




Свою роботу Центр ТТМ розпочав 1 жовтня 1981 року як Станція 

Юних техніків, яка стає справжнім осередком технічної творчості в 

районі і в 1990 році перетворюється в Центр технічної творчості 

шкільної молоді. 

Центр ТТМ віднесений до найбільших позашкільних закладів освіти 

України, згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 202 від 

11.03.2010 року.  

Центр ТТМ - член Асоціації позашкільних навчальних закладів 

України, а у 2006 році на базі Центру ТТМ був створений екологічний 

осередок Київської міської організації Всеукраїнської дитячої спілки 

«Екологічна варта». 

Центр ТТМ - профільний позашкільний навчальний заклад, що 

віднесений до найбільших позашкільних закладів освіти України, 

займає вагоме місце у єдиному освітньому просторі Дарницького району 

міста Києва. Наш заклад відрізняється від інших типів закладів освіти 

змістом, формами організації навчання. 

Навчально-виховний процес  у Центрі ТТМ визначається  як 

специфічний, багатогранний, цілісний і системно упорядкований,  

педагогічно спрямований  з взаємно пов’язаними методиками і 

технологіями. 

Центр ТТМ є джерелом радості, надії, творчості і перемоги для 

кожного вихованця, який відвідує гурток, клуб або творче об’єднання. 
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Сфера діяльності Центру ТТМ в регіоні 
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В позашкільному закладі займаються діти віком 
від 5 до 18 років у гуртках та творчих об’єднаннях 

за такими напрямами 





Пріоритетним напрямком діяльності Центру ТТМ 
залишається розгортання мережі гуртків науково-технічного 

спрямування, профільне навчання, робота в науковому 
товаристві учнівської молоді Дарницького району м. Києва. 

Напрями діяльності 
2014-2015 

груп дітей 

Науково-технічний 87 1287 

Інші       (декоративно-прикладний, туристично-
краєзнавчий, гуманітарний) 

33 434 

Разом 120 1721 



Юний моделіст  
Орігамі  

та паперопластика  

 Технологія обробки  

деревини 

Художньо-технічний 

Творче об’єднання  
“Талановита малеча” 

Пластелінопластика  

Початкове  технічне   
моделювання 







 

Юний автолюбитель  

Цікава математика  

  Радіоелектроконструювання 

Юний еколог 

Авіамоделювання 

Шахи та шашки 

Юний  моделіст  



Заняття у гуртках  
    «Юний автолюбитель» і 

«Юний моделіст» 



«Цікава математика» 

Діалог 

«Авіамоделювання» 





«Юний еколог» 

Авіамоделювання 



 Інформаційні  
 технології  

Користувач ПК 

  Комп'ютерний дизайн 

Програмування 

Відео студія WEB – дизайн  



Веб-дизайн 

Комп'ютерний дизайн Користувач ПК 

Програмування 



Форми масових заходів Центру ТТМ 
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Свята 

Ігрові 
програми 

Змагання 





Роботи вихованців Центру ТТМ  











Керівники «Зразкових художніх колективів» 



Директор Центру ТТМ – 
Антонова Олена Анатоліївна, 

нагороджена знаком «Відмінник освіти України», 
нагрудним знаком «Софія Русова». 
Педагогічний стаж – 25 років. 
Стаж  адміністративної  роботи -17 років. 

Заступник директора 
з навчально-виховної роботи — 

Гайдук Наталія Олександрівна, 
нагороджена знаком «Відмінник освіти України». 
Педагогічний стаж - 18 років. 
Стаж роботи  на посаді заступника директора - 12 років. 



Заступник директора 

з навчально-методичної роботи – 

Скіпор Ірина Станіславівна, 
Нагороджена грамотами Дарницького РУО м. Києва, 
ГУОН, Подякою ДРДА, Почесною грамотою КМДА. 
Педагогічний стаж - 18 років.  
Стаж роботи на посаді заступника директора - 2 роки. 

 Заступник директора 

з адміністративно-господарської роботи –  

Гнатів Світлана Григорівна, 

Стаж роботи на посаді заступника директора –            

5 місяців. 



Проведення районних, міських 
майстер-класів педагогами 

 Центру ТТМ 



Інформаційний вісник «Єдність» - 
літопис Центру ТТМ 
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