
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

код ЄДРПОУ 39782790 
 

  №  на № від     
 

Керівникам місцевих органів 

управління освітою 
 

 

Про проведення обласного 

онлайн-семінару 

 

Повідомляємо, що відповідно до плану роботи управління освіти і науки 

Волинської облдержадміністрації 26 травня 2021 року відбудеться обласний 

онлайн-семінар для педагогів освітніх закладів «Позашкільна освіта як фактор 

створення цілісної системи пошуку та виховання творчо обдарованої 

особистості». 

До участі в заході запрошуються педагоги закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти області. 

Для реєстрації учасникам потрібно до 21 травня 2021 року на сайті 

ЦНТТУМ заповнити он-лайн формуляр за посиланням 

http://cnttum.lutsk.ua/seminar2021/. 

Для приєднання до онлайн-семінару в Google Meet потрібно мати 

обліковий запис Google, увійти в нього, перейти за посиланням 

https://meet.google.com/soz-mvgy-akc, перевірити налаштування та очікувати 

запрошення до початку заходу. 

Сертифікати учасників заходу буде розміщено після 30 травня 2021 року за 

посиланням: 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100057494977183&set=a.2189884666 

94318. 
 

 
 
 

Начальник управління Людмила ПЛАХОТНА 

 

Ігор Стельмащук 712 363 

Світлана Твердохліб 727 151 
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Додаток 

до листа управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

______________________№______ 

 

 

ПРОГРАМА 

обласного онлайн-семінару для педагогів освітніх закладів  

«Позашкільна освіта як фактор створення цілісної системи пошуку  

та виховання творчо обдарованої особистості» 

 

До 11.30 Реєстрація учасників заходу 

11.30-11.40 Відкриття заходу  

Стельмащук Ігор Анатолійович, 

директор ЦНТТУМ                                                             

11.40-11.50 
 

 

 
 

 

 

 
11.50-12.00 

 

 

 
 

 

12.00-12.10 

 
 

 

 
 

12.10-12.40 

 

 

Шляхи формування позитивного іміджу керівника гуртка. 

Концептуальні підходи до організації роботи гуртків науково-

технічного напряму позашкільної освіти - основна складова 

формули успішної педагогічної діяльності 

Шух Марія Ярославівна, 

заступник директора  

з НВР ЦНТТУМ 

Модель сучасного простору позашкільної освіти на базі 

інформаційно-технічного відділу 

Оксіньчук Тетяна Василівна,   

завідуюча інформаційно- 

технічного відділу ЦНТТУМ 

Організація масових заходів інформаційно-технічного профілю 

науково-технічного напряму позашкільної освіти 

                         Семенюк Ірина Василівна,                      

                         методист інформаційно- 

                         технічного відділу ЦНТТУМ  

Власний досвід роботи з пошуку та виховання творчо 

обдарованих дітей: аспекти успішної співпраці  

                                                   Ковальчук Наталія Вікторівна,   

                                                   керівник гуртків інформаційно- 

                                                    технічного відділу ЦНТТУМ, 

Прокопчук Роман Петрович, 

вчитель загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів села Полиці 

Камінь-Каширської районної 

ради 

12.40-12.50 

 

 

12.50-13.00 

Методико-педагогічний діалог «Питання викладання 

інформатики в сучасних закладах освіти» 

 

Підведення підсумків та визначення напрямків співпраці 

 


