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Старокостянтинівська міська станція 

юних техніків

Основною метою навчально-

виховної діяльності, яку 

здійснює педагогічний колектив 

Старокостянтинівської міської 

станції юних техніків є форму-

вання життєвої 

компетентності дитини , 

створення умов для  розвитку її 

творчих, інтелектуальних та 

фізичних здібностей, сприяння 

гармонійному розвитку 

особистості.



Старокостянтинівська міська станція 

юних техніків

Основні завдання навчально-виховного процесу закладу 
наступні:
- збереження та розвиток мережі гуртків науково-
технічного та художньо-технічного напрямів;
- оновлення змісту та підвищення якості позашкільної 
освіти, удосконалення навчально-виховного процесу на 
основі впровадження інноваційних та інформаційних 
технологій навчання;
- розвиток та впровадження у практику роботи педагогів 
закладу інформаційних та інноваційних технологій 
навчання;
- пропаганда здорового способу життя та профілактики 
правопорушень серед неповнолітніх;
- забезпечення професійної орієнтації та допрофесійної 
підготовки учнівської молоді; 
- охоплення позашкільною освітою дітей-інвалідів, дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування з метою 
їх соціальної адаптації;



В Старокостянтинівській міській СЮТ працює  13 

гуртків технічної творчості, в яких займається   528 

вихованців  віком від 6 до 18 років
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Керівник гуртка – Кольков Володимир Іванович
Автомоделювання - одне з найбільш цікавих і захоплюючих

занять. Суть його полягає в складанні діючих моделей

автомобілів. Для досягнення високих результатів

треба поглиблено вивчати матеріалознавство, конструкції та

деталі машин і механізмів, технології машинобудування, хімію,

фізику, радіоелектроніку, креслення та інші ази інших технічних

знань. На заняттях гуртка не тільки поглиблюються знання, а є

можливість застосувати їх у практичній діяльності.

Гурток  автомоделювання



Гурток  автомоделювання



Гурток  автотрасового моделювання

Керівник гуртка – Кольков Володимир Іванович

Трасовий автомоделізм – це не тільки один із видів технічної 

творчості школярів та молоді, спрямований на створення 

моделей автомобілів, але і один з наймасовіших і 

найзахоплюючих видів спорту.

Тут засвоюють технологічні прийоми, уміння та навички у 

проектуванні, виготовленні та запуску трасових моделей  

автомобілів, удосконалюють навички роботи з різним 

інструментом, формують навички роботи на верстатному 

обладнанні.

Робота гуртка тісно пов’язана з проведенням ігор і змагань 

спортивного характеру, під час яких учні не тільки 

поглиблюють здобуті знання, а й вчаться домагатися перемоги у 

спортивній боротьбі, що стимулює їх до подальшої роботи.



Гурток  автотрасового моделювання



Гурток  спортивної радіопеленгації

Одним із найяскравіших і найдинамічніших 

видів радіоспорту є спортивна радіопеленгація, 

або «полювання на лисиць». Він полягає в 

оперативному пошуку замаскованих на 

місцевості радіопередавачів. Це спорт для 

швидких і розумних, який розвиває у підлітка не 

тільки швидкість, спритність і витривалість, 

але гостроту і рухливість розуму. Адже 

спортсмену доводиться на ходу вирішувати 

найскладніші стратегічні і тактичні завдання, не 

забуваючи при цьому стежити за ситуацією в 

ефірі і своїм місцезнаходженням. Розумний 

«мисливець» на ділі знає, як поширюються 

радіохвилі, як сконструйовані пеленгатор і 

передавач, досконало володіє картою і компасом.

Керівник – Ковтуновський Петро Степанович



Гурток  спортивної радіопеленгації



Гурток  швидкісної  радіотелеграфії
Керівник гуртка – Шелепчук Леонід Степанович

Залучення молодших школярів та учнівської молоді до занять 

швидкісною радіотелеграфією є одним із шляхів задоволення 

особистісних потреб підростаючого покоління,  стимулювання 

прагнення розвинути індивідуальні здібності, розширення 

обсягу знань, організація допрофесійної підготовки, вирішення 

проблем спілкування з однолітками, змістовної організації 

вільного часу, формування  здорового способу життя та основних 

життєвих компетенцій, яких вимагає  від своїх громадян сучасне 

суспільство.  



Гурток  швидкісної  радіотелеграфії



Гурток  конструювання  повітряних  зміїв

В гуртку «Конструювання повітряних зміїв» роблять перші кроки 
майбутні конструктори авіаційної та космічної техніки. Саме тому на 
заняттях гуртка діти глибоко освоюють технологію виготовлення 
моделей плоских, коробчастих зміїв, вчаться мислити технічно. 

Запускати повітряних зміїв – теж мистецтво. Адже, змій, що рине 
в повітрі – це і твір мистецтва,  і предмет гордості для того, хто 
зробив його своїми руками. Краса та успіх польоту змія залежить не 
тільки від вітру, а й від майстерності управління. Саме такі завдання 
і ставить перед вихованцями керівник гуртка. Особлива увага 
приділяється виробленню в дітей практичних навичок роботи із 
застосуванням сучасних технологій. Діти вчаться читати креслення, 
самостійно креслити, а це сприяє розвитку просторової уяви.        
Головне у практичній роботі такого гуртка - проведення льотних 
випробувань моделей, тренувальних запусків та участі у змаганнях.  

Керівник гуртка – Возний Сергій Олександрович



Гурток   конструювання  

повітряних  зміїв



Гурток  судномоделювання

Керівник гуртка – Возний Сергій Олександрович

Судномоделювання і судномодельний спорт є 
одним із найцікавіших напрямків науково-
технічної творчості учнівської молоді.

Оволодіння знаннями читання й виконання 
креслень, формування умінь і навичок роботи із 
столярним та слюсарним інструментом, 
виготовлення та запуск складних, трудомістких 
судномоделей, вивчення будови суден та теорії 
суднобудування, читання і виконання креслень –
основні завдання діяльності гуртка. Для 
вихованців тут робиться усе, щоб цей вид 
технічної творчості був цікавим і захоплюючим. 
Він не лише розвиває у дітей інженерні навички, а 
й д помагає їм набувати знань з фізики, хімії, 
креслення та інших дисциплін.



Гурток  судномоделювання



Гурток  авіамоделювання
Керівник гуртка – Ковальчук Анатолій  Сергійович

Заняття в гуртку не лише розвивають у дітей інженерні навички, а 
й допомагають їм набувати знань з математики, фізики, хімії, 
креслення та інших дисциплін, допомагають організувати змістовне 
дозвілля.

У вихованців гуртка формується інтерес до творчості та 
комунікативні якості, виховується патріотизм, любов до України, 
гордість за її досягнення.

Мета роботи гуртка полягає в ознайомлені вихованців з 
принципами авіабудування, сприянні їх професійному 
самовизначенню, прищепленні любові до праці, що гарантує 
успішне навчання у професійній та вищій школі. Підготовка 
компетентних авіаконструкторів дасть можливість вивести Україну 
на конкурентоспроможний рівень ринку ідей, винаходів. 
проектування новітніх моделей авіаційної техніки.



Гурток  авіамоделювання



Гурток  фотолюбителів

Керівник гуртка – Наконечний  Сергій  Олегович

Фотографія - найдемократичніше із мистецтв, дає змогу зупинити 
ту чи іншу мить швидкоплинного життя.
Цікавість дітей до даного виду технічної творчості з кожним роком 
зростає.  Тут є можливість кожному бажаючому проявити себе.

У вихованців, які відвідують гурток фотолюбителів розвивається 
творча уява, фантазія, креативне мислення, інтерес до художньо-
прикладної творчості.

Велика увага приділяється в гуртку теоретичним заняттям та 
освоєнню практичних навичок фотографування, обробки фото ,  що 
дозволяє гуртківцям в майбутньому грамотно використовувати 
технічні засоби.  

Вихованці гуртка - постійні учасники та неодноразові переможці 
обласних і Всеукраїнських  фотоконкурсів: «Моя Україна», «Ми діти 
України»



Гурток  фотолюбителів



Гурток  відеооператорів  

Студія  ДКТ   “ Стильні штучки ” 
Керівник гуртка – Турбан Володимир Ілліч

Основна мета гуртка:

* Дати глибоке розуміння принципів побудови і зберігання зображень;

* Навчити правильним, грамотним прийомам ведення фото-і відеозйомки;

* Розглянути можливості обробки відеофайлів у різних програмах;

* Навчити вихованців створювати і редагувати власні відеоролики, 

використовуючи інструменти програм для відеомонтажу;

* Навчити монтажу відеофільмів;

* Розвиток ораторських навичок;

* Освоєння техніки культури мови;

* Розвиток акторських здібностей і навичок,

* Активізація розумового процесу і пізнавального інтересу;

* Оволодіння навичками спілкування і колективної творчості,

* Підвищення рівня ІКТ-компетентностей вихованців

* Розвиток творчих і комунікативних здібностей,

* Створення умов для успішної соціалізації.

* Надати студійцям допрофесійні знання та уміння, забезпечити розвиток 

творчого потенціалу підлітків, формування активної життєвої позиції, 

відповідальності за власний вибір.



Гурток  відеооператорів  

Студія  ДКТ   “ Стильні штучки ” 



Гурток  «Юні винахідники»

Керівник – Ковтуновський Петро Степанович

В процесі занять вихованці оволодівають основами технічних та 

наукових знань, методами та прийомами, необхідними для 

виготовлення діючих технічних об’єктів та моделей, отримують 

навички вирішення винахідницьких задач і виконання проектів.

Провідним засобом набуття базових компетентностей та науково-

технічних знань, вмінь і навичок є виконання спеціальних науково-

технічних завдань та проектів. Науково-технічні завдання та проекти 

виконуються індивідуально або в творчих групах.



Гурток  «Юні винахідники»



Гурток  історико-технічного 

стендового моделювання
Керівник – Майхер Сергій Миколайович

Стендове моделювання є одним з найпопулярніших видів 

технічної творчості як серед дорослих, так і серед дітей. Метою 

діяльності є копіювання об’єктів навколишньої реальності 

переважно в зменшеному масштабі у співвідношенні з кресленнями і 

схемами.

Навчання стендовому моделюванню проходить з використанням 

як промислових наборів, так і самостійно створених деталей 

моделей та діорам і сприяє розвитку пізнавальних та творчих 

здібностей учнів, закладає фундамент самоосвіти та може стати 

підґрунтям вибору майбутньої професії.

Учні отримують можливість самореалізації шляхом участі у 

виставках, конкурсах та Інтернет-проектах.



Гурток  історико-технічного 

стендового моделювання



Гурток  радіоелектронного 

конструювання
Керівник – Загоруйко Микола Васильович

Стійкий інтерес до радіоелектроніки викликаний масовим 

впровадженням електронних приладів в усі сфери життя: науку, 

виробництво й побут. Радіоконструювання допомагає юним 

конструкторам поглиблювати знання шкільних предметів, залучає їх 

до суспільно корисної праці, розширює загально-технічний кругозір. 

Під час занять на гуртку вихованці роблять перші кроки до пізнання 

спеціальностей, пов’язаних із радіотехнікою й електронікою. На 

заняттях вихованці поглиблюють знання з основ фізики, хімії, 

математики. А основне, вчаться елементарним навичкам 

налагодити роботу електроприладів, іншої побутової техніки через 

зпаювання деталей, виготовлення друкованих плат, та інше.



Гурток  радіоелектронного 

конструювання



Гурток  початкового технічного 

моделювання
Керівник – Гордигага Леся Анатоліївна

Гурток початкового технічного моделювання -

перша сходинка в підготовці дітей в у сфері 

спортивно-технічного моделювання

Головне завдання керівника - виявити, 

підтримати, розширити інтерес до техніки дітей 

молодшого шкільного віку.

Метою та основним змістом роботи є розвиток 

стійкого інтересу до технічних об'єктів та 

технічного моделювання, розвиток технічного 

мислення та творчих здібностей, створення умов 

для самореалізації гуртківців. Пріоритетним в 

роботі гуртка є не виготовлення моделей, а 

розвиток технічного мислення в сполученні з 

естетичним та екологічним вихованням дітей. В 

навчальний процес включені комплекси завдань 

на розвиток технічного мислення, логіки, 

просторової уваги, фантазії.



Гурток  початкового технічного 

моделювання



Участь вихованців у соціальних 

проектах

Вихованці СМ СЮТ беруть 

активну участь у реалізації

короткострокових локальних 

соціальних проектів, які спрямовані 

на перетворення та вдосконалення 

соціуму, суспільних відносин і 

процесів, зокрема:

* проекти, пов’язані з інклюзивною 

освітою у місті;

* міські профорієнтаційні проекти;

* проекти з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності

* проекти з соціалізації дітей з 

особливими потребами



Участь вихованців у соціальних 

проектах



Профорієнтаційна складова навчання 

Особлива наша гордість – це випускники Старокостянтинівської міської 

станції  юних техніків, що пов’язали свою майбутню професію з навчанням  у 

закладі. Троє із них стали керівниками гуртків у СМ СЮТ.

Возний С.О. –

керівник гуртків 

судномоделювання 

та конструювання 

повітряних зміїв

Кольков В.І. –

керівник гуртків 

автомоделювання 

та автотрасового 

моделювання

Майхер С.М. –

керівник гуртка 

історико-

технічного 

стендового 

моделювання



Профорієнтаційна складова навчання 

Сторожук Владислав –

авіаційний технік 

(випускник гуртка 

авіамоделювання )

Букшань Дмитро -

штурман (випускник 

гуртка 

авіамоделювання)

Мелконян 

Гоар –

театральний 

режисер 

(випускниця 

гуртка 

відеоопера-

торів (Студія 

ДКТ 

«Стильні 

штучки)

Ковальчук Тетяна–

фотохудожник (випускниця 

гуртка відеоопера-торів 

(Студія ДКТ «Стильні штучки)

Загребельна 

Вікторія –

фотохудож-

ник 

(випускниця 

гуртків 

відеоопера-

торів (Студія 

ДКТ 

«Стильні 

штучки  та 

фотолюбите

лів

Білецька 

Вікторія –

тележурна-

ліст 

(випускниця 

гуртка 

відеоопера-

торів 

(Студія ДКТ 

«Стильні 

штучки



Досягнення вихованців закладу
Вихованці Старокостянтинівської 

міської станції юних техніків 

беруть активну участь у 

профільних змаганнях.  Вони є 

учасниками багатьох обласних, 

Всеукраїнських та міжнародних 

змагань, виставок технічної 

творчості та конкурсів. 

Найкращою винагородою 

зусиллям керівників гуртків у 

навчанні вихованців є успішна 

результативність.. 



Досягнення вихованців закладу



Дякую за увагу!


