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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, директорам 

закладів загальної середньої освіти  

обласного підпорядкування   

 

Про проведення обласного 

онлайн-семінару 

 
 

Повідомляємо, що відповідно до плану роботи управління освіти і науки 

Волинської облдержадміністрації 18 березня 2021 року відбудеться обласний 

онлайн-семінар для керівників гуртків предметно-технічного профілю науково-

технічного напряму позашкільної освіти «Підготовка вихованців до участі в 

обласних та Всеукраїнських масових заходах». 

До участі в заході запрошуються педагоги закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти області.  

Про участь у онлайн-семінарі просимо повідомити до 13 березня        

2021 року за телефонами: (0332) 712 363, (066) 9393027 або на електронну 

адресу volyncnttum@gmail.com (контактна особа – Седанов Олексій 

Олександрович).  

Для приєднання  до онлайн-семінару в Google Meet потрібно мати  

обліковий запис Google,  увійти  в  нього,  перейти  за  посиланням  

https://meet.google.com/rgp-uimi-tvb, перевірити налаштування та очікувати 

запрошення до початку заходу. 

 

 

 

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 керівників гуртків предметно-технічного 

профілю науково-технічного напряму позашкільної освіти  

«Підготовка вихованців до участі в обласних та Всеукраїнських масових 

заходах» 

 

 

До 11.00 Реєстрація учасників заходу 

11.00-11.10 Відкриття заходу  

Стельмащук Ігор Анатолійович, 

директор ЦНТТУМ 

                                                               

11.10-11.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.20-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30-11.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретична частина 

Технічна творчість – основна складова формули успішної 

педагогічної діяльності керівників гуртків предметно-

технічного профілю науково-технічного напряму позашкільної 

освіти 

 Цимбалюк Іван Лук’янович, 

заступник директора  

з НМР ЦНТТУМ 

 

Підготовка вихованців та документації для участі у конкурсі-

змаганні учнів молодшого шкільного віку з початкового 

технічного моделювання 

Гаврилюк Алла Аполлінаріївна, 

методист              предметно-

технічного відділу  

ЦНТТУМ 

 

Вимоги до робіт та необхідна документація для участі у 

обласній та Всеукраїнський виставці-конкурсі науково-

технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість-

тобі Україно!»,    
                      Калугіна Ірина Миколаївна, 

методист  ЦНТТУМ  

 

 



 

 

 

11.40-11.50 

 

 

 

 

 

Основні критерії оцінювання робіт і виступів на конкурсі-

захисті науково-дослідницьких, винахідницьких та 

раціоналізаторських розробок з науково-технічного напряму 

Луньов Сергій Валентинович, 

кандидат фізико-

математичних  наук,  доцент  

кафедри фундаментальних наук 

Луцького національного 

технічного університету 

 

11.50-12.00 «Співпраця ЦНТТУМ та Луцького національного технічного 

університету як запорука продовження успішного 

професійного навчання інтелектуальної молоді України» 

Заблоцький Валентин Юрійович, 

кандидат технічних наук, 

доцент, завідувач кафедри 

електроніки та телекомунікацій 

Луцького національного 

технічного університету 

 

12.10-12.20 Умови проведення та підготовка команд для участі у 

обласному конкурсі-змаганні з радіоелектронного 

конструювання 

                      Седанов Олексій Олександрович, 

методист предметно-

технічного відділу ЦНТТУМ  

 

12.20-12.30 Практична частина 

Огляд робіт переможців обласних та Всеукраїнських масових 

заходів 

    Седанов Олексій Олександрович, 
методист         предметно-

технічного відділу ЦНТТУМ  

12.30-12.40 Підведення підсумків та визначення напрямків співпраці.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 


