
ПНЗ «Станція юних техніків» Запорізької міської ради 

 

Досвід 

роботи 

З метою підвищення кваліфікації та професійної майстерності 

педагогів, відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Запорізької 

облдержадміністрації (№19 від 11.01.2018 р.) на базі Хортицької філії 

закладу позашкільної освіти «Станція юних техніків» Запорізької 

міської ради  був проведений 27 вересня 2018 року обласний семінар 

«Інноваційні форми методичної роботи в закладах позашкільної освіти» 

(для директорів, заступників директорів та методистів ЗПО) 

В роботі семінару брали участь 33 педагогів з закладів 

позашкільної освіти   м. Запоріжжя (ОЦНТТУМ «Грані», ПНЗ «СЮТ» 

ЗМР, МПДЮТ, Клуб НТТУМ «Політ»), Вознесенівського (ЦДДЮ), 

Дніпровського (ЦДЮТ), Заводського (БДЮТ), Комунарського (ЦМШ), 

Шевченківського (ЦДЮТ) районів м. Запоріжжя,  м. Енергодара 

(ЦДЮТ), м. Мелітополя (ЦПО), м. Пологи (БДЮТ), м. Гуляйполе 

(ЦДЮТ),   смт. Михайлівки (ДЦ), смт. Комишувахи (БДЮТ) та 

Мелітопольського району (рай БДЮТ).  Гості здійснили екскурсію по 

кабінетах філії, ознайомилися з виставками досягнень педагогів та 

вихованців закладу. 

Учасників семінару 

тепло привітали педагоги 

закладу, заступник 

директора з НВР СЮТ м. 

Запоріжжя Баздирева Віра 

Миколаївна та заступник 

директора з НМР 

Запорізького обласного 

Центру НТТУМ «Грані» 

Ревков Олександр 

Васильович.  

Завідувач методичного відділу ПНЗ «СЮТ» ЗМР  Михайлова 

Наталія Гнатівна презентувала заклад, розповіла про його структуру, 

історію та традиції, досягнення педагогів та вихованців. Станція юних 

техніків у м. Запоріжжі відкрила свої двері 15 грудня 1979. Починалося 

все з невеликих 

приміщень по вул. 

Тополіна, 33 і 

Степова, 15 

(Комунарський 

район). Поступово 

гуртки СЮТ 

відкривалися і в 

інших районах міста. 

До теперішнього 

часу 21 гурток діють 

у всіх районах міста. Найбільша філія Станції - розташована в 



Хортицькому районі по вул. Воронезька, 22. Інші філії Станції 

розташовані у Шевченківському районі (вул. Мікояна, 8), в 

Комунарському (вул. Степова, 15). 

 До складу Станції юних техніків в 2004 році увійшли три клуби 

школярів: «Навігатор», «Промінь»,  «Пошуковець» , які розташовані в 

різних районах міста. Діти та підлітки  різного віку від 6 до 18 років 

можуть реалізувати свої здібності в гуртках: 

- науково-технічного напряму;                                                 

- художньо-естетичного напряму; 

- гуманітарного напряму;                                                        

- соціально – реабілітаційного. 

 Наталія Гнатівна зупинилася на досвіді впровадження в закладі  

інноваційних форм методичної роботи. Про традиційні та нетрадиційні 

форми проведення педагогічної ради в закладі позашкільної освіти 

розповіла керівник гуртка Рябко Світлана  Олександрівна.   

Практичною частиною семінару 

стало проведення з учасниками 

семінару педагогічної ради за темою 

«Імідж педагога-позашкільника» у 

формі ділової гри. Робота проходила 

у групах за проблемними питаннями : 

імідж педагога, творче кредо, 

портфоліо, модель формування 

іміджу педагога. Модератором заходу 

була методист ПНЗ «СЮТ» ЗМР 

Нетребко Олена Вікторівна.   

Після перерви гості 

ознайомилися із портфоліо та 

методичними напрацюваннями педагогів 

філії СЮТ. 

Родзинкою семінару стало 

ознайомлення позашкільників міста і 

області із психолого-педагогічною 

технологією «Фрактал», якою поділилася 

керівник гуртка-методист ПНЗ «СЮТ» 

ЗМР Зайченко Олена Вікторівна.   

Обговорення  підсумків обласного 

семінару відбулося за круглим столом з 

використанням інтерактивної технології 

«Мікрофон».  

Високо оцінили майстерність 

педагогів Станції юних техніків та рівень проведення обласного 

семінару усі виступаючі, в т. ч. методист Шевченківського ЦДЮТ 

Комиса Ірина Вікторівна, методист Енергодарського ЦДЮТ Єрмак 

Світлана Григорівна,  заступник директора з НВР Пологівського БДЮТ 

Бурий Володимир Валерійович, методист Гуляйпільського ЦДЮТ 



Коваленко Юлія Вікторівна, заступник директора з навчально-

методичної роботи Запорізького обласного Центру НТТУМ «Грані» 

Ревков Олександр Васильович та інші учасники семінару.  

За  високий організаційно-методичний рівень проведення 

обласного семінару педагогічний колектив Станції юних техніків 

Запорізької міської ради та окремі педагоги були відзначені подяками 

комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради. 

 

 


