
Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Тобі, Тарасе, шану 

складаємо» ( керівники Лотоцька О.М., Чайковська Л.М.) 

• Заочна обласна  виставка-конкурс робіт науково-технічної творчості 

гуртківців: ( керівники гуртків Санчук О.Б., Дречевич М.М., Лотоцька 

О.М., Каденюк В.В., Чайковська Л.М.) 

• Спортивні ігри учнівської молоді з спортивного туризму – 12 місце ( 

гурток «Спортивний туризм», Чайковський О.О.) 

• Обласні геолого-географічні змагання – 6 місце ( гурток «Геологічне 

краєзнавство», Стець О.В.) 

2014-2015 навчальний рік: 

• Відкриті змагання Тернопільської області серед учнівської молоді зі 

спелеоорієнтування «Кубок пам’яті В.Радзієвського», Кубок України серед 

юнаків та юніорів зі спелеології – 4 місце ( гурток «Юні спелеологи», 

керівник Галайчук В.П.) 

• Обласний етап руху «Моя земля, земля моїх батьків»: 

І місце – напрямок «Козацькому роду нема переводу» - гурток «Квілінг» 

(керівник гуртка Санчук О.Б.); 

І місце – напрямок «Духовна спадщина мого народу» - хореографічний гурток 

«Мрія» ( керівник Яворська Г.Р.); 

І місце – напрямок «З батьківської криниці» - гурток «Лідер» (керівник 

Лотоцька О.М.); 

І місце -  напрямок «З попелу забуття» - гурток «Клуб юних миротворців 

«Факел» (керівник Бойчук Н.Я.); 

• Обласний етап Всеукраїнської експедиції « Любіть Україну вишневу 

свою» - І місце  (експедиційний загін гуртка «Юний художник», керівник 

Чайковська Л.М.) 

• Обласна виставка-конкурс «Замість ялинки зимовий букет»  ( гурток 

«Юний художник», керівник Чайковська Л.М. «Квілінг», Санчук О.Б., 

«Фітодизайн», Подлесна О.І.) 

• Обласний конкурс волонтерських проектів – ІІІ місце. (клуб юних 

миротворців «Факел», керівник Бойчук Н.Я.) 

• Обласний  етап Всеукраїнської експедиції «Історія міст і сіл»  

І місце – Николаїшин Світлана  ( вокально-хореографічний естрадний гурток 

«Мрія», керівник Николаїшин Н.В.) 

І місце – експедиційний загін гуртка «Юні туристи-краєзнавці» (керівник 

Белюх Н.І.) 

Районні заходи. 

2012-2013 навчальний рік: 

 районна виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» - переможці Бойчук Уляна (Бойчук Н.Я.), 

Андрійчук Володимир, Романко Максим, Дозірців Марія (Дерешівська М.І.), 

Кушко Юля (Чайковська Л.М.) 

 районна виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» - ІІ місце – Лукіянчук Руслана (Лотоцька 

О.М.) 

 районна виставка-конкурс української народної іграшки – І місце – Кушко Юля 

(Чайковська Л.М.) 



 районна виставка-конкурс дитячих робіт «Замість ялинки – зимовий букет» - ІІ 

місце – гурток «Чарівний світ казок» (Парнета З.М.) 

 районний фестиваль-конкурс духовної музики «Гімн Богу» - лауреат – хор БДТ 

(Дунець А.С.) 

2013-2014 навчальний рік: 

 Районний етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя 

Батьківщина Україна» - І місце (напрямок «Геологічними стежками України»  ( 

керівники Стець О.В., Галайчук В.П.) 

 Районний конкурс читців поезії та образотворчого мистецтва до 200-річчя від 

дня народження Т.Шевченка:  

         Кича Анастасія – участь (гурток «Барвінок», Яворська Г.Р.) 

         Михальова Валерія – ІІІ місце (театр «Візоріум», керівник Бойчук Н.Я.)                           

група читців театр слова «Вертеба» - І місце (театр слова «Вертеба», керівник 

Костюк О.Р.)  

 Районний етап руху «Моя земля, земля моїх батьків» - І місце (напрямок 

«Духовна спадщина мого народу»), ( вокально-хореографічний гурток, 

керівник Дунець А.С.) 

 І місце (напрямок «Козацькому роду нема переводу»)   ( гурток 

«Паперопластика», керівник Каденюк В.В.) 

 І місце (напрямок «З батьківської криниці»)  ( гурток  «Пізнай себе», 

М’ялковська Л.М.) 

 Районний етап Всеукраїнської експедиції «Любіть Україну вишневу свою» - І 

місце  (керівники  Николаїшин Н.В., Чубак У.В.) 

 Районний етап Всеукраїнської експедиції «Історія міст і сіл». (зразковий 

художній театр «Барви», керівник Желяско О.В.) 

 Районний фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Свою Україну 

любіть»:  

          дует - І місце (вокально-хореографічний гурток «Мрія», керівник Дунець 

А.С.), 

         соліст – І місце (вокально-хореографічний гурток «Мрія», керівник Дунець 

А.С.) 

 Районний конкурс читців поезії Т.Шевченка:  

            Театр слова «Вертеба» -  І місце,  ( керівник Костюк О.Р.) 

             Саранчук Ольга – ІІІ місце, ( клуб «Лідер», керівник Лотоцька О.М.) 

             Белюх Сергій – ІІ місце ( молодіжний клуб «Милосердя», керівник Белюх 

Н.І.) 

 Районний конкурс дитячої художньої шевченкіани –1 учасник – І місце, 4 

учасники – ІІІ місце, 6 учасників – участь. (Гурток «Юний художник», керівник 

Чайковська Л.М.) 

 Заочна районна виставка-конкурс робіт гуртківців: 3 учасники – І місце;( 

гурток «Паперопластика», керівники Санчук О.Б., Дречевич М.М.) 

2014-2015 навчальний рік: 

 Районний  етап Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля, земля моїх 

батьків»: 

І місце – напрямок «Козацькому роду нема переводу» - гурток «Квілінг» (керівник 

гуртка Санчук О.Б.); 



І місце – напрямок «Духовна спадщина мого народу» - хореографічний гурток 

«Мрія» ( керівник Яворська Г.Р.); 

І місце – напрямок «З батьківської криниці» - гурток «Лідер» (керівник Лотоцька 

О.М.); 

І місце -  напрямок «З попелу забуття» - гурток «Клуб юних миротворців «Факел» 

(керівник Бойчук Н.Я.); 

 Районний  етап Всеукраїнської експедиції «Історія міст і сіл»  

І місце – Николаїшин Світлана  ( вокально-хореографічний естрадний гурток 

«Мрія», керівник Николаїшин Н.В.) 

І місце – експедиційний загін гуртка «Юні туристи-краєзнавці» (керівник Белюх 

Н.І.) 

 Районний конкурс дитячої художньої шевченкіани   

ІІ місце – Костюк Юлія (Гурток «Юний художник», керівник Чайковська Л.М.) 

ІІ місце – Русин Діана (Гурток «Юний художник», керівник Чайковська Л.М.) 

ІІІ місце – Паламарчук Софія (Гурток «Юний художник», керівник Чайковська 

Л.М.) 

 Районна виставка «Замість ялинки – зимовий букет» 

І місце – номінація «Новорічна композиція» - Коник Тетяна (гурток «Паперове 

диво», Санчук О.Б.) 

І місце –Паламарчук Софія (гурток «Юний художник», керівник Чайковська Л.М.) 

 районний етап Всеукраїнського конкурсу туристсько-краєзнавчої експедиції 

молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» 

І місце – експедиційний загін гуртка «Спортивний туризм» (керівник 

Шидловський В.І.) 

 районні змагання з початкового спортивно-технічного моделювання серед 

освітніх закладів 

І місце – Куца Юлія гурток «Юний художник», керівник Чайковська Л.М.) 

І місце – Пригода Джулія (гурток «Юний художник», керівник Чайковська Л.М.) 

ІІІ місце – Ванджура Людмила (гурток «Юний художник», керівник Чайковська 

Л.М.) 

 районна заочна виставка-конкурс юних дизайнерів 

І місце –гурток «Квілінг», керівник Санчук О.Б. 

ІІІ місце –гурток «Фітодизайн», керівник Подлесна О.І. 

 

Порівняння участі (перемог та призових місць) гуртківців БДТ  

по навчальних роках 



 
 

 

За високі досягнення у своїй діяльності педагогічні працівники Борщівського 

районного будинку дитячої творчості відзначені дипломами та грамотами різного 

рівня 

2012-2013 навчальний рік: 

 Бойчук Н.Я. – грамота Управління освіти і науки ТОДА за І місце в обласному 

етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

«Джерело творчості» 

 Галайчук В.П. - грамота Управління освіти і науки ТОДА, як керівник команди 

обласних геолого-географічних змагань учнівської молоді 

 Стець О.В. - грамота Управління освіти і науки ТОДА, як керівник команди 

обласних геолого-географічних змагань учнівської молоді 

 Дерешівська М.І. – подяка Управління освіти і науки ТОДА, обласний етап 

конкурсу пошукових та науково-дослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції 

учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» 

 Монець Л.Р. - подяка Управління освіти і науки ТОДА, обласний етап конкурсу 

пошукових та науково-дослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції 

учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» 

 Бойчук Н.Я. - подяка Управління освіти і науки ТОДА, обласний етап конкурсу 

пошукових та науково-дослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції 

учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» 

 Стець О.В. - подяка Управління освіти і науки ТОДА, обласний етап краєзнавчо-

народознавчої експедиції учнівської молоді «Любіть Україну вишневу свою» 

 Галайчук В.П. – грамота ТОЦТКСЕУМ за участь в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал 

туристсько-краєзнавчої тематики 

 Лотоцька О.М. - грамота Управління освіти і науки ТОДА, як керівник 

пошукової групи старшокласників «Лідер» - переможця обласного етапу 

історико-географічної експедиції учнівської молоді «Історія міст і сіл України» 



 Парнета З.М. – диплом Управління освіти і науки ТОДА учасника обласного 

конкурсу на кращий виховний захід у таборах літнього оздоровлення та 

відпочинку школярів «Цікаве таборування - 2013» 

 Яворська Г.Р. – грамота Управління освіти і науки ТОДА, як керівник 

експедиційного загону «Ренесанс» - переможця обласного етапу конкурсу 

пошукових та науково-дослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції 

учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» 

 Белюх Н.І. - грамота Управління освіти і науки ТОДА, як керівник пошукового 

загону «Милосердя» - переможця обласного етапу конкурсу пошукових та 

науково-дослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна» 

 

2013-2014 навчальний рік: 

 Бойчук Н.Я. – керівник клубу юних миротворців «Факел», дитячого театру 

«Візоріум»:  

 у 2013-2014 навчальному році стала лауреатом Всеукраїнського етапу конкурсу 

педагогічної майстерності «Джерело творчості». 

 Галайчук В.П. – методист з туристсько-краєзнавчої роботи, керівник гуртка 

«Юні спелеологи» участь в обласних змаганнях серед працівників освіти області 

з спортивного туризму (вересень 2013р.); 

 Галайчук В.П. – методист - участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 

на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики 

(січень 2014р.); 

 Чайковська Л.М. – керівник гуртка «Юний художник» участь в обласних 

змаганнях серед працівників освіти області з спортивного туризму (вересень 

2013р.). 

 Костюк О.Р. – керівник театру слова «Вертеба» ІІ місце в обласному етапі 

конкурсу педагогічної майстерності «Джерело творчості» (2014р.) 

 Дунець А.С. – акомпаніатор, керівник вокально-хореографічного дитячо-

юнацького естрадного колективу участь в обласних змаганнях серед працівників 

освіти області з спортивного туризму (вересень 2013р.). 

 Белюх Н.І. – культорганізатор, керівник молодіжного клубу «Милосердя»: 

участь в обласному конкурсі серед педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів «Цікаве таборування – 2014». 

 

2014-2015 навчальний рік: 

 Галайчук В.П. – методист з туристсько-краєзнавчої роботи, керівник гуртка 

«Юні спелеологи» І місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу на 

кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики 

(січень 2014р.); 

 Белюх Н.І. – культорганізатор - переможець обласного конкурсу серед 

педагогічних працівників позашкільних закладів «Цікаве таборування -2015» 

за розкриття гасла «Вітчизні ти будь вірний до загину. Нам Україна понад 

усе» 

 Шидловський В.І. – методист - переможець обласного конкурсу серед 

педагогічних працівників позашкільних закладів «Цікаве таборування -2015» 



за розкриття гасла «Вітчизні ти будь вірний до загину. Нам Україна понад 

усе» 

 Николаїшин Н.В. – директор - переможець обласного конкурсу серед 

педагогічних працівників позашкільних закладів «Цікаве таборування -2015» 

за розкриття гасла «Вітчизні ти будь вірний до загину. Нам Україна понад 

усе» 

 Дунець А.С. – акомпаніатор, керівник вокально-хореографічного дитячо-

юнацького естрадного колективу участь в обласному етапі конкурсу 

педагогічної майстерності «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка 

вокального та музичного мистецтва»; 

 Дунець А.С. - І місце в районному етапі конкурсу педагогічної майстерності 

«Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка вокального та музичного 

мистецтва»; 

 Желяско О.В. – керівник зразкового художнього театру танцю «Барви» ІІ 

місце в обласному етапі конкурсу педагогічної майстерності «Джерело 

творчості» в номінації «Керівник хореографічного гуртка»; 

 Желяско О.В. – І місце в районному етапі конкурсу педагогічної майстерності 

«Джерело творчості» в номінації «Керівник хореографічного гуртка» 

 Дунець А.С. – акомпаніатор – грамота Тернопільського обласного крайового 

кіша імені Дмитра  - Байди Вишневецького – за вагомий внесок в справі 

розвитку, відродження та єдності Українського козацтва, патріотичне 

виховання підростаючого покоління. 

 Николаїшин Н.В. – директор - грамота Тернопільського обласного крайового 

кіша імені Дмитра  - Байди Вишневецького – за вагомий внесок в справі 

розвитку, відродження та єдності Українського козацтва, патріотичне 

виховання підростаючого покоління. 

  Бойчук Н.Я. – керівник гуртків - грамота Тернопільського обласного 

крайового кіша імені Дмитра  - Байди Вишневецького – за вагомий внесок в 

справі розвитку, відродження та єдності Українського козацтва, патріотичне 

виховання підростаючого покоління. 

 Бойчук Н.Я. – керівник гуртків – грамота ТОДА, як керівник пошуково-

дослідницької групи «Клубу юних миротворців «Факел»  за роботу 

«Боролися, щоб вижити» за напрямком «З попелу забуття» 

 Белюх Н.І. – культорганізатор - грамота Тернопільського обласного 

крайового кіша імені Дмитра  - Байди Вишневецького – за вагомий внесок в 

справі розвитку, відродження та єдності Українського козацтва, патріотичне 

виховання підростаючого покоління. 

 Белюх Н.І. – культорганізатор – грамота ТОДА, як керівник експедиційного 

загону «Юні туристи-краєзнавці» переможця обласного етапу «Історія міст і 

сіл України» 

 Шидловський В.І. – методист – грамота ТОДА за сумлінну роботу з 

підготовки команди до ХХХ обласних геолого-географічних змагань 
 

Порівняння досягнень та нагород  педагогічних працівників закладу 

 по навчальних роках 



 
 

Також одним з пріоритетних напрямків навчально-виховного процесу є 

збереження і зміцнення здоров’я дітей. Головною метою роботи закладу щодо 

попередження дитячого травматизму та запобігання нещасним випадкам є створення 

навичок здорового способу життя; виховання власної обережності учнів. 

На виконання вимог ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та Положення 

про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, 

установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки 

України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від 18.04.2006 

№ 304 (зі змінами) усі працівники Борщівського районного  БДТ, відповідно до 

графіка, проходять навчання і перевірку знань з питань  охорони праці і безпеки 

життєдіяльності.  

Вчасно, згідно з вимогами та необхідністю, проводяться позапланові інструктажі 

з охорони праці; повторні інструктажі з охорони праці на робочому місці з 

працівниками проводяться не рідше, ніж один раз на півроку.  

У БДТ на виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися 

під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616, «Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в 

установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 01.08.2001  

№ 563 (зі змінами), на виконання наказів по БДТ «Про організацію роботи з охорони 

праці», «Про відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників навчально-

виховного процесу в закладі»,  «Про забезпечення протипожежної безпеки та 

організацію роботи з питань пожежної безпеки» належним чином організована робота 

по попередженню випадків травмування всіх учасників навчально-виховного процесу.  

Згідно з вимогами, з вихованцями БДТ проводяться інструктажі з безпеки 

життєдіяльності (вступні, цільові, позапланові, повторні).  

Постійно надається методична допомога всім педагогічним працівникам закладу 

з питань охорони праці, пожежної і радіаційної безпеки, безпеки життєдіяльності; 

забезпечується неухильне виконання законів України «Про дорожній рух», «Про 



забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» в частині 

проведення відповідної роботи з питань запобігання дитячому травматизму. При 

організації екскурсій, туристичних подорожей дотримуються вимоги наказу 

Міністерства освіти України від 24.03.2006 № 237 «Про внесення змін до правил 

проведення туристичних подорожей з учнівською молоддю України», листа 

Міністерства освіти і науки України від 27.04.2010 № 1/9-287 «Щодо організації 

екскурсійних поїздок», наказу Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 № 

1124 «Про затвердження нормативно – правових актів, які регламентують порядок 

організації  туристсько – краєзнавчої роботи».       

У закладі постійно проводяться різні форми роз’яснювальної і виховної роботи з 

профілактики травматизму серед дітей. Здійснюється постійний контроль за 

проведенням інструктажів із безпеки життєдіяльності на заняттях гуртків, під час 

проведення масових заходів, екскурсій та змагань.  

Форми роботи з профілактики травматизму: 

 розгляд питань на батьківських зборах. 

 бесіди з питань безпеки життєдіяльності, 

 вступний, первинні та цільові інструктажі 

 постійно діючи куточки з безпеки життєдіяльності та охорони праці  

Презентуючи діяльність закладу неможливо не зупинитися на питанні співпраці з 

батьками та громадськими організаціями. Результатом спільних заходів із управлінням 

- службою в справах неповнолітніх Борщівської РДА, міліцією, відділом з питань сім'ї, 

молоді та спорту Борщівської РДА, міською радою стало залучення до змістовного 

дозвілля дітей  соціально незахищених категорій.  

Для дітей соціально незахищених категорій проводилися районні фестивалі 

«Повір у себе», концерти до Дня Святого Миколая, ігрові програми до Дня захисту 

дітей.  

У рамках довгострокової акції «Декада добрих справ» гуртківці «Клубу юних 

миротворців «Факел» щорічно проводять доброчинну акцію по збору коштів на 

придбання подарунків дітям-інвалідам міста, яких відвідують на передодні Дня 

Святого Миколая.  

За ініціативи культорганізатора закладу проведено міську акцію по збору речей 

та іграшок для РОТУХУ «Якщо не я, то хто». Зібрані речі та іграшки передано в 

дитячий інтернат.  

Щорічно проводяться благодійні акції з метою збору речей, солодощів для 

вихованців Мельнице-Подільського будинку-інтернату: «Подарунок від Святого 

Миколая», «Прикрась життя милосердям». Гуртківці є частими гостями з 

концертними програмами у вихованців сказаного інтернату. 

 Педагогами та гуртківцями закладу протягом 2013-2015 років проводилися й 

інші доброчинні заходи: 

 благодійна акція до Дня людей похилого віку і Дня ветеранів «Від добрих 

слів до добрих вчинків» 

 благодійна акція «Молодим дорога, старшим шана» 

 молодіжна акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «Це стосується 

кожного» 

 різдвяна благодійна акція «Колядників запрошуйте до хати, будемо 

колядувати» 

 благодійна акція «Передай добро по колу» 



 благодійна акція «Ніхто не буде самотнім». Вітання для людей похилого віку. 

 проект «Подаруй дитині щастя» 

 екологічні акції з впорядкування території біля пам’ятника Р.Шухевичу, 

печери «Кришталева», могили закатованих євреїв (м. Борщів) 

 екологічна експедиція «Вода – джерело життя» 

Важливим завданням педагогічного колективу БДТ є широке залучення батьків 

до співпраці з колективом, до активної участі у житті позашкільного закладу та 

гуртків. Ми активно співпрацюємо з батьками. У закладі створена Рада закладу та 

батьківський комітет. Адміністрація закладу використовує різноманітні форми 

співробітництва з батьками та батьківськими комітетами гуртків. 

Щорічно у травні та вересні поточного навчального року на загальних зборах 

адміністрація закладу звітує перед педагогічною та батьківською громадськістю про 

підсумки роботи закладу за звітний період, наголошуючи на питаннях, пов’язаних з 

якісним рівнем організації навчально-виховного процесу, масових заходів, належними 

умовами для розвитку й виховання дітей, результативності творчих здобутків 

вихованців, особистим внеском у розвиток закладу в межах освітнього простору. 

Форми співробітництва з батьками 

 батьківські збори у гуртках; 

 засідання батьківської комітету; 

 загальні збори закладу; 

 прийом адміністрацією батьків; 

 проведення спільних з батьками заходів (майстер класи, творчих майстерень, 

екскурсій) 

Діяльність Борщівського районного будинку дитячої творчості є публічною, 

відкритою і доступною для всіх. Основні віхи в діяльності закладу систематично 

розміщуються на сайті закладу, у якому розміщується інформація по таких розділах: 

 Головна сторінка 

 Новини 

 Історія закладу 

 Досягнення 

 Планування роботи 

 Колектив БДТ 

 Наші гуртки 

 Розклад занять 

 Методичний порадник 

 Керівнику гуртків 

 Рада гуртківців 

 Фотогалерея 

 Конкурс 

 Цікаве таборування 

 Досвід виховної роботи Бойчук Н.Я. 

Про досягнення наших вихованців і здобутки педагогів закладу, про проведення 

масових заходів друкуються статті в районному часописі «Галицький вісник», за 

що велика вдячність редакції газети. 

 Найбільш вагомі здобутки нашої творчої діяльності висвітлюється на сайті 

відділу освіти Борщівської РДА та на сайті Борщівської районної державної 

адміністрації. 

http://borshsvtvorhist.jimdo.com/
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http://borshsvtvorhist.jimdo.com/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83/
http://borshsvtvorhist.jimdo.com/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
http://borshsvtvorhist.jimdo.com/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8/
http://borshsvtvorhist.jimdo.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B1%D0%B4%D1%82/
http://borshsvtvorhist.jimdo.com/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96-%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8/
http://borshsvtvorhist.jimdo.com/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C/
http://borshsvtvorhist.jimdo.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://borshsvtvorhist.jimdo.com/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2/
http://borshsvtvorhist.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2/
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http://borshsvtvorhist.jimdo.com/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%BD-%D1%8F/


Підводячи підсумки діяльності за 2013-2015 роки слід зазначити, що 

Борщівський районний будинок дитячої творчості позашкільний заклад, у якому 

приділяється велика увага створенню позитивного іміджу. Заклад працює на 

задоволення потреб суспільства у збереженні і розвитку національної культури, 

традицій, суспільних цінностей через виховання молодого покоління. 

Не всі аспекти нашої роботи підлягають статистиці, адже зусилля, що 

витрачаються на освіту окупляться може через десятиріччя. Але у нас є потенціал, 

творчий, неповторний, самобутній, який націлено на розкриття обдарованості у 

кожній дитині. Наше завдання допомогти дитині знайти свій ключ до успіху, створити 

умови, у яких вона розкриватиме свої здібності, творитиме своє життя, зростатиме 

також духовно, творчо, інтелектуально. 

  

         «Творення людини – найвище напруження всіх наших сил. Це і життєва 

мудрість, і майстерність, і мистецтво. Діти – не тільки і не стільки джерело радості. 

Діти – це щастя, створене нашою працею». 

В.Сухомлинський 

  

  

Дякую за увагу! 

  

  

Директор закладу                                                                            Н.В. Николаїшин 

 
 


