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Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Станція юних 

техніків» у своїй роботі керується Законами України : «Про загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Національною доктриною розвитку 

освіти», «Положенням про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості 

учнівської молоді, станцію юних техніків», «Програмою розвитку ПНЗ на 

2017-2022 р.р.», Статутом КЗ ТМР «Станція юних техніків» та іншими 

нормативними документами. 

Колектив КЗ ТМР «Станція юних техніків» в освітньому процесі ставить 

за мету не тільки формувати в учнів знання, вміння та навички, необхідні їм 

для визначення свого місця у майбутньому житті та професійній діяльності, 

але й формувати інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу 

особистість, громадянина та патріота України, ґрунтуючись на духовних, 

інтелектуальних та матеріальних цінностях українського народу, його 

традиціях та на прикладах видатних представників української нації. 

Основними напрямками роботи закладу є: спортивно-технічний, 

науково-технічний, художньо-технічний. 

У 2020-2021 н.р., відповідно до навчального плану, в КЗ ТМР  «Станція 

юних техніків» сформовано 84 навчальні групи із 969-а учнями у них.  На 

завершення навчального року видано 27 свідоцтв про позашкільну освіту,   5 

посвідчень та 9 сертифікатів про вивчення окремих курсів.   

У 2020-2021 н.р. в установі працює  47 штатних працівників, з них 28 

педпрацівників (з вищою освітою – 26 працівників). Атестовано 2 

педпрацівників, пройшли курсову підготовку - 24. 

Педпрацівники установи мають наступні нагороди і відзнаки: 

• Відмінник освіти України – 1. 

• Відмінник народної освіти – 1. 

• «Керівник гуртка-методист» - 5. 

• Народний майстер – 1. 

• Майстер спорту України – 1. 

 У поточному навчальному році отримано наступні нагороди: 

• Обласних структур – 11. 

• Міські – 14. 

• Інших громадських організацій – 4. 

 

Соціально-педагогічна робота педагогічного колективу у 2020-2021 н.р. 

була спрямована на подальше розширення форм та методів роботи з дітьми 



з особливими потребами та дітьми із соціально-незахищених категорій 

населення, які не тільки займаються у гуртках, але і залучаються до майстер-

класів, творчих зустрічей, виставок, конкурсів, семінарів. Сформовано бази 

даних дітей з соціально-незахищених категорій, обдарованих, наступності та 

облік випускників. 

Протягом 2020-2021 навчального року в КЗ ТМР «Станція юних 

техніків» були проведені різноманітні заходи як для дітей молодшого, так 

для дітей середнього і старшого шкільного віку. 

Починається навчальний рік із презентації робіт гуртківців у школах  з 

метою пропаганди технічної творчості та ознайомлення з роботою СЮТ.  

Традиційно проводився День відкритих дверей, де батьки та учні шкіл 

міста мали змогу познайомитися з педагогічним колективом, оглянути 

виставку виробів та переглянути показові виступи ракето-, авто- та 

авіамодельних гуртків, а також презентацію про діяльність закладу. 

На сайті  КЗ ТМР «СЮТ»  msut.te.ua  розміщена повна інформація про 

установу, діючі гуртки з представленням їх діяльності, фотогалерея масових 

заходів, змагань та виставок, розклад занять та ін. 

 Робота закладу та керівників гуртків висвітлюється на сторінці закладу 

в фейсбуці та у блогах керівників гуртків. 

 

Організаційно-масова та виховна робота 

 

Заходи, проведені для вихованців у КЗ ТМР «СЮТ» 

1. Виставка учнівських виробів та виготовлення стінгазет до дня 

Позашкілля. 

2. Онлайн привітання з днем працівників освіти. 

3. Святкування дня Позашкілля. 

4. Посвячення в гуртківці. 

5. Виготовлення плакатів до Тижня медійно-інформаційної 

грамотності» Звук медіа і культура поведінки». 

6. Виставка-конкурс «Барви осені». 

7. Конкурс малюнків до Всесвітнього дня боротьби зі Снідом. 

8. Конкурс малюнків до свята Миколая. 

9. Свято Миколая. 

10. Онлайн майстер-клас «Виготовлення рухомої іграшки «Черепашка» 

в рамках 10-го бібліофесту (бібліотека №8) 

11.Онлайн майстер-клас «Ілюструємо улюблену книгу на прикладі 

рухомої картинки «Вовк та семеро козенят» (бібліотека №5). 

12. Онлайн майстер-клас  «Новорічний чобіток». (бібліотека №5). 

13. Онлайн майстер-клас  «Виготовлення тосиків». 



14. Онлайн майстер-клас  виготовлення листівки «Ялинка». 

(бібліотека №3). 

15. Інженерний тиждень. 

16  Віршований флеш-моб до дня писемності. 

17. Онлайн флеш-моб «Запали свічку пам’яті» 

18. Захід «Перегляд відео фільму про Крути». Майстер-клас 

«Створюємо карту України» 

19. Виготовлення стіннівки «Знай наших». Презентація «Іван Пулюй – 

винахідник…» 

20. Онлайн майстер-клас «Закохана бджілка», «Стрітеньська свічка». 

(бібліотека №3). 

 21. Вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні. Перегляд хронологічних 

подій. Виготовлення 2D ангелів. Акція «Ангели пам’яті» 

22. Акція «Ми любимо українську мову». Цікаві факти про українську 

мову. 

23. Виставка – конкурс «Зимові чудеса». 

24. Майстер-класи до Міжнародного Дня захисту дітей в рамках 

фестивалю "Весь світ в очах дитини». 

25. Свято останнього дзвоника. 

 

Заходів 25, учасників 1786 

 
Співпрацюємо з КЗ ТМР ЦДТДЮ, ТОКЦНТТШУМ, еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді, КЗ ТМР ШНР, бібліотеками 

№3,4, 5, обласною дитячою бібліотекою, з бібліотекою «Літературне 

Тернопілля, бібліотеками №2, 8 для дорослих, Центром науки, ТНТУ 

ім.Пулюя, ТНПУ ім.Гнатюка. 

  

Участь в міських заходах 

1. Участь у міському фестивалі-конкурсі образотворчого мистецтва 

«Свята Покрова» під гаслом «Сила нескорених»  

2. Участь у міському конкурсі “Замість ялинки – зимовий букет” 

(Гордій Дмитро – І місце, Бругер Соломія – ІІІ місце, Лиха Ірина – за кращу 

новорічну композицію, Стандрет Христина – за кращу сюжетну композицію, 

Кліщ Адріана – за кращий новорічний вінок, за кращий сувенір, Феш 

Єлизавета – за кращу новорічно-різдвяну атрибутику, вихованці СЮТ – за 

кращу шопку). 

3. Участь у міському  конкурсі сімейної творчості «Родинне джерело». 

4. Участь у міському етапі І Міжнародного (VII Всеукраїнського, 

XVII Всекримського)  фестивалю-конкурсу учнівської та студентської 

творчості ім. Марії Фішер-Смеж «Змагаймося за нове життя», присвяченого 

150-річчю від дня народження Лесі Українки (Довганик Марія – гран-прі, 

Кліщ Адріана – І місце, Чупик Олеся – І місце, Чорноус Мирослав – ІІ місце). 



5. Участь у  відкритому конкурсі учнівської молоді з інформаційних 

технологій «Байт» (в режимі онлайн).(Матвійчук Оксана – І місце, Ніконенко 

Ольга – І місце, Підлатюк Денис – І місце). 

6. Участь у міському конкурсі на кращий макет різдв’яної шопки  

“Різдв’яне диво” ( Довганик Марія, Довганик Софія – ІІІ місце, Гордій 

Дмитро – ІІ місце, Амік Софія – ІІІ місце).: 

7. Участь у міському  конкурсі   малюнків «Зимовий Тернопіль» 

(Довганик Марія – гран-прі).. 

8. Участь у міському етапі Всеукраїнського  конкурсу дитячого 

малюнка  «Охорона праці очима дітей - 2021»  

9. Участь у міському фестивалі юних художників «Малий Бітолський 

Монмартр 2021». 

10. Участь у міському благодійному конкурсі «Одужуй». 

11. Участь у міському конкурсі «Яйце – райце». 

12. Участь у фестивалі «Весь світ в очах дитини» до Міжнародного Дня 

захисту дітей. 

13. Участь у міському етапі Міжнародного проєкту-конкурсу 

«Шевченко єднає народи» (Довганик Марія – І місце, Тирпак Евеліна – 

І місце, Чупик Олеся – І місце, Білоус Софія – ІІ місце, Особа Вікторія – 

ІІ місце, Чорноус Мирослав – ІІ місце, Кліщ Адріана – ІІ місце, Найдух Діана 

– ІІІ місце). 

 

Участь в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних заходах 

1. Участь в обласному конкурсі юних з інформаційних технологій 

(Коверський Володимир – ІІ місце). 

5. Участь в обласному конкурсі «Замість ялинки – зимовий букет»  

3. Участь у фотовиставці до Дня Соборності України «Україна – це 

ми!». 

4. Участь в обласному конкурсі “Наш пошук і творчість – тобі, 

Україно!”.(Соловей Костянтин – ІІІ місце). 

5. Участь в обласному конкурсі молодших школярів (Цяпа Маріанна – 

ІІІ місце, Витрикуш  Катерина – ІІІ місце). 

6 Участь в обласному конкурсі юних дизайнерів (Банак Катерина – І 

місце, Закалюк Максим – І місце). 

7.Участь в обласних змаганнях з авіамоделювання (Мокрий Денис – І 

місце, ІІ місце, Скиба Юрій – І місце, ІІ місце, команда СЮТ – І місце). 

8.  Участь у Всеукраїнському конкурсі образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва «Щасливе дитинство». 

9. Участь у Всеукраїнському конкурсі мистецтв «В житті потрібно 

мріяти» (Новицька Олена – І місце). 

10. Участь у етапі Кубка України з авіамодельного спорту «Кубок Білої 

Церкви» Скиба Юрій – ІІІ місце, Мокрий Денис – ІІІ місце). 

11. Участь у Всеукраїнському  конкурсі «Захисники України» 

(Новаківська Олександра – І місце, Курівчак Остап – І місце, Порплиця 



Денис – І місце, Ониськів Олександр – ІІ місце, Перцак Денис – ІІІ місце, 

Горбань Артем – ІІІ місце, Махніцька Анна – ІІІ місце). 

12. Участь у Всеукраїнському дистанційному конкурсі образотворчого 

та декоративно-прикладного мистецтва (Бругер Соломія – ІІ місце, Жеребна 

Ірина -  ІІ місце, Кулина Єва – ІІ місце,Маняк Анастасія – І місце, П’ясецька 

Валерія – ІІ місце, Закалюк Максим – І місце, Кузьмінська Роксолана – 

ІІ місце, Особа Вікторія – ІІ місце). 

13. Участь у Чемпіонаті України (дорослі, юніори, юнаки), 

радіокеровані моделі, класи шосейних та позашляхових перегонів у 

приміщенні, ІІІ-IV ранг (Наконечний Віктор – ІІІ місце, Кіндюх Євген – 

І місце, Шуб’як Тадей – І, ІІІ  місце, Ніконенко Андрій – ІІІ місце, Шуб’як 

Тадей – Чемпіон України). 

14. Участь у ІІІ Всеукраїнському інтернет – конкурсі образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва «Етюдний вернісаж» (Стадник Емілія – 

І місце, Данкович Неля – І місце, Бойко Христина – ІІ місце, Ільків Анастасія 

– ІІ місце, Бругер Соломія – І місце).  

15. Участь у Всеукраїнському конкурсі до Дня Гідності та Свободи (від 

проекту «На Урок» (Новаківська Олександра – І місце, Долгушин Єгор – 

ІІ місце, Курівчак  Остап – ІІІ місце). 

16. Участь у відкритому дистанційному конкурсі-виставці «ART-

гарбуз-2020» (Головняк Софія – І місце, Чорноус Тарас – І місце, Білоус 

Софія – ІІ місце, Соколова Вікторія – ІІ місце, Закалюк Анастасія – ІІІ місце, 

Найдух Діана – ІІІ місце, Стандрет Христина – І місце, Лиха Ірина – ІІІ місце, 

Жеребна Ірина – І, ІІІ місце, Данкович Неля – ІІ місце, Лавринюк Вікторія – 

ІІ місце, Бойко Христина – ІІІ місце). 

17. Участь у відкритому дистанційному конкурсі «Ялинка New Style» 

(Жеребна Ірина – ІІ місце, П’ясецька Валерія – ІІ місце, Бойко Софія – 

ІІІ місце, Бондарук Софія – ІІІ місце, Бойко Христина – ІІІ місце, Данкевич 

Неля – ІІІ місце, Пелехата Ольга – ІІІ місце, Банак Катерина – ІІІ, ІІІ місце, 

Гусар Ольга – ІІІ місце, Кравчук Інна – ІІІ місце, Гордій Дмитро – І місце, 

Чура Христина – ІІ місце, Груша Мар’яна – ІІІ місце, Логойда Зоряна – 

ІІІ місце, Паламар Марія – ІІІ місце). 

18. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Стоп Covid – 19» (Новаківська 

Олександра – І місце, Галамай Назар – І місце, Гурневич Владислав – 

ІІ місце, Крещук Емілія – ІІ місце, Найдух Владислав – ІІІ місце, Порплиця 

Денис ІІІ місце). 

19. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний Інтернет» 

(Новаківська Олександра – І місце, Заверуха Олександр – І місце, Долгушин 

Єгор – ІІ місце, Курівчак Остап – ІІ місце, Ониськів Олександр – ІІ місце, 

Гурневич Владислав – ІІІ місце, Галамай Назар – ІІІ місце). 

20. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Зимові свята в традиціях 

нашого народу» (Тернопільський Арсен – І місце, Найдух Владислав – 

І місце, Лукавий Владислав – І місце, Ониськів Олександр – І місце, Курівчак 

Остап – І місце, Новаківська Олександра – І місце, Кацюк Кирил – І місце, 

Долгушин Єгор – І місце, Дворянський Володимир – ІІ місце, Кріль Михайло 



– І місце, Мудеревич Артем – І місце, Махніцький Юрій – І місце, Руденко 

Гліб – І місце, Романюк Костянтин – І місце, Метлушко Юрій – І місце, 

Кавчак Віктор – І місце, Цимбаліста Анна – І місце, Воробець Богдан – 

І місце, Лонк Ярина – ІІ місце, Березська Анастасія – ІІ місце, Коба 

Костянтин – ІІ місце, Гащук Юрій – ІІІ місце, Іващук Дмитро – ІІІ місце). 

21. Участь у Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді з інформатики «Осінь 

2020» (Ониськів Олександр – ІІІ місце, Новаківська Олександра – ІІІ місце). 

22. Участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі «Талановиті, 

наполегливі, успішні» (Ониськів Олександр – І місце, Гурневич Владислав – 

І місце, Заверуха Олександр – І місце, Кацюк Кирил – І місце, Новаківська 

Олександра – І місце, Галамай Назар – ІІ місце, Крещук Емілія – І місце, 

Курівчак .Остап – І місце, Гишка Юлія – І місце, Горейко Павло – І місце, 

Амік Софія – І місце, Гишка Софія – І місце, Дмитрів Ірина – І місце, Лиха 

Ірина – І місце, Жовта Діана – І місце, Жеребний Олександр, Брикайло 

Дмитро, Скоробагатий Артур, Одрухівський Юрій, Джмелик Віталій – 

сертифікати, Соколовський Тадей – І місце, Боднар Дар’я – ІІІ місце, Боднар 

Олександр – ІІІ місце, Паляниця Дмитро – ІІІ місце, Мельник Тарас – 

ІІІ місце, Сейнаші Каміла – ІІІ місце, Стандрет Христина – ІІІ місце, Гордзій 

Софія – ІІІ місце, Кріль Михайло – ІІІ місце).  

23. Участь у Всеукраїнському етапі І Міжнародного конкурсу 

«Змагаймось за нове життя» (Довганик Марія – ІІ місце). 

24. Участь у Всеукраїнському конкурсі «День без мобільного 

телефону» (Галамай Назар – ІІ місце, Курівчак Остап – ІІ місце, Долгушин 

Єгор – ІІІ місце). 

25. Участь у Всеукраїнській акції-флешмобі «Різдвяні канікули” 

(Довганик Марія – диплом, Стандрет Христина – диплом). 

26. Участь у Всеукраїнському відкритому Інтернет-конкурсі юних 

художників «Муза родом з дитинства». 

27. Участь у відкритому Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості 

«Птахи навколо нас» (Паніна Юлія – І місце, Чорноус Тарас – І місце, 

Закалюк Максим – ІІ місце, Головняк Софія – ІІІ місце). 

28. Участь у відкритій онлайн-виставці «Стрітенська мозаїка» 

(колектив вихованців – ІІ місце, Макух Олександра – ІІ місце, Бругер 

Соломія – І місце, Бакула Зоряна – ІІ місце, Семенець .Катерина – ІІ місце, 

Тибінь Аліса – ІІІ місце). 

29. Участь у Всеукраїнському конкурсі «150 імен Лесі Українки» 

(Романюк Костянтин – І місце, Гриців Дем’ян – І місце, Цан Денис – 

І місце).. 

30. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Таємниця генія Шевченка». 

31. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Лайфхаки з української мови» 

(Романюк Костянтин – І місце, Гриців Дем’ян – І місце, Цан Денис – 

ІІ місце).. 

32. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Як це працює?» (Романюк 

Костянтин – І місце, Тернопільський Арсен – І місце, Муращик Анна – 

ІІ місце). 



33. Участь у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Nooshere» 

(Будзан Софія – І місце, Ковальський Алан – ІІ місце, Грицишин Каріна – 

ІІ місце, Бурак .Анжеліка – ІІІ місце). 

34. Участь у І-ому етапі Чемпіонату України з картингу «ROTAX MAX 

CHALLENGE». 

35. Участь у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Зоряні 

крила» (Будзан Софія – Ковальський Алан – ІІ місце, Грицишин Каріна – 

ІІ місце, Бурак Анжеліка – ІІІ місце).. 

36. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний Інтернет 2.0» 

(Новаківська Олександра – І місце, Лукавий Владислав – І місце, Ольховенко 

Олексій – І місце, Дворянський Володимир – ІІ місце, Найдух Владислав – 

ІІ місце, Тернопільський Арсен – ІІ місце, Кавчак Віктор – І місце, Романюк 

Костянтин – І місце, Цан Денис – І місце, Шмата Вероніка – ІІ місце, Безух 

Катерина – ІІ місце)). 

37. Участь у Чемпіонаті України  - 1 етап, радіокеровані моделі, класи 

шосейних перегонів (Наконечний Віктор – ІІ місце, Закалюк Вадим – 

ІІІ місце). 

38. Участь у змаганнях з авіамодельного спорту «Кубок Галичини», 

етап Кубка України (Скиба Юрій – І місце). 

39. Участь у II етапі Чемпіонату України з картингу  «ROTAX MAX 

CHALLENGE» (Жеграй Ілля – ІІІ місце). 

40. Участь у флешмобі «Змістовний карантин» (Стандрет Христина – І,  

ІІ, ІІІ місце, Мельник Тарас – І місце, Осичка Вікторія – ІІІ місце, Гишка 

Юлія – ІІІ місце, Гишка Софія – ІІІ місце, Найдух Діана – І місце, Довганик 

Марія ІІ місце, Особа Вікторія – ІІ місце, Кліщ Адріана – І, ІІ, ІІІ місце, 

Закалюк Анастасія – ІІ місце). 

41. Участь у VIII Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді «На Урок» (Зима 

2021) (Лонк Ярина – І місце, Шмата Вероніка – ІІ місце, Романюк Костянтин 

– ІІ місце, Безух Катерина – ІІ місце, Гащук Юрій – ІІІ місце, Кавчав Віктор – 

ІІІ місце, Метлушко Юрій – ІІІ місце, Березська Анастасія – ІІІ місце, Сидор 

Матвій, Іващук Дмитро, Денис Станіслав, Мурашник Анна – сертифікати). 

42. Участь у IX  Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді «На Урок» 

(Романюк Костянтин – І місце, Кавчак Віктор – ІІІ місце). 

          43. Участь у Всеукраїнському фестивалі «Robofirst – більше, ніж 

роботи» (Войнарський Лук’ян, Цан Денис, Цан максим, Романюк Костянтин, 

Гриців Дем’ян – переможці).. 

44. Участь у VIII Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді «На Урок» з 

інформатики (Дворянський Володимир – І місце, Лукавий Владислав – 

І місце, Перцак Денис – І місце, Найдух Владислав – ІІ місце, Новаківська 

Олександра – ІІ місце, Долгушин Єгор – ІІІ місце). 

45. Участь у ІІ Всеукраїнському дистанційному фестивалі-конкурсі 

мистецтв «Лем Цвіт» (Кулина Єва – ІІ місце, Зайцева Ірина – ІІ місце, Бругер 

Соломія -  ІІ місце, Бойко Софія – ІІ місце, Ільків Анастасія – ІІІ місце). 

46. Участь у Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі 

«Zlagoda Star». 



47. Участь у VII Міжнародному дистанційному фестивалі-конкурсі 

мистецтв «Star Fest». 

48. Участь у Міжнародному дистанційному конкурсі з інформатики 

«Олімпіс 2020 – Осіння сесія» (Цьох Андрій – І, І, І, І, ІІ, ІІІ місце, Романюк 

Костянтин – І, І, І, І,ІІ місце).  

49. Участь у Міжнародному зимовому бліц-конкурсі з комп’ютерної 

графіки і веб-дизайну «Любов і дружба – поруч». 

50. Участь у Міжнародному дистанційному конкурсі «Олімпіс 2021 – 

Весняна сесія» (Коба Костянтин – І місце, Романюк Костянтин – І місце, 

Гриців Дем’ян – І місце, Метлушко Юрій – І місце, Кавчак Іван – І місце, 

Войнарський Лук’ян – ІІ місце). 

51. Участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерного 

мислення Бебрас – 2020» (Безух Катерина – ІІ місце, Гащук Юрій – ІІ місце, 

Гриців Дем’ян – І місце, Кавчак Віктор – ІІ місце, Романюк Костянтин – 

І місце, Цан Денис – ІІ місце, Цан Максим – ІІ місце, Цимбаліста Анна – 

ІІ місце, Шмата Вероніка – ІІ місце, Матвійчук Оксана – І місце). 

52. Участь у І Інтернаціональному конкурсі «Panorama Art Christmas» 

(Найдух Діана – ІІ місце, Довганик Марія – ІІ місце). 

53. Участь у Міжнародному фотоконкурсі «Світ закладів позашкільної 

освіти» (команда Сют – І місце, Махніцький Юрій – ІІ місце, Шмата 

Вероніка – ІІІ місце. Романюк Костянтин – ІІІ місце). 

54. Участь у Міжнародному конкурсі з комп’ютерної графіки і веб-

дизайну (Новаківська Олександра – ІІ, ІІІ місце). 

55. Участь у Міжнародному дистанційному  конкурсі з математики 

«Олімпіс 2021 – Весняна сесія» Романюк Костянтин – І, І, ІІ, І, ІІІ місце, 

Метлушко Юрій – І, ІІ, ІІІ місце, Кавчак Іван – І, І, ІІ місце, Гриців Дем’ян – 

І, І, І, ІІ місце, Коба Костянтин – І, ІІ, ІІІ, ІІІ місце, Войнарський Лук’ян – 

ІІ місце).   

56. Участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» 

(Деркач Маргарита – І місце, Люлька Тереза – І місце, Крупа Дем’ян – 

І місце, Тірон Максим – І місце, Кріль Михайло – І місце, Залужець Аліна – 

І місце, Смакула Дарина – І місце). 

57. Участь у XVIII Міжнародному конкурсі з веб-дизайну та 

комп’ютерної графіки серед студентів та учнів (Матвійчук Оксана – І місце, 

Білоус Віктор – І місце, Ніконенко Ольга – І, ІІ місце). 

58. Участь у конкурсі «ARDUINO-Day-2021» (Саприкін Олександр – 1 

місце, Баган Олег – 1 місце, Бойчук Олександр – 2 місце). 

 

 

Методична робота 

 

Методична робота у КЗ ТМР «СЮТ» була спрямована на роботу над 

проблемою закладу: «Роль гурткової  роботи у соціалізації творчої 

особистості школяра», а також на підвищення фахової майстерності 



педагогів, досконале володіння методиками проведення занять, 

удосконаленням здатності ефективно застосовувати інноваційні підходи до 

навчання і виховання, вміння зацікавити дітей та спонукати їх до розвитку 

творчих здібностей й ключових компетентностей і проводилася у наступних 

напрямах: 
 

• підготовка методичних матеріалів на допомогу керівникам гуртків; 

• проведення засідань ШПМ (обговорення та удосконалення положень 

міських, обласних Всеукраїнських виставок, конкурсів, змагань); 

• проведення психолого-педагогічних семінарів для керівників гуртків; 

• участь в обласних семінарах для керівників гуртків авіамодельного 

спорту, автомодельного спорту, ракетомодельного спорту, початкового 

технічного моделювання, дизайну, радіоконструювання, 

раціоналізаторів та винахідників, фото та відеолюбителів; 

• проведення роботи по підготовці документів для нагородження 

педагогічних працівників закладу; 

• надання методичної допомоги керівникам гуртків, які атестуються; 

• засідання школи новопризначеного педагога  - підготовлено матеріали 

для новопризначених педагогів; 

• засідання педагогічної та методичної рад закладу; 

• педагогами закладу проведено майстер – класи у бібліотеках та 

навчальних закладах міста;  

• керівники гуртків взяли участь у обласних профільних семінарах: 

раціоналізаторів та винахідників, радіоконструювання, початкового 

технічного моделювання, авіамоделювання, дизайну, 

судномоделювання. 

 
 

Основними завданнями школи педагогічної майстерності були:  

1. Сприяння у впровадженні нових педагогічних технологій, інновацій, 

оновлення змісту позашкільної освіти, робота на кінцевий результат; 

2. Стимулювання процесу самооцінки дитини, в результаті якого вона 

повинна зробити висновки: «Це я хочу і можу зробити», «Ця ідея мені 

близька» і т.д.;  

3. Постійно підвищувати рівень загально дидактичної і методичної 

підготовки, обмінюватись досвідом педагогічної діяльності, 

взаємовідвідувати відкриті заняття, заходи;  

4. Виявлення, пропагування та здійснення нових підходів до організації 

навчання і виховання;  

5. Вдосконалення професійно значущих психолого – педагогічних 

умінь та навичок.  



У 2021 - 22 н. р. школа педагогічної майстерності буде продовжувати 

працювати над науково – методичною проблемою закладу «Роль гурткової  

роботи у соціалізації творчої особистості школяра». 

 

 

Діяльність МО була спрямована на вирішення таких завдань: 

- формування у педагогів інноваційного стилю мислення, готовності до 

реалізації новітніх підходів у діяльності; 

- вироблення свідомого ставлення до необхідності оновлення змісту і 

форм навчально – виховної роботи; 

- апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та системи 

роботи; 

 

Проведення засідань ШПМ: 

 

• Обговорення плану роботи ШПМ на 2020-2021 н.р.; 

• методичні рекомендації щодо проведення першого гурткового заняття; 

• вимоги до ведення документації керівників гуртків; 

• обговорення та удосконалення положень міських, обласних 

Всеукраїнських виставок, конкурсів, змагань; 

• обговорення впровадження інтерактивних технологій у позашкільному 

навчальному закладі, як умова розвитку творчих компетентностей 

вихованців гуртків; 

• обговорення  проведення  та  реєстрації   інструктажів  з  техніки безпеки 

під час навчально-виховного процесу в гуртках та первинний інструктаж 

з БЖД про обмеження для запобігання поширенню вірусної інфекції 

COVID -19; 

• Тренінгове заняття «Конфлікт: шляхи подолання»; 

• Тренінгове заняття «Я тебе розумію». Діагностування педагогів на 

виявлення труднощів в методичній роботі. 

 

Підготовлено методичні поради на тему: 

• «Путівник в умовах карантину: діти , батьки, позашкільний заклад», 

«Попередження насильства та булінгу в закладі позашкільної освіти»; 

• «Формування особистості гуртківця в контексті національно - 

патріотичного виховання». 

 

Підготовлено  матеріали  для освітньо-виховних бесід: 

• до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом «Не всі люди – ВІЛ-

інфіковані, але всі ВІЛ-інфіковані – люди»; 

• до Дня захисту прав людини «Ти і твої права та обов’язки»; 

• з питань безпечної поведінки під час можливих надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з сезонним ускладненням погодних умов. 

 



Проведено семінар на тему: «Інноваційні форми роботи на заняттях в 

гуртках декоративно – ужиткового мистецтва»; 

Проведено семінар на тему: «Впровадження елементів STEM в роботі 

закладу; 

 

Тиждень педагогічної майстерності в методичному об’єднанні 

художньо – технічного напрямку; 

Проведено творчі звіти серед гуртківців «Твори, вигадуй, пробуй!». 

 

Для підвищення свого  професійного рівня 24 педагоги були слухачами 

курсів  підвищення кваліфікації в ТКМЦ НОІМ. 

2 педагоги були керівниками курсів підвищення кваліфікації в ТКМЦ 

НОІМ. 

 

Участь у міському  етапі Всеукраїнського конкурсу для педагогів ЗПО  

«Джерело творчості» (Олеськів М. М.  – 2 місце); 

Участь у ІV Науково практичній – конференції «Розвиток професійної 

майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності» 

ТОКІППО, ТНПУ, ТНТУ (Юськів О. В.); 

Участь у тренінгу «Управління змінами: сучасні тренди та 

інструменти» ТОКІППО (Юськів О. В.); 

Керівники гуртків взяли участь у обласному профільному семінарі 

дизайну; 

Участь у методичних заходах ТКМЦ НОІМ  (Качанова І. С., ); 

Участь у IV, V, VІ,VІІ, VІІІ Методологічному семінарі з позашкільної 

освіти,on-line  (Юськів О. В., Жеребна З. І., Качанова І. С., Семенець Т. С., 

Кобіль Г. М.); 

 

Педагогами закладу проведено майстер – класи у бібліотеках та 

навчальних закладах міста: 

- «Виготовлення рухомої іграшки «Черепашка» б-ка № 8 

(присвячений святкуванню бібліотечного фестивалю «Бібліофест»- 

Х» (Кобіль Г. М.); 

- Виготовлення іграшки «Тосик» б- ка № 5 для дітей (онлайн) 

Жеребна З. І.; 

- Онлайн майстер – клас «Час змін, час діяти» до Х бібліофесту б-ка 

№8 для дорослих (ГордійН. Р.); 

- Майстер – клас у ТРЦ «Подоляни» (благодійний збір коштів) 

(Семенець Т. С.); 

- Майстер – клас з писанкарства «Творіння Божої краси у мить 

натхнення» ЦБД (Кобіль Г. М,); 

- Майстер – клас «Виготовлення закладки для книжки» до 

Міжнародного дня захисту детей «Весь світ в очах дитини» 

(Жеребна З. І., Ширан О. Г.). 

 



Педагоги ШПМ взяли : 

Участь у міському конкурсі на кращий макет Різдвяної шопки 

«Різдвяне диво» (Качанова І. С., Семенець Т. С.,  Гордій  Н. Р.); 

 Участь у міському конкурсі «Замість ялинки, зимовий букет» 

(Качанова І. С., Семенець Т. С.,  Гордій  Н. Р., Юськів О. В., Жеребна З. 

І., Кобіль Г. М., Олеськів М. М.); 

Участь у фестивалі «Яйце – райце» (Кобіль Г. М., ); 

Участь у І Міжнародному конкурсі «SOLOVIOV  ART» м. Краків 

Ляльки світу (Гордій Н. Р.); 

Участь у Міжнародному багатожанровому  фестивалі – конкурсі 

«Zlagoda Gold Star» (Гордій Н. Р., Семенець Т. С., Качанова І. С.); 

Участь у І Всеукраїнському фестивалі – конкурсі дитячої та юнацької 

творчості «ЛемЦвіт» (Семенець Т. С., Качанова І. С., Гордій Н. Р.); 

Участь у дистанційному Міжнародному Online – конкурсі 

Образотворчого та Декоративно – прикладного м-ва «Симфонія кольорів – 

Самоцвіти» (Семенець Т. С., Качанова І. С.); 

Участь у Всеукраїнському  інтернет – конкурсі образотворчого м-ва та 

декоративно прикладного м-ва «Етюдний вернісаж» (Семенець Т. С., 

Качанова І. С.); 

Участь у Всеукраїнському дистанційному конкурсі образотворчого м-

ва та декоративно – прикладного м-ва» «Битва жанрів» АRT(Семенець Т. С., 

Качанова І. С.); 

Участь у проекті «Позашкілля заради майбутнього» у рамках 

Міжнародної асоціації «Світ позашкілля» (Семенець Т. С.); 

Участь у ІІ Всеукраїнському фестивалі – конкурсі мистецтв  «ЛемЦвіт» 

(Семенець Т. С.); 

Участь у ІІ Міжнародному  етнографічному конкурсі дитячо – 

юнацької творчості «Писанкова веселка»(онлайн) (Семенець Т. С.); 

Участь у «Регіональній (не) конференції для шкільних педагогів 

афілійованій міні – EdCamp Kremenchuk» (Семенець Т. С.). 

 

Під час карантину у зв’язку з світовою пандемією COVID 19 педагоги 

закладу мали можливість брати участь у онлайн вебінарах, семінарах, 

тренінгах, конференціях на Всеосвіта, На Урок, Prometheus, EdEra та ін. 

підвищуючи свій професійний рівень. 

 

Діяльність інженера з ОП 

Робота інженера з охорони праці КЗ ТМР "Станція юних техніків" 

здійснюється у відповідності до законодавства  України «Про охорону 

праці», для забезпечення реалізації конституційних прав громадян на 

належні, здорові та безпечні умови праці, згідно наказів та розпоряджень 

дирекції КЗ ТМР "Станція юних техніків" по організації охорони праці, 

посадової інструкції та згідно плану роботи інженера з охорони праці на 

навчальний рік: 



- здійснювався контроль вчасного проведення відповідними 

службами закладу та сторонніми підприємствами необхідних випробувань 

і технічних оглядів стану устаткування, машин і механізмів, дотримання 

графіків вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів, виконання приписів органів державного нагляду і контролю за 

додержанням чинних норм, правил та інструкцій з охорони праці, 

стандартів безпеки праці у процесі трудової діяльності; 

- систематично проводив інструктажі з охорони праці; 

- підготовлено та розповсюджено матеріали для проведення бесід з 

вихованцями закладу з питань охорони праці та ОБЖД на теми: "Життя 

людини - найвища цінність", "Обережно кліщі", "Небезпека на водних 

об’єктах у зимовий та літній періодах", "Попередження дитячого 

травматизму", "За здоровий спосіб життя"; 

- розроблено заходи з профілактики та розповсюдження корона 

вірусної хвороби (COVID-19), та проведено інструктажі для працівників 

щодо запобігання  інфекції (COVID-19). 

- керівникам гуртків та їх вихованцям рекомендовано перегляд 

пізнавальних відеофільмів «Про ковід». 

- відповідно до Указу Президента України від 18.08. 2006 

№685/2006 «Про день охорони праці», якій відзначається в Україні 

щорічно 28 квітня в рамках Всесвітнього дня охорони праці підготовлено 

та проведено тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

 

 

Господарська діяльність проводилася згідно з планом: 

- зовнішні і внутрішні ремонтні роботи:  

- санітарна підрізка дерев; 

-  поточний ремонт класів та твердого інвентаря; 

- ремонт картингової лабораторії; 

- ремонт системи водопостачання; 

- ремонт системи опалення та профілактику запірної арматури; 

- ремонт та чистку каналізаційної мережі; 

- заміна  електричних лампочок на енергозберігаючі; 

- проведено утеплення системи теплопостачання; 

- проведено перезарядку вогнегасників; 

- проведено закупівлю миючих та дезінфікуючих засобів. 

 

 

 

 

 

Директор КЗ ТМР «СЮТ»                                         Ковальчук О.С. 


