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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 2017-2018 н.р., відповідно до навчального плану, в КЗ ТМР  «Станція 

юних техніків» сформовано 78 навчальних груп із 948-а учнями у них.  На 

завершення навчального року видано 18 свідоцтв про позашкільну освіту,   

посвідчень та сертифікатів про вивчення окремих курсів,    вихованців 

нагороджено грамотами КЗ ТМР «СЮТ» за активну роботу. 

У 2017-2018 н.р. в установі працює 33 штатних працівники, з них 28 

педпрацівників (з вищою освітою – 24 працівників). Атестовано 5 

педпрацівників, пройшли курсову підготовку - 8. 

Педпрацівники установи мають наступні нагороди і відзнаки: 

 Відмінник освіти України – 1. 

 Відмінник народної освіти – 1. 

 «Керівник гуртка-методист» - 2. 

 Народний майстер – 1. 

 Майстер спорту України – 1. 

 У поточному навчальному році отримано наступні нагороди: 

 Грамоти УДЦ ПЗО –3. 

 Подяки Міністерства освіти і науки України – 2. 

 Обласних структур – 21. 

 Міські – 17. 

 Інших громадських організацій – 12. 

 

Соціально-педагогічна робота педагогічного колективу у 2017-2018 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, міського 

фотоконкурсу «Ти це зумієш!». Сформовано бази даних дітей з соціально-

незахищених категорій, обдарованих, наступності та облік випускників. 
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Протягом 2017-2018 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. 

 

Інноваційна діяльність: 
Слід відзначити такий новий напрям діяльності як майстер-класи 

керівників гуртків та методистів закладу на базі дитячих бібліотек міста, 

громадських та молодіжних організацій, що викликає неабиякий інтерес 

серед учнів загальноосвітніх шкіл і сприяє як пропаганді, так і залученню 

вихованців до занять у гуртках. 

В КЗ ТМР «СЮТ» створено сайт: msut.te.ua, де 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 робота 

 

Заходи, проведені для вихованців у КЗ ТМР «СЮТ» 

1. День відкритих дверей. 

2. Міжнародний день Миру. Історія і значення свята. 

3. Конкурс малюнка до Міжнародного дня Миру. 

4. Святкова лінійка “14 жовтня – 4 великих свята”. 

5. Козацькі розваги “В здоровому тілі – здоровий дух”. 

6. Виставка-конкурс  “Осінні фантазії”. 

7. Інтелектуальна гра-конкурс “Мово українська, гордосте моя”. 

8. Посвячення в гуртківці. 

9. Сприяння у створенні музею Бойової слави за ініціативою окремої   

     артилерійської  бригади. 

10. Виставка-конкурс “Моя перша іграшка”. 

11. Конкурс малюнків до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом. 

12. Свято Миколая. 

13. Тиждень науки і техніки. 

14. Виставка робіт вихованців гуртка “Виготовлення сувенірів” 

(“Креатив”). 

15. Відкритий фотоконкурс для дітей з особливими потребами “Ти це 

зумієш”. 

16. Міські змагання з швидкісного радіо конструювання. 

17. Виставка-конкурс “Візерунками зими”. 
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18. Виставка учнівських виробів у Центрі науки Тернополя. 

19. Конкурс малюнків до творів Т.Г.Шевченка. 

20. Конкурс читців віршів Т.Г.Шевченка. 

21. Міські змагання з початкового технічного моделювання. 

22. Міський конкурс юних фотолюбителів та учнівських відеофільмів 

“Провесінь-2018”. 

23. Конкурс малюнків до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом 

“Що я знаю про туберкульоз?”, присвячений 100-річчю ТЧХ України. 

24. Міський конкурс “Байт – 2017”. 

25. Школа писанкарства. 

26. Гаївки, великодні розваги. 

27. День ардуіно в Центрі науки Тернополя. 

28. Виставка-конкурс “Подарунок мамі”. 

29. Свято останнього дзвоника. 

Заходів 29, учасників 2519. 
Співпрацюємо з КЗ ТМР ЦДТДЮ, ТОКЦНТТШУМ, еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді, КЗ ТМР ШНР, бібліотеками 

№4, 5, обласною дитячою бібліотекою, Центром науки. 

  

Виховна робота закладу. 

1.  Виховний захід “Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн України”. 

2. Флеш-моб  «Українська мова – мова солов’їна». 

3.  Флеш-моб «День Гідності і Свободи – крок у Європу». 

4. Круглий стіл «Права і обов’язки дитини».  

5. Загальностанційна акція «Запали свічку» до дня пам”яті Голодомору 

і політичних репресій. 

6. Виховний захід «Безпека на дорозі – безпека життя». 

7. Свята новорічно-різдвяного циклу. Колядки та щедрівки.  

8. Захід «Що я знаю про день Соборності?». 

9. День пам’яті Героїв Крут. 100 років подвигу Героїв Крут. 

10. Виховний захід пам’яті Небесної сотні та воїнів АТО “Герої не 

вмирають”. 

11. Виховний захід до Дня космонавтики «12 квітня - день авіації та 

космонавтики». 

12. «Чорнобильська катастрофа - події, факти, цифри» (екскурсія в 

бібліотеку КЗ ТМР «СЮТ». 

 

Участь в міських заходах 

1. Участь у виставці-конкурсі «Національна іграшка руками 

дитини» (бібліотека № 5) (дипломи учасників – Гордій Дмитро, Бондарук 

Анастасія, Семенець Оксана, Сапожок Вероніка, Парубій Юлія, Гордій Юрій, 

Скиба Вікторія, Походенко Христина, Губіцька Вероніка, Мазуркевич 

Анастасія, Гаврилишин Анастасія, Михайлович Назар, Псуй Антон, Жовта 



 5 

Діана, Левицька Анастасія, Стандрет Христина, Лиха Ірина, Дмитрів Ірина, 

Амікс Софія). 

2. Участь у міському фестивалі родинної творчості “Родинне 

джерело”. 

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

(Чекалюк Тетяна – гран-прі, Прокопів Олена – гран-прі, переможці – Лиха 

Ірина, Гафійчук Софія, Гордій Юрій). 

4. Участь у міському конкурсі на кращий макет Різдвяної шопки 

“Різдвяне диво”. 

5. Участь у VII художньо-мистецькому пленері “Козацька палітра”. 

6. Участь у виставці заслуженого художника України Є Удіна 

(ТЗОШ № 18).  

7. Участь у виставці “Бісерні фантазії на полотні (обласна дитяча 

бібліотека). 

8. Участь у відкритті проекту  «Файне єднає»(обласна бібліотека 

для дітей). 

9. Участь у конкурсі малюнка, присвяченого презентації фільму 

«Сторожова застава» (ТРЦ “Подоляни”). 

10. Участь у виставці-конкурсі дитячих робіт, присвяченій “Дню 

дитячих винаходів” (Назаревич Тарас – 1 місце). 

11. Участь у виставці в рамках проекту “Файне єднає” на тему 

“Свята надихають на творчість” (обласна бібліотека для дітей). 

12. Участь у міському відкритому фотоконкурсі для дітей з 

особливими потребами “Ти це зумієш!”. 

13. Участь у міських змаганнях з швидкісного радіо конструювання 

(Осадця Руслан – 1 місце у мол. групі, Дуда Микола – 1 місце у старшій 

групі, Назаревич Тарас – 3 місце у мол.групі, команда КЗ ТМР “СЮТ” – 1 

місце). 

14. Участь у міському конкурсі юних фотолюбителів та учнівських 

відеофільмів «Провесінь - 2018». 

15. Участь у зустрічі з лялькарями. 

16. Участь у міському конкурсі «Байт - 2017» (Дуда Світлана – 2 

місце, номінація “Комп’ютерна графіка”, молодша група, Мартинчук Максим 

– 1 місце, номінація “Комп’ютерна графіка”, молодіжна група, Левицька 

Світлана – 1 місце, номінація “Комп’ютерна графіка”, старша група, Заярний 

Микола – 1 місце, номінація “Програмування”, молодіжна група, Калінічук 

Артем – 2 місце, номінація “Програмування”, старша група, Коверський 

Володимир – 1 місце, номінація “Програмування”, молодша група). 

17. Участь у святі родинної писанки у Товаристві “Вертеп”. 

18. Участь у міському конкурсі-фестивалі “Яйце-райце”. 

19. Участь у конкурсі творчих робіт серед учнів шкіл м. Тернополя, 

присвяченому 100-річчю Товариства Червоного Хреста на тему “ТЧХУ – 100 

років Милосердя” (Довганик Марія – 3 місце). 

20. Участь у виставці “Що вміють наші пальчики” в рамках проекту 

“Файне єднає” (обласна бібліотека для дітей). 
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21. Участь у міському конкурсі “Вода – це життя” (Червеняк Максим 

– 1 місце). 

 

Участь в обласних, Всеукраїнських заходах 

1. Участь в обласному конкурсі юних фотолюбителів “Моя 

Україно!” (Закорчемна Валентина – 1 місце, номінація “Пейзаж”, молодша 

група, Стандрет Христина – 1 місце, номінація “Макрофотографія”, молодша 

група, Ветров Святослав – 2 місце, номінація “Портрет”, молодша група, 

Чорноус Мирослав – 2 місце, номінація “Натюрморт”, молодша група, 

Чорноус Мирослав, 3 місце, номінація “Побутові або жанрові фотографії”, 

Червеняк Ростислав, 3 місце, номінація “Пейзаж”, молодша група, 

Кузьмінська Роксолана – 3 місце, номінація “Макрофотографія”, молодша 

група, Зазуляк Анастасія – 1 місце, 3 місце, номінація “Побутові або жанрові 

фотографії”, старша група, команда КЗ ТМР “СЮТ” -3 місце). 

2.  Участь в обласному конкурсі юних інформатиків, аматорів 

комп’ютерної техніки, приуроченому Дню Гідності та Свободи (Заярний 

Микола – 1 місце, номінація “Програмування”, команда КЗ ТМР “СЮТ” -2 

місце).  

3. Участь в обласних змаганнях з радіо конструювання. 

4. Участь у обласному етапі XI Міжнародного конкурсу еколого-

валеологічної спрямованості “Загадкове життя домашніх улюбленців”. 

5. Участь в обласному конкурсі малюнків “Вода – це життя”. 

6. Участь в обласних змаганнях з початкового технічного 

моделювання. 

7. Участь в обласному конкурсі-звіті конструкторських гуртків 

“Наш пошук і творчість – тобі, Україно!”( Наконечний Віктор – 1 місце). 

8. Участь в обласному заочному конкурсі молодших школярів. 

9. Участь в обласному конкурсі юних дизайнерів (Бачинський 

Любомир – 2 місце). 

10. Участь в обласних змаганнях з авіамодельного спорту (кордові 

моделі), приурочених Дню Перемоги ( Костич Богдан – 3 місце, клас моделей 

F – 2I, Скиба Юрій – 1 місце, клас моделей F – 2B, Скиба Юрій – 2 місце, 

клас моделей F – 2D, Мокрий Денис – 1 місце, клас моделей F – 2A, Мокрий 

Денис – 1 місце, клас моделей F – 4B, команда “СЮТ” – 1 місце). 

11. Участь в обласній виставці дитячої творчості з образотворчого 

мистецтва на премію Івана Марчука. 

12. Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фотоаматорів “Моя країна – Україна” ( переможці – Ветров Святослав, 

Стандрет Христина, Чорноус Мирослав, Червеняк Ростислав, Терещук 

Оксана, Коваленко Ксенія, Попик Юлія, Муравицька Юлія, Зазуляк 

Анастасія, Гевко Софія, Когут Анастасія, Сухецька Злата, Гордій Дмитро). 

13. Участь у Міжнародному конкурсі “Кришталеві джерела” ( 

Коваленко Ксенія – дипломант, лауреат, Зазуляк Анастасія – лауреат, Попик 

Юлія – дипломант, дипломи за участь – Зазуляк Анастасія, Попик Юлія, 

Ветров Святослав). 
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14. Участь у 4 етапі Кубку України з картингу (національні класи 

картів) м.Полтава (Грабець Матвій – 1 місце). 

15. Участь у Фіналі Чемпіонату України з картингу серед учнівської 

молоді (м.Київ) ( Грабець Матвій – 1 місце у абсолютному заліку в класі 

картів “Піонер – Б”, Грабець Матвій – 1 місце з шосейно-кільцевих перегонів 

в класі “Піонер – Б”, Грабець Матвій – 1 місце у класі картів “Піонер –H”, 1 

місце в класі картів “Піонер-Б”, 2 місце в абсолютному заліку в класі картів 

“Піонер-H”). 

16. Участь у етапі Кубка України з авіамодельного спорту “Осінь 

Буковини 2018” (м.Чернівці) ( Мокрий Денис – 3 місце, клас моделей F-2D, 

Скоробагатий Святослав – 3 місце, клас моделей F-2D). 

17. Участь в нагородженні чемпіонів України (м.Кам’янське) ( 

Грабець Матвій – 1 місце, Красуля Юрій – 2 місце, команда “СЮТ” – 2 

місце). 

18. Участь у Міжнародному проекті “Наукові пікніки” у 

м.Кременець (дипломи – Дарморіс Юрій, Назаревич Тарас, Назаревич Софія, 

Гурак Іван, Наконечний Віктор). 

19. Участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної 

графіки “Бобер – 2017” (Єднак Маркіян – відмінний результат, Іванина Софія 

– відмінний, Іщук Ілля – добрий, Амік Софія – добрий, Бабій Олег – добрий, 

Безух Катерина – добрий, Бицка Тарас – добрий, Бойчук Олександр – добрий, 

Гаргай Юрій – добрий, Генсьор Захар – відмінний, Демборинський Віталій – 

відмінний, Деренівський Дмитро – добрий, Деркач Денис – відмінний, 

Долгушин Єгор – відмінний, Дудун Юрій – відмінний, Думенко Богдан – 

відмінний, Задворняк Іван – відмінний, Заяць Ростислав – задовільний, Зорик 

Назар – відмінний, Кісілевич Віталій – відмінний, Кацюк Кирил – добрий, 

Качан Богдан – відмінний, Качмарчик Роман – добрий, Клепач Павло – 

добрий, Коваль Євген – добрий, Ковальська Ілона – відмінний, Ковальчук 

Валеріан – відмінний, Коверський Володимир – відмінний, Ковик Назар – 

відмінний, Козловський Олександр – відмінний, Колбасін Олександр – 

відмінний, Конопка Ярослав – відмінний, Коробко Роман – задовільний, 

Крижанівський Максим – добрий, Кузик Володимир – відмінний, Лізанець 

Данило – добрий, Лобас Денис – відмінний, Мансеров Едуард – добрий, 

Мартинчук Максим – відмінний, Матвійчук Оксана – відмінний, Матвійчук 

Софія – відмінний, Матлах Дмитро – задовільний, Музиченко Артем – 

відмінний, Музиченко Тимур – відмінний, Муращик Анна – відмінний, 

Ониськів Олександр – добрий, Підлатюк Денис – відмінний, Панько 

Володимир – задовільний, Папка Олег – відмінний, Перелюк Катерина – 

відмінний, Пушкар Максим – відмінний, Сембай Богдан – відмінний, Сембай 

Ярослав – відмінний, Старуселець Валерій – відмінний, Тиш Назар – 

відмінний, Фуч Владислав – відмінний, Чорний Тарас – відмінний, Шабардін 

Захар – відмінний, Шимоняк Оксана – відмінний, Штангрет Антон –

відмінний, Яріш Денис – добрий) . 

20. Участь у Міжнародному конкурсі з інформатики “Олімпіс – 2017 

– Осіння сесія” (Цимбала Максим – 1 місце, Перелюк Катерина – 3 місце, 
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Качан Богдан – 1 місце, Генсьор Захар – 1 місце, Деркач Денис – 2 місце, 

Долгушин Єгор – 3 місце, Фігурська Дарина – 1 місце, Сембай Богдан – 2 

місце, Бутрин Святослав – 1 місце, Сембай Ярослав – 1 місце, Старуселець 

Валерій – 3 місце, Пушкар Максим – 3 місце, Крижанівський Максим – 3 

місце). 

21. Участь у 1 етапі Всеукраїнського математичного конкурсу 

“Кенгуру” (Гура Олександра – відмінний, Левицька Анастасія – відмінний, 

Тріль Анастасія – відмінний, Гурневич Владислав – відмінний, Заблоцький 

Арсен – відмінний, Луків Максим – відмінний, Смук Олександр – відмінний). 

22. Участь у Всеукраїнському заочному конкурсі робіт юних 

фотоаматорів “Моя країна – Україна” (Гевко Софія – 1 місце, номінація 

“Жанрове фото”, середня група, Попик Юлія – 1 місце, номінація “Жанрове 

фото”, старша група, Зазуляк Анастасія – 1 місце, номінація “Жанрове фото”, 

старша група, Коваленко Ксенія – 2 місце, номінація “Жанрове фото”, 

середня група, Коваленко Ксенія – 3 місце, 3 місце – номінація “Пейзаж”, 

Терещук Оксана – 3 місце, номінація “Пейзаж”, середня  група, Попик Юлія 

– 3 місце, номінація “Пейзаж”, старша група, 2 місце – номінація 

“Репортажний портрет”, Зазуляк Анастасія – 1 місце, номінація 

“Репортажний портрет”, Ветров Святослав – 1 місце, номінація 

“Натюрморт”, 1 місце – номінація “Натюрморт”, молодша група, Коваленко 

Катерина – 3 місце, номінація “Натюрморт”, молодша група, 3 місце – 

номінація “Натюрморт”, Когут Анастасія – 3 місце, номінація “Натюрморт”, 

середня група, Стандрет Христина – 3 місце, номінація “Позажанрове фото”, 

молодша група, Муравицька Юлія – 1 місце, номінація “Живий світ”, старша 

група, 1 місце, номінація “Живий світ”, Коваленко Ксенія – 2 місце, 

номінація “Живий світ”, середня група, 3 місце, номінація “Репортажний 

портрет”, Попик Юлія – 2 місце, номінація “Живий світ”, старша група, 

Стандрет Христина – 3 місце, номінація “Живий світ”, молодша група, Когут 

Анастасія – 3 місце, номінація “Живий світ”, середня група, Ветров 

Святослав – 3 місце, номінація “Пам’ятки архітектури”, молодша група, 

Чорноус Мирослав – 3 місце, номінація “Пам’ятки архітектури”, старша 

група, Зазуляк Анастасія – 1 місце, номінація “Репортажний портрет”, старша 

група, Гордій Дмитро – 3 місце, номінація “Позажанрове фото”, середня 

група, 2 місце, номінація “Живий світ”, 1 місце, номінація “Пам’ятки 

архітектури”, 3 місце, номінація “Жанрове фото”.  

23. Участь у Міжнародному дистанційному бліц-конкурсі з веб-

дизайну та комп’ютерної графіки (Матвійчук Оксана – 3 місце, Дуда 

Світлана – 3 місце). 

24. Участь у 1 етапі Кубку України з радіокерованих моделей 

позашляхових та шосейних перегонів у приміщенні, III ранг (м.Миколаїв) 

(Давидяк Денис – 1 місце у класі багі ZWD – 10 стандарт, 2 місце у класі РЦЕ 

– 12 стандарт). 

25. Участь в 46-ій Міжнародній виставці художніх творів дітей в 

Лідіце 2018 ( Гордій Дмитро – почесна грамота).  
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26. Участь у Міжнародному математичному конкурсі “Кенгуру” 

2018 (Месорович Ангеліна – відмінно, Бунько Євген – відмінно, Смук 

Олександр – відмінно, Левицька Анастасія – відмінно, Процишин Степан – 

відмінно, Гурневич Владислав – відмінно, Заблоцький Арсен – відмінно, 

Горбань Артем – відмінно). 

27. Участь у Міжнародному конкурсі “Олімпіс – 2018 – Весняна 

сесія” (Лізанець Данило – відмінний результат з математики, з інформатики, 

з біології і природознавства, з української мови і літератури,  Музиченко 

Артем – відмінний результат з української мови і літератури, з математики, з 

інформатики, з біології і природознавства, Демків Єлизавета – відмінний з 

української мови і літератури, з математики, з інформатики, з біології і 

природознавства, Кравчук Владислав – відмінний з української мови і 

літератури, з математики, з інформатики, з біології і природознавства, 

Музиченко Тимур – відмінний з української мови і літератури, з англійської 

мови, з математики, з інформатики, з біології і природознавства, Колбасін 

Олександр – відмінний з української мови і літератури, з англійської мови, з 

математики, з інформатики, з біології і природознавства, Пушкар Максим 

відмінний з української мови і літератури, з інформатики, з біології і 

природознавства, Амік Софія – відмінний з української мови ї літератури, з 

англійської мови, з математики, з інформатики, з біології і природознавства, 

Крижанівський Максим – відмінний з української мови і літератури, з 

англійської мови, з математики, з інформатики, з біології і природознавства, 

Ковальчук Валеріан – відмінний з української мови і літератури, з 

математики, з інформатики, з біології і природознавства, Басара Віталій – 

відмінний з української мови і літератури, з математики, з інформатики, з 

біології і природознавства, Фігурська Дарина – відмінний з біології і 

природознавства, з математики, з інформатики, з української мови і 

літератури, з англійської мови, Романюк Костянтин – відмінний з біології і 

природознавства, з математики, з англійської мови, з української мови і 

літератури, Гриців Дем’ян – з української мови і літератури, з англійської 

мови, з біології і природознавства, з інформатики, Яріш Денис – відмінний з 

англійської мови, з біології і природознавства, Ковальчук Любомир – 

відмінний з математики, з інформатики, з біології і природознавства, з 

англійської мови). 

28. Участь у X ювілейному Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

“Лемківська писанка” (м.Львів) (Гордій Дмитро – диплом, Прокопів Олена – 

3 місце, Бакула Зоряна – 3 місце, Бругер Соломія – диплом). 

29. Участь у відкритих змаганнях на Кубок Київського Палацу дітей 

та юнацтва з автомодельного спорту (радіокеровані моделі в приміщенні) 

(Давидяк Денис – 1 місце у класі моделей РЦЕ – 12 ст., 2 місце у класі 

моделей Багі 2 WL ст., 3 місце у класі моделей РЦБ) . 

30. Участь у змаганнях Чемпіонату України з автомодельного спорту 

Давидяк Денис – 1 місце у класі моделей РЦЕ – 12 ст., 1 місце у класі 

моделей Багі 2 WD ст., 2 місце у класі моделей РЦБ). 



 10 

31. Участь в конкурсі писанкового розпису на XI Всеукраїнському 

відкритому фольклорному фестивалі “Писанка” (м.Коломия) (Гаргай Юлія – 

1 місце, старша група, Бругер Соломія 1 місце, середня група, Бакула Зоряна 

– 3 місце, середня група). 

32. Участь у етапі Кубка України “Кубок свободи” та відкритої 

першості Тернопільської області з авіамодельного спорту (м. Тернопіль) 

(Скиба Юрій – 1 місце у класі моделей F – 2D, Мокрий Денис – 2 місце у 

класі моделей F – 2E). 

33. Участь у 2 та 2 етапі Чемпіонату України з картингу під назвою 

Ротакс Моджо Макс Челендж в класах картів групи “Ротакс” (м.Київ). 

34. Участь у 1 етапі Кубка України, радіокеровані моделі, шосейні 

перегони (Давидяк Денис – 2 місце у класі моделей РЦЕ 10 ст.). 

35. Участь у STEM-фестивалі України – Robotica (м. Київ) (Штангрет 

Антон – 2 місце, Підлатюк Денис – 3 місце). 

36. Участь у Всеукраїнських відкритих змаганнях учнівської молоді з 

картингу (IV ранг) (м. Тернопіль) (Грабець Матвій – 1 місце у абсолютному 

заліку у класі картів “Піонер - Б”, 1 місце з шосейно-кільцевих перегонів у 

класі картів “Піонер - Б”). 

37. Участь у відкритих Всеукраїнських змаганнях ГО “ТСО 

України”2018 року з картингу (м. Тернопіль) (Грабець Матвій – 1 місце у 

класі картів “Піонер - Б”). 

38. Участь в обласних змаганнях з картингу приурочених Дню 

пам’яті та примирення (Грабець Матвій– І місце, Пиндиківський Андрій – ІІ 

місце, Збройний Назар – І місце, Красуля Юрій – І місце, команда – ІІ місце). 

39. Участь в обласних змаганнях з авіамодельного спорту кордові 

моделі (Круковський Юрій – І, ІІ місце, Стасюк Віталій – І, ІІ місце, Скиба 

Юрій – І, ІІ місце, Мокрий Денис –ІІ,  ІІІ місце, команда – місце. 

40. Участь у Етапі Кубка України «Кубок Свободи та відкритому 

чемпіонаті Тернопільської області з авіамодельного спорту»(Скиба Юрій – ІІ 

місце, Мокрий Денис –ІІІ місце, Круковський Юрій – ІІ місце). 

41. Участь у етапі кубка України «Осінь Буковини – 2016», 12 етапі 

Кубка Євразії з повітряного бою у класі F-2D (Скоробагатий Святослав – 

перший пінгвін,  Стасюк Віталій – другий пінгвін). 

42. Участь у Фіналі Чемпіонату України з картингу серед учнівської 

молоді (Грабець Матвій – ІІ, ІІІ місце). 

43. Участь у літньому міжнародному бліц-конкурсі з веб-дизайну та 

комп’ютерної графіки (Мансеров Едуард – ІІ місце, Волянюк Владислав –ІІ 

місце, Іванців Анастасія – ІІІ місце). 

44. Участь у міжнародному дистанційному освітньому конкурсі 

«Олімпіс 2016 – Осіння сесія» (Підлатюк Денис – І місце, Добродзій Яромир 

– І місце, Басара Віталій – ІІІ місце, Блиндюк Дмитро – ІІІ місце, Бабій Олег – 

ІІІ місце, Половчук Дмитро – ІІІ місце). 

45. Участь у VІІ Всеукраїнському фотоконкурсі «Благодійність в 

об’єктиві» (Зазуляк Анастасія – І місце). 
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46. Участь у міжнародному бліц-конкурсі з веб-дизайну та 

комп’ютерної графіки серед студентів та учнів молодь за здоровий спосіб 

життя. (Левенець Артем – І місце  Сембай Ярослав - ІІ місце, Нечай Ангеліна 

– ІІІ місце, Підлатюк Денис – ІІІ місце, Мансеров Едуард – І місце). 

47. Участь у ІХ Всеукраїнському фестивалі – конкурсі «Лемківська 

писанка» (м.Львів) ( Бакула Зоряна – ІІІ місце, Бругер Соломія, Прокопів 

Олена – дипломи за участь) . 

48. Участь у змаганнях Чемпіонату України 2017 року  з 

радіокерованих автомоделей (Давидяк Денис – І, ІІІ місце). 

49. Участь у Всеукраїнському «Фестивалі писанок» (м.Київ). 

50. Участь в конкурсі писанкового розпису на Х Всеукраїнському 

відкритому фольклорному фестивалі «Писанка» (Гаргай Юлія – І місце, 

Бакула Зоряна – ІІ місце). 

51. Участь у Всеукраїнському фестивалі з робототехніки «ROBOfirst-

більше ніж роботи» (м. Київ). 

52. Участь у Всеукраїнських відкритих змаганнях на Кубок України з 

автомодельного спорту (м.Хмельницький) (Давидяк Денис – 3місце). 

53. Участь у 17 фотоконкурсі Всеукраїнської газети «День»  

54. Участь у змаганнях на Кубок України 2017 року з радіокерованих 

автомоделей (Давидяк Денис -2місце). 

55. Участь  у 45 Міжнародній виставці дитячої художньої творчості в 

Лідіце 

56. Участь у Міжнародному дитячому  фестивалі   «Кришталеві 

джерела-24». 

57. Участь у Чернівецькому регіональному фотоконкурсі «Осінні 

барви Буковини»  

 

Керівники гуртків брали участь у конкурсах: 

 

 загальноміський конкурс квіткових букетів та квіткових композицій  ;  

 міський конкурс на кращий макет Різдвяної шопки «Різдвяне диво» . 

 

Методична робота у закладі була спрямована на вирішення поставленої 

проблеми перед педагогічним колективом «Роль гурткової роботи у 

формуванні творчої особистості школяра». 

       Методична робота з педагогами проводилася у наступних напрямах: 

 удосконалення та розробка програм, адаптація існуючих програм до 

наявних умов, матеріально-технічного забезпечення та потреб 

гуртківців; 

 педагоги закладу вперше взяли участь у міському конкурсі «Парадигма 

освітніх інновацій» - на перший етап було представлено 6 робіт, 2 з них 

пройшло на 2 етап, робота Чубатого А.В. завоювала у фінальному 3 турі 

– 3 місце. Керівник гуртка нагороджений грамотою управління освіти і 

грошовою премією; 
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 спільна робота керівників гуртків Чубатого А.В. та Гребеня Р.В. була 

представлена на ІХ Всеукраїнську виставку-конкурс «Сучасні заклади 

освіти» і отримала СРІБНУ МЕДАЛЬ;  

 участь в обласному конкурсі на кращу методичну розробку, методичний 

посібник, навчальну програму – 3 педагоги (Митулинська О.Є., Стандрет 

Г.Н., Юськів О.В.); 

 участь у УI Всеукраїнському конкурсі «Творчий учитель – обдарований 

учень» –  Стандрет Г.Н. ; 

 участь у міському конкурсі для педагогів ЗПО конкурсі «Джерело 

творчості» (Юськів О.В.); 

 проведення засідань відділів (обговорення та удосконалення положень 

міських, обласних Всеукраїнських виставок, конкурсів, змагань); 

 проведення на базі закладу методичної секції керівників гуртків 

«Радіоконструювання» в рамках Всеукраїнського семінару;  

 проведення психолого-педагогічних семінарів для керівників гуртків ; 

 підготовка методичних матеріалів на допомогу керівникам гуртків; 

 проведення майстер-класів на базі закладів міста 25: 

 бібліотек №4, 5,обласної бібліотеки для дітей, «Пласту», IT House, 

«Елекс»,ТОКЦНТТШУМ, ТРЦ «Подоляни»; 

 участь в обласних семінарах для керівників гуртків авіамодельного 

спорту, автомодельного спорту, ракетомодельного спорту, початкового 

технічного моделювання, дизайну, радіоконструювання, 

раціоналізаторів та винахідників, фото та відеолюбителів; 

 участь педагогів закладу  у майстер-класах, які проводили педагоги 

ТОКЦНТТШУМ ; 

 проведення роботи по підготовці документів для нагородження 

педагогічних працівників закладу; 

 проведення роботи у консультпункті для педагогів; 

 надання методичної допомоги керівникам гуртків, методистам 

позашкільних установ області, вчителям загальноосвітніх шкіл по 

організації позакласної роботи з дітьми; 

 надання методичної допомоги керівникам гуртків, які атестуються; 

 засідання профільних методичних об»єднань; 

 засідання школи новопризначеного педагога  - підготовлено матеріали 

для новопризначених педагогів: «Методика проведення першого 

заняття»; «Про планування роботи педагога, організацію робочого часу»; 

«Про єдині вимоги до вихованців, культура спілкування педагога»; 

 засідання педагогічної та методичної рад закладу; 

 проведення екскурсій для студентів Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В.Гнатюка та для учнів шкіл міста; 

 робота з студентською молоддю технічного коледжу під час 

проходження ними практики; 
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 3 педагогічні працівники отримали сертифікати  учасника Школи нової 

формації (Ковальчук О.С, Гребень Р.В., Митулинська О.Є.); 

 15 педагогів були учасниками Х Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного 

супроводу обдарованої особистості» у м.Зборів Тернопільської області 

(сертифікати учасників) – 24-25 квітня 2018 року; 

 6 педагогів були учасниками Всеукраїнської (з міжнародною участю) 

науково-практичної конференції "Сучасні соціокультурні та психолого-

педагогічні координати розвитку дитини". 19-20 квітня 20118р 

м.Тернопіль, Митулинська О.Є., Комендацька М.С., Стандрет Г.Н.  

опублікували тези своїх виступів у збірнику; 

 4 педагогів взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Розвиток професійної майстерності педагога» 26-27 квітня 2018 року, 

яку організував ТОКІППО – сертифікати учасників; 

 3 педагоги пройшли 2 етапи тренінгу «З Україною в серці» на базі 

ТОЕНЦШУМ; 

 також педагоги постійно підвищували свій професійний рівень за 

допомогою вебінарів на сайті «На урок», наявні сертифікати; 

 керівник гуртків інформатики Лозова Н.М. стала тренером з ментальної 

арифметики, про що свідчить сертифікат; 

 педагоги закладу постійно приймають участь у заходах з підвищення 

майстерності, що відбуваються в Центрі Науки – Дні науки, День 

ардуіно, Ed Camp , Наукових Пікніках тощо; 

 11 педагогів мають   свої блоги; 

 в рамках відзначення 100-річчя позашкільної освіти дирекція КЗ ТМР 

«СЮТ» провела творчі зустрічі з колегами у м. Луцьку та Харкові в 

рамках участі в засіданні правління міжнародної  асоціації позашкільної 

освіти і участі у Всеукраїнському  семінарі «Позашкільна освіта: сучасні 

виклики і відповіді» (Ковальчук О.С.); 

 випуск інформаційно-методичного вісника (Митулинська О.Є., 

Матвійчук А.М). 

 

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 
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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", "Небезпечні бурульки", 

"Попередження дитячого травматизму", "За здоровий спосіб життя"; 

 - 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 плану: 

     -    зовнішні і внутрішні ремонтні роботи,  

-  поточний ремонт класів та твердого інвентаря; 

- 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. 

 

Фінансова діяльність 

Аналізуючи результати, досягнуті внаслідок  використання коштів 

загального фонду бюджету, бачимо, що в 2017 році збільшилися касові 

видатки:  

на виплату заробітної плати -  на 59%  порівняно з 2016 роком, при цьому 

тільки на початку 2017 року зросли посадові оклади і обов’язкові виплати; 

на відрядження  - вдвічі порівняно з 2016 роком. 

На оплату комунальних платежів видатки залишилися незмінними, 

хоча протягом 2017 року зросли комунальні тарифи, але вдалося зекономити 

натуральні показники, особливо гігакалорії ; на канцтовари і госптовари, на 

послуги витрати зменшилися на 30% порівняно з 2016 роком. 

У 2018 році заплановано збільшення  витрат на заробітну плату на 22% 

порівняно з 2017 р., оскільки зросли посадові оклади працівників, обов’язкові 

виплати та матеріальна допомога на оздоровлення педагогів. У 2018 році 

порівняно з 2017 роком видатки на оплату комунальних платежів 

збільшилися на 54%,  на госптовари – зменшилися вдвічі, на послуги -  

залишилися незмінними, на відрядження – зросли на 85%. 
 

 

Директор КЗ ТМР «СЮТ»                                         Ковальчук О.С. 
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