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НВК 





Напрямки навчання НВК 

 токарний; 

 різьблення по деревині; 

 спортивно-технічний (авто, картинг); 

 судномоделювання; 

 технічне конструювання; 

 образотворче мистецтво; 

 конструювання технічної іграшки; 

 початкового технічного моделювання; 

 моделювання та конструювання одягу; 

 сувенірний; 

 „Радіоаматор”; 

 анімаційний; 

 театральний; 

 ф о т о; 



 оригамі;  

 паперопластики; 

 звукорежисерський; 

 „Українська майстерня”; 

 спортивно-оздоровчий; 

 робототехніки, радіотехнічного 

конструювання; 

 основ інформатики; 

 користувачі ПК та обслуговування ПК; 

 технічного перекладу (англійська мова); 

 основ художнього конструювання; 

 авіамодельний та ракето модельний. 

  

  



Вихованці НВК- учасники Всеукраїнської олімпіади з робототехніки 



Команда НВК під час виконання конкурсної роботи на  
Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки.  



Виставка-звіт  робіт вихованців гуртка «Оригамі» 

НВК. 



Виставка новорічних робіт вихованців НВК  «Веселі 

ялинки»  



Свято Новорічної ялинки для 

вихованців НВК  



Учасники Новорічної вистави «Зимова казка»  



Переможці Міжнародних та Всеукраїнських 

кінофестивалів.  Народний художній колектив мультстудія 

«Крок» НВК. 



Досягнення Народного художнього колективу Мультстудія „Крок” 

НВК представлені в Музеї історії міста Києва  



Вихованці НВК- переможці міського конкурсу з 

початкового-технічного моделювання Керівник гуртка-

методист Стахорська А.Г. 



  

 

Експонат - переможець 

Всеукраїнської виставки 

– конкурсу робіт учнів 

молодшого шкільного 

віку з початкового 

технічного 

моделювання 

електротехнічна 

іграшка „Ведмедик – 

ласунчик” з його 

автором вихованцем 

НВК 



  
 

 

 

 Колектив вихованціі 

гуртка початкового 

технічного 

моделювання НВК – 

багаторазові переможці  

міських виставок 

представлені на Алеї 

педагогічної слави 

Солом”янського району 



Підготовка  карту вихованцями НВК до 

участі у Чемпіонаті України з шосейно-

кільцевих перегонів 



 Вихованець НВК – переможець Чемпіонату 

України з шосейно – кільцевих перегонів на трасі  



Підготовка вихованців НВК до Міського 

конкурсу з технічного конструювання 



Вихованці НВК- учасники міської виставки «Київ-

місто юних майстрів». Керівник гуртка різьблення 

з деревини Білогруд Ю.Б.  



Колектив вихованців НВК гуртка обробки деревини – 

переможці багатьох міських виставок, досягнення яких 

представлені на Алеї педагогічної слави Солом”янського 

району 



 

 Вихованці НВК- переможці   Міських змагань з судномодельного 

спорту під час запуску своїх  моделей 

 



Вихованці НВК-  переможці Міських змагань з 

судномодельного спорту 



Участь- вихованців НВК в  міському 

фестивалі повітряних зміїв  „Змієрія” 


