
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ 
        вул. Лесі Українки, 59 м. Луцьк, 43025, тел. (0332) 722 354, факс 722 319, e-mail: post@uon.voladm.gov.ua, 
                                                                             код ЄДРПОУ 39782790 

 

 

    27.01.2020   № 298/10/2-20           на № ____________ від ________ 
  

Начальникам  управлінь освіти міських рад 

(міст обласного значення), відділів освіти 

райдержадміністрацій 

 

Головам об’єднаних територіальних громад 

 

Про проведення обласного 

семінару-практикуму 

 
 

Повідомляємо Вам, що відповідно до плану роботи управління освіти, науки 

та молоді облдержадміністрації 20 лютого 2020 року у місті Луцьку на базі Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді відбудеться обласний семінар-

практикум для педагогів закладів загальної середньої та позашкільної освіти області  

«Повітряні змії – підкорювачі небес» (програма додається).  

До участі в заході запрошуються педагоги закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти області.  

Заїзд та реєстрація учасників заходу - 20 лютого 2020 року до 1100 год. за 

адресою: м. Луцьк, вул. В. Чорновола, 3, Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 

Про участь у семінарі-практикумі просимо повідомити до 18 лютого                       

2020 року за телефонами: (0332) 712 363, (050) 1047221 або на електронну адресу 

volyncnttum@gmail.com (контактна особа – Гудько Ірина Віталіївна). 

 

 

 

 

Начальник управління                                                                Людмила ПЛАХОТНА   

 

Ігор Стельмащук 712 363 
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Додаток 

до листа управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації 

________________№______ 

 

ПРОГРАМА 

обласного семінару-практикуму для педагогів закладів загальної середньої  

та позашкільної освіти області «Повітряні змії – підкорювачі небес» 

 

До 11.00 Реєстрація учасників заходу 

11.00-11.30 Відкриття заходу  

Стельмащук Ігор Анатолійович, 

Т.в.о.директора ЦНТТУМ 

                                                               

11.30-

13.00 

Теоретична частина 

Формування в учнів допрофесійного досвіду в умовах закладів 

позашкільної освіти 

 Цимбалюк Іван Лук’янович, 

заступник директора  

з НМР ЦНТТУМ 

 

Історія виникнення повітряних зміїв  

Снітко Руслана Леонідівна, 

методист спортивно-технічного 

відділу ЦНТТУМ 

Види повітряних зміїв 

Трачук Олександр Петрович, 

керівник гуртків «Конструювання 

повітряних зміїв» ЦНТТУМ 

 

Фізика польоту повітряного змія  

Кобель Григорій Петрович, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри 

експериментальної фізики та 

інформаційно-вимірювальних 

технологій факультету 

інформаційних систем, фізики та 

математики СНУ 

 

Новітні підходи до конструювання повітряних зміїв та вимоги до 

проведення обласних та всеукраїнських масових заходів даного 

напряму 

Данильчук Ігор Євгенович, 

директор ЛМ ЦНТТУМ 

 

 



Стан та перспективи розвитку гуртків «Конструювання 

повітряних зміїв» в області  

Гудько Ірина Віталіївна,  

завідуюча організаційно-масової 

роботи спортивно-технічного 

відділу ЦНТТУМ 

Дискусійна панель «Окреслення спільних перспектив діяльності 

учасників семінару-практикуму та ЦНТТУМ» 

Снітко Руслана Леонідівна, 

методист спортивно-технічного 

відділу ЦНТТУМ 

 

13.00-14.30 Практична частина 

Майстер-клас з  конструювання повітряного змія класу                     

Z-1-плоский змій будь-якої геометричної форми та розміру 

Юхимчук Василь Леонтійович, 

Трачук Олександр Петрович,                                                                                 

керівники гуртків «Конструювання 

повітряних зміїв» ЦНТТУМ 

  

14.00-15.00 Від’їзд учасників заходу 
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