сидорук С.М. 

Нарада директорів професійно-технічних навчальних закладів 

Рівненської області 

План роботи управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2019 рік 

22 Коржевський П.М. 

Полюхович О.В. 

Засідання регіональної експертної ради План роботи регіональної експертної 

ради при управлінні освіти і науки 

облдержадміністрації на 2019 рік 

28 Коржевський П.М. 

Годунко П.М. 

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 

облдержадміністрації на 2019 рік 

05 Андрєєв О.А. 

Обласний семінар для керівників творчих об’єднань з початкового 

технічного моделювання з теми „Вдосконалення форм і методів 

організації та проведення занять з початкового технічного 

моделювання” 

План роботи управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2019 рік 

12 Южаков В.В. 

Обласний семінар для керівників творчих об’єднань з конструювання 

повітряних зміїв з теми  „Змії класу Z3, новітні  підходи у виготовленні” 

План роботи управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2019 рік 

20 Южаков В.В. 

Семінар для практичних психологів закладів позашкільної освіти 

області з теми „Можливості Арт-терапевтичних  технік роботи з дітьми 

в закладах позашкільної освіти” 

План роботи управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2019 рік 

26 Южаков В.В. 

Масові заходи 

ІІІ етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін Відповідний наказ Міністерства освіти 

і науки України 

01, 02-03, 05, 

06, 08, 12, 14, 

15, 19, 23-24 

Черній А.Л. 

Реалізація міжнародного українсько-естонського проекту „Міксіке в 

Україні” (обласний  та  національний фінали змагань з усного рахунку 

„Прангліміне – 2019”) 

Відповідний лист Міністерства освіти і 

науки  України 

02 

17-28 

Черній А.Л. 
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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  

01-20 Климюк В.М. 

ІІ тур Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської та студентської 

молоді „Моя Батьківщина-Україна”  

План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік 

Лютий Криж О.В. 

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

науки облдержадміністрації на 2019 

рік 

Лютий Черній А.Л. 

 

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 

Фінальний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Відповідний наказ Міністерства освіти 

і науки  України 

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 Сидорук С.М. 

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 Андрєєв О.А. 

Змагання зі спортивного орієнтування „Зимова зустріч - 2019” План роботи управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2019 рік 

10 Криж О.В. 

Всеукраїнський етап Міжнародного дитячого конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика 

Відповідний наказ Міністерства освіти 

і науки  України 

16 Черній А.Л. 

Форум патріотичного єднання „Україна єдина” для заступників 

директорів з виховної роботи, класних керівників, педагогів 

організаторів, керівників музеїв, учителів українознавства, історії, 

керівників гуртків краєзнавчого напряму. 

План роботи управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2019 рік 

20 Черній А.Л. 

Відбірково-тренувальні збори з підготовки до ІV етапу Всеукраїнських 

олімпіад із базових дисциплін 

План роботи управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2019 рік 

25-28 Черній А.Л. 

Обласний заочний конкурс „Космічні фантазії”  УМАКО „Сузір’я” План обласних очно-заочних масових 

заходів на 2019 рік  

28 Южаков В.В. 

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

облдержадміністрації на 2019 рік Лютий 
Воробей В.Ф. 

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

облдержадміністрації на 2019 рік Лютий 
Воробей В.Ф. 
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Обласний етап Всеукраїнського конкурсу „Зоологічна галерея” План роботи управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2019 рік Лютий 
Воробей В.Ф. 

 

 

Начальник  управління                                                                                                                                     Г.ТАРГОНСЬКИЙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрєєва Майя Миколаївна  26-16-33 


