
Гурток: «Спортивний туризм» 

Керівник: Шидловський Василь Іванович 

Початок роботи гуртка: листопад 2014 року 

Напрямок гурткової роботи: туристсько-

краєзнавчий 

Програма, за якою працює:  Навчальна 

програма «Спортивний туризм». 

Рекомендовано МОН України (лист МОН України від 04.07.2013 р. № 1/11-

10903) 

Мета гуртка: засвоєння низки практичних знань і навичок, а саме: орієнтування 

на місцевості за допомогою компаса і карти, місцевих предметів; встановлення 

намету, розпалювання вогнища; приготування їжі в польових умовах; долання 

природних перешкод з використанням спеціального спорядження; надання 

долікарської допомоги в польових умовах, підготовка до участі в районних та 

обласних туристичних змаганнях. 

Вік дітей: 13-17 років 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

---- ---- 1 28 1 24 

 

Досягнення гуртка: 2014 -2015 навчальний рік  

 участь в проведені районних туристичних змагань серед учнів шкіл. 

Участь гуртківців у районних туристичних змаганнях у складі команди 

Борщівського НВК № 3; 

 Онищак Ростислав – володщар гран-прі загальнобудинківського 

фестивалю-конкурсу «Свята Покрова»; 

 Онищак Максим – І місце в загальнобудинківських змаганнях з шашок 

 І місце – районний етап Всеукраїнського конкурсу туристсько-краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді з активним способом пересування «Мій 

рідний край» 

 Гуртківцями проведено екологічну операцію з прибирання території  

печери «Вертеба»,  зустріч з членами громадської  організації «Воля», 

участь у виставці виробів «Природа і фантазія», флеш моб «Дух, що тіло 

рве до бою» 



Гурток: «Геологічне 

                               краєзнавство» 

Керівник: Чугаєвська Ірина Ігорівна 

Початок роботи гуртка: лютий  

2015 року 

Напрямок гурткової роботи: 

туристсько-краєзнавчий 

Програма, за якою працює:  

Навчальна програма «Геологічне краєзнавство».  

Затверджено наказом відділу освіти Борщівської РДА 23.09.2013 р. № 307-од 

Мета гуртка: набуття особистістю компетентностей у процесі геологічного 

краєзнавства; уміння досліджувати та раціонально використовувати природні 

ресурси, знайомитися та вивчати природні багатства рідного краю, кліматичні та 

погодні умови, досліджувати та описувати геологічні об’єкти, проводити 

пошукові роботи, вивчати мікроклімат; готувати науково-дослідницькі та 

пошукові роботи, складати та читати геологічні карти; виховання свідомого 

ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих. 

Вік дітей: 12-17 років 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

---- ---- 1 21 1 20 

 

Досягнення гуртка: 2014 -2015 навчальний рік   

 7 місце в обласних геолого-географічних змаганнях;   

 І місце у виді «Гідрологічне дослідження» в обласних геолого-

географічних змаганнях;   

 ІІ місце у виді «Мінералогія і петрографія» в обласних геолого-

географічних змаганнях;   

 ІІ місце у конкурсі «Знавців рідного краю» в обласних геолого-

географічних змаганнях;   

 участь в загальнобудинківській заочній виставці-конкурсі  «Вернісаж 

талантів»; 



2015-2016 навчальний рік  

 І місце в районному етапі в Всеукраїнського руху «Моя земля – земля моїх 

батьків»  за напрямком «Географія рідного краю» (Чугаєвський Владислав); 

 І місце в загальнобудинківському фестивалі-конкурсі «Свята Покрова» 

(Гречка Діана) 

 

 

 

 

 



Гурток: «Мандрівник» 

Керівник: Чугаєвська Ірина Ігорівна 

Початок роботи гуртка: лютий 

2015року 

Напрямок гурткової роботи: 

туристсько-краєзнавчий 

Програма, за якою працює:  Навчальна 

програма «Мандрівник». 

 Затверджено наказом відділу освіти Борщівської РДА від 05.09.2014р. №71-од 

Мета гуртка: реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти через 

формування у шкільної молоді активної життєвої позиції, стійкого пізнавального 

інтересу до історії та природи рідного краю занять туризмом 

Вік дітей: 10-13 років 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

---- ---- 1 20 1 22 

 

У гуртку проведено патріотичний захід «На їхню долю випала війна». Діти 

взяли участь у патріотичному флеш мобі «Дух, що тіло рве до бою», осінній 

ярмарці, фестивалі-конкурсі «Свята Покрова» 

 



Гурток: «Мандрівник» 

Керівник: Галайчук Юрій 

Володимирович 

Початок роботи гуртка: лютий 

2015року 

Напрямок гурткової роботи: 

туристсько-краєзнавчий 

Програма, за якою працює:  Навчальна програма «Мандрівник»  

Затверджено наказом відділу освіти Борщівської РДА від 05.09.2014р. №71-од 

Мета гуртка: реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти через 

формування у шкільної молоді активної життєвої позиції, стійкого пізнавального 

інтересу до історії та природи рідного краю занять туризмом 

Вік дітей: 10-13 років 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

---- ---- 1 20 2 42 

 

 З гуртківцями проведено екологічно-краєзнавчу мандрівку по визначних 

місцях смт. Скала-Подільська, екскурсію до пам’ятника Р.Шухевичу ( с. Гуків, 

Хмельницька обл.) 

 



Гурток: «Юні туристи –  

                                краєзнавці» 

Керівник: Галайчук Юрій 

Володимирович 

Початок роботи гуртка: вересень 

2015року 

Напрямок гурткової роботи: 

туристсько-краєзнавчий 

Програма, за якою працює:  Начальна програма «Юні туристи-краєзнавці» 

Схвалено до використання методрадою ТОКЦТКСЕУМ  (протокол від 

12.12.2012 р . № 4) 

Мета гуртка: засвоєння дітьми знань з туризму і краєзнавства; оволодіння 

знаннями, вміннями та навичками з видів спортивного туризму; набуття досвіду 

по складанню опису маршруту багатоденного походу, участь у змаганнях; 

збереження та примноження культури, звичаїв, традицій українського народу, 

вміння працювати в колективі. 

Вік дітей: 12-14 років 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

---- ---- ---- ---- 1 18 

 

З гуртківцями проведено екологічно-краєзнавчу мандрівку по визначних 

місцях смт. Скала-Подільська, екскурсію до пам’ятника Р.Шухевичу ( с. Гуків, 

Хмельницька обл.) 

 

 

 

 

 

 



Гурток: «Юні спелеологи» 

Керівник: Галайчук Юрій 

Володимирович 

Початок роботи гуртка: лютий 

2015року 

Напрямок гурткової роботи: 

туристсько-краєзнавчий 

Програма, за якою працює:  

Навчальна програма «Юні спелеологи». 

Затверджено наказом відділу освіти Борщівської РДА 23.09.2013 р. № 307-од 
 

Мета гуртка: оволодіння спеціальними спелеологічними знаннями, вміннями та 

навичками організації туристського і експедиційного побуту в різних природних 

і кліматичних умовах, подолання складних природних перешкод, робота з 

картою, компасом; фізичний розвиток школярів, зміцнення здоров’я, 

формування бережливого ставлення до природи, закладення елементів сучасного 

екологічного мислення. 

Вік дітей: 13-18 років 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

---- ---- 1 15 1 25 

Досягнення гуртка:  2015-2016 навчальний рік  

- ІІІ загальнокомандне місце у відкритих змаганнях Тернопільської області 

серед юнаків зі спелеоорієнтування «Кубок пам’яті Володимира 

Олександровича Радзієвського»;  

- І місце - на дистанції «Позначений маршрут» -  Юлія Чорнобай  у 

відкритих змаганнях Тернопільської області серед юнаків зі 

спелеоорієнтування «Кубок пам’яті Володимира Олександровича 

Радзієвського». 

- ІІІ місце у конкурсі фотографій «Моя команда на змаганнях» у відкритих 

змаганнях Тернопільської області серед юнаків зі спелеоорієнтування 

«Кубок пам’яті Володимира Олександровича Радзієвського». 

Гуртківцями даного гуртка проведено екологічну акцію з 

прибирання печери «Кришталева» та прилеглої території. 



Гурток: «Джура» 

Керівник: Чугаєвська Ірина Ігорівна 

Початок роботи гуртка: вересень 

2015року 

Напрямок гурткової роботи: 

військово-патріотичний 

Програма, за якою працює:  

Навчальна програма козацько-

лицарського виховання «Джура»  

Схвалено Комісією із захисту Вітчизни Науково-методичної ради МОН, молоді 

та спорту України (протокол №3 від 01.06.2012р., лист ІІТЗО від 14.06.2012р. 

№14.1/12-Г-119) 

Мета гуртка: формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної 

людини, патріота і захисника Вітчизни; поглиблення знань дітей, розширення їх 

кругозору, виховання загальнолюдських християнських цінностей, формування 

світогляду громадян незалежної демократичної держави, сповнених 

національної гідності та поваги до інших народів. 

Вік дітей: 10-16 років 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

---- ---- ---- ---- 1 20 

 

Вихованці гуртка «Джура» взяли участь у зустрічі з воїнами АТО до Дня 

захисника Вітчизни, осінній ярмарці, фестивалі-конкурсі «Свята Покрова». 

 

 

 

 

 



Гурток: «Юні скаути» 

Керівник: Белюх Наталія Іванівна 

Початок роботи гуртка: вересень 

2015 року 

Напрямок гурткової роботи: 

військово-патріотичний 

Програма, за якою працює:  Навчальна програма «Юні скаути».  

Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної Ради з питань 

освіти Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України (протокол №2                              

від 21.03.2012) 

 

Мета гуртка: розвиток пізнавального інтересу до навколишнього світу, 

знайомством зі спортивним туризмом та скаутингом, підготовка до вступу в 

скаути, знайомство з основами туристичної підготовки, орієнтування, першої 

медичної допомоги, збереження та закріплення здоров’я. 

Вік дітей: 10-11 років 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

---- ---- ---- ---- 1 24 

 

Досягнення гуртка: 2015-2016 навчальний рік  

І місце в районному етапі в Всеукраїнського руху «Моя земля – земля моїх 

батьків»  за напрямком «Із батьківської криниці» (Сергій Белюх). 

 

 З гуртківцями проведено 

екскурсію в печеру «Вертеба» та 

релігійний комплекс села 

Монастирок, екскурсію в Борщівську 

рятувальну службу, екологічну 

мандрівку в Скалу-Подільську. 

 

 



Гурток: «Джура»  

Керівник: Гриців Тетяна 

Михайлівна 

Початок роботи гуртка: вересень 

2015 року 

Напрямок гурткової роботи: 

військово-патріотичний 

Програма, за якою працює:  

Навчальна програма козацько-лицарського виховання «Джура» Схвалено 

Комісією із захисту Вітчизни Науково-методичної ради МОН, молоді та спорту 

України (протокол №3 від 01.06.2012р., лист ІІТЗО від 14.06.2012р. №14.1/12-Г-

119) 

Мета гуртка: формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної 

людини, патріота і захисника Вітчизни; поглиблення знань дітей, розширення їх 

кругозору, виховання загальнолюдських християнських цінностей, формування 

світогляду громадян незалежної демократичної держави, сповнених 

національної гідності та поваги до інших народів. 

Вік дітей: 10-16 років 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

---- ---- ---- ---- 1 22 

 

 Гуртківці взяли участь у фестивалі-конкурсі «Свята Покрова» , осінній 

загальнобудинківській ярмарці. 

 



Гурток: «Клуб юних миротворців  

                                                   «Факел» 

Керівник: Бойчук Неля Ярославівна 

Початок роботи гуртка: вересень 2008 р. 

Напрямок гурткової роботи: військово-

патріотичний 

Програма, за якою працює:  Навчальна програма «Клуб юних миротворців». 

Рекомендовано комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з 

питань МОН, молоді і спорту 2012 р. Навчальна програма козацько-лицарського 

виховання «Джура» Схвалено Комісією із захисту Вітчизни Науково-

методичної ради МОН, молоді та спорту України (протокол №3 від 01.06.2012р., 

лист ІІТЗО від 14.06.2012р. №14.1/12-Г-119) 

 

Мета гуртка: виховання молодої людини – патріота України, готового виявляти 

національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права 

та виконувати обов’язки, сприяти громадянському миру і злагоди в суспільстві, 

успішно самореалізовуватись в соціумі, досягати високої культури взаємин . 

Вік дітей: 12-14 років 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

1 17 1 21 1 18 

 

Досягнення гуртка: 2013-2014 навчальний рік  

 Обласний конкурс волонтерських проектів «Тепло сердець» – ІІІ місце 

2014-2015 навчальний рік 

 Всеукраїнський конкурс фотомистецтва «Моя країно, Україно» Бойчук 

Уляна  

 Всеукраїнський конкурс благодійних проектів «Добро починається з тебе» 

- 

 Всеукраїнський конкурс волонтерських проектів «Служіння заради миру»  

 обласний етап Всеукраїнського руху «Моя земля – земля моїх батьків» І 

місце -  напрямок «З попелу забуття»; 

 Районний  етап Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля, земля 

моїх батьків»  І місце -  напрямок «З попелу забуття»  



 Участь у Всеукраїнському семінарі з національно-патріотичного 

виховання (м. Кам’янець-Подільський). 

2015-2016 навчальний рік 

 І місце в загальнобудинківському фестивалі-конкурсі «Свята Покрова» 

 

Гурток є організатором і учасником благодійних акцій «Милосердя»,  

«З добром у серці»,  «Чисте місто», експедиції «Знай, люби, бережи», 

зустрічі з воїнами АТО та учасниками бойових дій в Афганістані, 

співпрацюють із районною громадською організацією інвалідів «Зорі 

надії», із районною Спілкою ветеранів Афганістану, із Дитячою 

громадською організацією «Клуб юних миротворців» (м.Кам’янець-

Подільський) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Гурток: «Оздоровча гімнастика» 

Керівник: Чугаєвська Ірина Ігорівна 

Початок роботи гуртка: вересень 2015року 

Напрямок гурткової роботи: фізкультурно-

спортивний 

Програма, за якою працює: Навчальна 

програма «Оздоровча гімнастика». 

Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань 

МОН (протокол №3 від 18.12.2013р., лист ІІТЗО від 29.01.2014р. №14.1/12-Г-67)  

 

Мета гуртка: формування морально-духовної життєвокомпетентної особистості 

засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності; навчання принципам здорового 

способу життя та шляхи їх реалізації у повсякденному житті; сприяти організації 

активного, творчого відпочинку і спілкування засобами оздоровчої діяльності; 

покращення фізичного стану дітей, формування практичних навичок щодо 

самостійних занять фізичними вправами.  

Вік дітей: 6-9 років 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

---- ---- ---- ---- 1 25 

 

 З гуртківцями проведено брейн-ринг «Моє Тернопілля», екскурсію в 

Борщівську рятувальну службу 

 



Гурток: «Оздоровча гімнастика» 

 

Керівник: Граблюк Тетяна Ярославівна 

 

Початок роботи гуртка: листопад 2015року 

 

Напрямок гурткової роботи: фізкультурно-

спортивний 

 

Програма, за якою працює: Навчальна програма 

«Оздоровча гімнастика». 

Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-

методичної ради з питань МОН (протокол №3 від 

18.12.2013р., лист ІІТЗО від 29.01.2014р. №14.1/12-Г-67)  

 

Мета гуртка: формування морально-духовної життєвокомпетентної особистості 

засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності; навчання принципам здорового 

способу життя та шляхи їх реалізації у повсякденному житті; сприяти організації 

активного, творчого відпочинку і спілкування засобами оздоровчої діяльності; 

покращення фізичного стану дітей, формування практичних навичок щодо 

самостійних занять фізичними вправами.  

 

Вік дітей: 6-9 років 

 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

---- ---- ---- ---- 1 25 

 

 



Гурток: народного танцю  

                                «Барвінок» 

Керівник: Калинюк Мар’яна 

Іванівна 

 

Початок роботи гуртка: вересень 

2015року 

 

Напрямок гурткової роботи: 

художньо-естетичний 

 

Програма, за якою працює:  1. Програма «Хореографія»  

Рекомендовано МОН України (лист МОН України від 02.04.2012 року №1/11-

4294);2. Програма «Народний танець»  

Рекомендовано МОН України (лист МОН України від 02.04.2012 року №1/11-

4294)  

 

Мета гуртка: розвивати мислення й фантазію, виховувати пластичну культуру, 

культуру руху, знайомити дітей з найважливішими музично - хореографічними 

засадами; формування компетентностей особистості засобами народного танцю. 

 

Вік дітей: 6-14 років 

 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

---- ---- ---- ---- 4 81 

 

Досягнення гуртка: 2015-2016 навчальний рік 

І місце – районний етап Всеукраїнського руху «Моя земля – земля моїх батьків» 

за напрямком «Козацькому роду нема переводу» 

 

 Гуртківцями проведено флеш 

моб для учнів БДТ «Дух, що тіло 

рве до бою». Діти взяли участь у 

фестивалі-конкурсі «Свята 

Покрова» і осінній ярмарці. 

 

 

 



Гурток: вокально-

хореографічний дитячо-

юнацький естрадний 

                            гурток «Мрія» 
 

Керівник: Дунець Антоніна 

Степанівна 

 

Початок роботи гуртка: вересень 

2013 р. 

 

Напрямок гурткової роботи: художньо-естетичний 

 

Програма, за якою працює: Навчальна програма «Вокально-хореографічний 

естрадний гурток «Мрія»  

Затверджено наказом відділу освіти Борщівської РДА від 05.09.2014р. №71-од 

 

Мета гуртка: формування компетентностей особистості в процесі вокально-

хореографічного естрадного мистецтва; ознайомлення з кращими зразками 

світової й вітчизняної класичної та естрадної музичної культури, основними 

поняттями музичної грамоти і теорії музики, різними стилями естрадного танцю, 

оволодіння навичками індивідуального та ансамблевого співу. 

 

Вік дітей: 6-16 років 

 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

1 30 1 30 1 23 

 

Досягнення гуртка: 2013-2014 навчальний рік  

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

«Духовна спадщина мого народу»), 

 Районний фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Свою 

Україну любіть»: дует - І місце, соліст – І місце  

2014-2015 чальний рік 

 Обласний  етап Всеукраїнської експедиції «Історія міст і сіл» - І місце – 

Николаїшин Світлана   

 Районний  етап Всеукраїнської експедиції «Історія міст і сіл»  - І місце – 

Николаїшин Світлана   



2015-2016 навчальний рік 

 І місце в загальнобудинківському фестивалі-конкурсі «Свята Покрова» 

 І місце - районний етап руху «Моя земля, земля моїх батьків» за 

напрямком «Живи і возрадуйся роде, наш красний» 

Вокально-хореографічний гурток «Мрія» - учасник урочистого відкриття 

міської ялинки, відкриття районної спартакіади, відкриття виставки писанок в 

краєзнавчому музеї, виступів на шкільних святах (останній дзвінок, 

випускний), виступу на вечорі-зустрічі «Згадуючи Афган», організатор 

різдвяних колядувань. 

 

 
 



Гурток: зразковий художній  

театр танцю  «Барви» 
                              
Керівник: Желяско Олена 

Володимирівна 

 

Початок роботи гуртка: вересень 

2005 року 

 

Напрямок гурткової роботи: художньо-естетичний 

 

Програма, за якою працює: Навчальна програма «Театр танцю «Барви». 

Затверджено наказом відділу освіти Борщівської РДА від 05.09.2014р. №71-од 

 

Мета гуртка: виховання художнього смаку, культури, відродження і 

примноження надбань національної культури та художньої спадщини 

українського народу, знайомство з хореографічним мистецтвом народів світу, 

розвиток творчих здібностей дітей. 

 

Вік дітей: 6-16 років 

 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

3 33 3 32 3 33 

 

Досягнення гуртка: 2013-2014 навчальний рік 

 ІІІ Всеукраїнський фестиваль – конкурс народної хореографії ім.. Героя 

України М.Вантуха – І місце  

 Регіональний фестиваль хореографічних колективів «Надія -2014» - Гран-

прі  

 Фестиваль дитячих хореографічних колективів «Чортків-фест» (учасники) 

 Обласний  етап Всеукраїнської експедиції «Історія міст і сіл» - І місце 

 Районний етап Всеукраїнської експедиції «Історія міст і сіл» - І місце 

 Звітний концерт на підтвердження звання «Зразковий колектив» 

2014-2015 навчальний рік 

 Регіональний фестиваль хореографічних колективів «Надія -2015» - Гран-

прі; 

 загальнобудинківський фестиваль-конкурс «Свята Покрова» - «Гран-прі»;  



 участь у Всеукраїнському заочному конкурсі народної хореографії 

«Толока» (м. Харків) 

 участь у районному фестивалі «Борщівська танцювальна весна» 

2015-2016 навчальний рік 

 І місце в загальнобудинківському фестивалі-конкурсі «Свята Покрова» 

  

 Зразковий художній театр танцю «Барви» - активний учасник 

фестивалю «В Борщівському краї цвітуть вишиванки», районних та сільських 

заходів до Дня незалежності, учасники благодійної акції «Гостинці для воїнів 

АТО». 

 

 
 

 



Гурток: дитячий театр  

                          «Візоріум» 

 

Керівник: Бойчук Неля 

Ярославівна 

 

Початок роботи гуртка: 

вересень 2013 року 

 

Напрямок гурткової 

роботи: художньо-

естетичний 

 

Програма, за якою працює: Навчальна програма «Дитячий театр «Візоріум». 

Затверджено наказом відділу освіти Борщівської РДА від 05.09.2014р. №71-од 

 

Мета гуртка: виховання в дітей загальнолюдських цінностей, створення умов 

для виховання гармонійно-розвиненої особистості з почуттям естетичного 

смаку, розкриття творчих здібностей, таланту кожної дитини. 

 

Вік дітей: 6-10 років 

 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

3 68 3 57 3 56 

 

Досягнення гуртка: 2013-2014 навчальний рік 

 Районний конкурс читців поезії та образотворчого мистецтва до 200-річчя 

від дня народження Т.Шевченка - Михальова Валерія – ІІІ місце 

 

 Учасники дитячого театру «Візоріум» провели свято для батьківської 

громадськості «Мама вишила мені квітами сорочку», для дітей пільгових 

категорій району показали виставу до  Дня Святого Миколая, виступали перед 

однолітками в школі та у дитячих садках міста з п’єсами.  Гуртківці взяли участь  

в загальнобудинківському фестивалі-конкурсі «Свята Покрова», осінній ярмарці, 

флеш мобі «Дух, що тіло рве до бою». 

 

 



Гурток:  «Моделювання та конструювання 

одягу» 

 

Керівник: Бойчук Неля Ярославівна 

 

Початок роботи гуртка: вересень 2014 року 

 

Напрямок гурткової роботи: художньо-

естетичний 

 

Програма, за якою працює: Навчальна програма 

«Конструювання та моделювання одягу»  

Затверджено наказом відділу освіти Борщівської РДА від 05.09.2014р. №71-од 

 

Мета гуртка: формування компетентностей особистості засобами гуртка 

«Конструювання та моделювання одягу»; оволодівання навиками 

конструювання, моделювання та виготовлення одягу; формування творчих 

здібностей; розвиток громадсько-патріотичних почуттів, формування 

естетичного смаку, навиків професійного та соціального партнерства. 

 

Вік дітей: 13-17 років 

 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

---- ---- 1 23 1 20 

 

 Гуртківці взяли участь  в загальнобудинківському фестивалі-конкурсі 

«Свята Покрова», осінній ярмарці, флеш мобі «Дух, що тіло рве до бою». 

 

 



Гурток: образотворчого мистецтва 

                           «Юний художник» 

 

Керівник: Чайковська Любов 

Мирославівна 

 

Початок роботи гуртка: листопад 2008 р  

 

Напрямок гурткової роботи: художньо-

естетичний 

 

Програма, за якою працює: Навчальна 

програма з образотворчого мистецтва. 

Рекомендовано МОН України (лист МОН 

України від 11.11.2014р. №1/11-17866) 

 

Мета гуртка: формування компетентностей особистості засобами студії 

образотворчого мистецтва; оволодіння навичками живопису, графіки, 

конструювання, скульптури, декоративного мистецтва; формування творчих 

здібностей; виховання дбайливого, шанобливого ставлення до народних 

традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку; 

популяризація народних промислів. 

 

Вік дітей: 6-12 років 

 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

2 55 2 57 3 71 

 

Досягнення гуртка: 2013-2014 навчальний рік 

 Міжнародний екологічний конкурс «Правдивий світ птахів» 

 Обласна виставка-конкурс «Замість ялинки зимовий букет»  

 Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Тобі, Тарасе, шану 

складаємо»  

 Заочна обласна  виставка-конкурс робіт науково-технічної творчості 

гуртківців 

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

учасники – ІІІ місце, 6 учасників – участь; 



 участь у районних конкурсах «Очима дитини про бюджет», «Охорона 

праці очима дітей». 

2014-2015 навчальний рік 

 Конкурс національного природного парку Дністровський каньйон 

«Подбаймо про птахів взимку»  - перемога, номінація «Найоригінальніший 

малюнок» - Костюк Юлія 

 Обласний етап Всеукраїнської експедиції « Любіть Україну вишневу 

свою» -  

 І місце   

 Обласна виставка-конкурс «Замість ялинки зимовий букет»  

 Районний конкурс дитячої художньої шевченкіани  ІІ місце – Костюк 

Юлія, ІІ місце – Русин Діана, ІІІ місце – Паламарчук Софія  

 Районна виставка «Замість ялинки – зимовий букет» - І місце,Паламарчук 

Софія  

 районні змагання з початкового спортивно-технічного моделювання серед 

освітніх закладів: І місце – Куца Юлія гурток, І місце – Пригода Джулія, 

 ІІІ місце – Ванджура Людмила  

2015-2016 навчальний рік 

 І місце в загальнобудинківському фестивалі-конкурсі «Свята Покрова» в 

номінації «Образотворче мистецтво» Русин Діана, Костюк Юлія, 

Паламарчук Софія (різні вікові категорії). 

 

Гуртківці взяли участь  в загальнобудинківському фестивалі-конкурсі «Свята 

Покрова», осінній ярмарці, флеш мобі «Наш прапор – наша гордість», флеш мобі 

«Квіти пам’яті». Проведено пізнавальний захід з екскурсією в рятувальну 

частину «Я пожежним юним буду». Гуртківці декорують приміщення закладу до 

Дня вчителя, Новорічних та Великодніх свят. 

 

 



Гурток:  «Бісерне рукоділля  

                                   «Намистинка» 

 

Керівник: Санчук Ольга Богданівна 

 

Початок роботи гуртка: вересень 2015р. 

 

Напрямок гурткової роботи: художньо-

естетичний 

 

Програма, за якою працює: Навчальна програма  «Бісерне рукоділля 

«Намистинка».  

Затверджено наказом відділу освіти Борщівської РДА від 05.09.2014р. №71-од 

 

Мета гуртка: формування творчої особистості; найповніший розвиток її 

інтересів та здібностей; підготовка до професійного самовизначення та 

самореалізації в соціумі;  набуття вихованцями соціально-цінного досвіду 

трудової діяльності необхідного для життя і праці в ринкових умовах; 

становлення активного учасника суспільного процесу.  

 

Вік дітей: 7-11 років 

 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

---- ---- ---- ---- 1 25 

 

 Гуртківцями та керівником гуртка «Бісерне рукоділля «Намистинка» 

організовано і проведено майстер-клас та творчу майстерню по виготовленню 

патріотичної символіки (підготовлено до зустрічі з воїнами АТО, жовтень 2015р) 

 

 



Гурток:  естрадного танцю  

                                     «Грація» 

 

Керівник: Санчук Ольга Богданівна 

 

Початок роботи гуртка: вересень 

2015 року 

 

Напрямок гурткової роботи: 

художньо-естетичний 

 

Програма, за якою працює: Програма «Естрадний танець».  

Рекомендовано МОН України (лист МОН України від 02.04.2012 року №1/11-

4294) 

 

Мета гуртка: формування компетентностей особистості засобами естрадного 

танцю; ознайомлення з різними стилями естрадного танцю, формування творчих 

здібностей вихованців; дбайливе ставлення до надбань світової вітчизняної 

культури, мистецтва народних традицій, національної свідомості; розвиток 

естетичних почуттів, смаків, емоційно-чуттєвої сфери. 

 

Вік дітей: 5-12 років 

 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

---- ---- ---- ---- 2 49 

 

  

 Гуртківці брали 

активну участь у 

загальнобудинківському заході 

до Дня захисника Вітчизни, 

осінній ярмарці. 

 

 

 

 

 



Гурток:  «Пізнай себе» 

 

Керівник: Юсип’юк 

Людмила Миколаївна 

 

Початок роботи гуртка: 

вересень 2013 року 

 

Напрямок гурткової 

роботи: соціально-

реабілітаційний 

 

Програма, за якою працює: Навчальна програма «Пізнай себе» 

Схвалено комісією з позашкільної освіти МОН України (протокол від 

07.11.2012р. №4) 

 

Мета гуртка:  виховання всебічно розвиненої, психологічно-грамотної та 

соціально активної особистості; розвиток у вихованців практичних навичок 

щодо розв’язання конфліктів; уміння керувати емоціями і почуттями, 

налагодження конструктивної взаємодії у мікросоціумі на засадах особистої 

моральності.  

 

Вік дітей: 13-15 років 

 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

1 26 1 25 1 25 

 

Досягнення гуртка:  2013-2014 навчальний рік 

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

«З батьківської криниці»)   

 

 

 

 

 

 

 

 



Гурток:  «Квілінг» 

 

Керівник: Санчук Ольга Богданівна 

 

Початок роботи гуртка: вересень 2013 

року 

 

Напрямок гурткової роботи: науково-

технічний (художньо-технічний профіль) 

 

Програма, за якою працює: Навчальна програма «Квілінг».  

Рекомендовано МОН (Лист МОН України від 11.11.2014 р. №1/11 - 17866) 

 

Мета гуртка: навчити гуртківців виготовляти картинки, панно та декоративні 

вироби і сувеніри, показати дітям їх творчі можливості, стимулювати їх до 

власної творчої діяльності до самовираження та самовдосконалення. 

 

Вік дітей: 6-14 років 

 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

1 24 2 50 1 25 

 

Досягнення гуртка: 2013-2014 навчальний рік 

 Заочна обласна  виставка-конкурс робіт науково-технічної творчості 

гуртківців 

2014-2015 навчальний рік 

 Обласний етап руху «Моя земля, земля моїх батьків» І місце – напрямок 

«Козацькому роду нема переводу»  

 Обласна виставка-конкурс «Замість ялинки зимовий букет»   

 Районний  етап Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля, земля 

моїх батьків» - І місце – напрямок «Козацькому роду нема переводу» 

 районна заочна виставка-конкурс юних дизайнерів - І місце 

 

 Гуртківці гуртка «Квілінг» - активні учасники не лише загально-

будинківських заходів, а й  виставок, що організовуються в загальноосвітніх 

школах. 

 

 



Гурток:  «Паперопластика» 

 

Керівник: Санчук Ольга Богданівна 

 

Початок роботи гуртка: вересень 2013 року 

 

Напрямок гурткової роботи: науково-

технічний (художньо-технічний профіль) 

 

Програма, за якою працює: Навчальна програма «Паперопластика». 

Рекомендовано МОН (Лист МОН України від 11.11.2014 р. №1/11 - 17865) 

 

Мета гуртка: формування ключових компетентностей особистості засобами 

паперопластики; оволодіння знаннями про папір, його виробництво, види, 

властивості, способи конструювання з паперу, формування практичних вмінь і 

навичок роботи з папером; забезпечення розвитку просторового та логічного 

мислення, уяви, фантазії, формування творчої особистості; розвиток позитивних 

якостей особистості. 

 

Вік дітей: 9-13 років 

 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

2 49 1 25 1 24 

 

Досягнення гуртка: 2013-2014 навчальний рік 

 Заочна обласна  виставка-конкурс робіт науково-технічної творчості 

гуртківців «Вернісаж талантів» 

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

2014-2015 навчальний рік 

 Конкурс національного природного парку Дністровський каньйон 

«Подбаймо про птахів взимку»  - перемога, номінація «Годівничка – витвір 

мистецтва» 

 Районна виставка «Замість ялинки – зимовий букет» - І місце – номінація 

«Новорічна композиція» - Коник Тетяна 

 Фестиваль-конкурс «Свята Покрова» 

 

 

 



Гурток:  «Талановиті 

пальчики» 

 

Керівник: Гриців Тетяна 

Михайлівна 

 

Початок роботи гуртка: 

жовтень 2015 року 

 

Напрямок гурткової роботи: 

науково-технічний (художньо-

технічний профіль) 

 

Програма, за якою працює: навчальна програма з позашкільної освіти науково-

технічного (художньо-технічного) напрямку «Талановиті пальчики». 

Затверджено наказом відділу освіти Борщівської РДА від 05.09.2014р. №71-од 

 

Мета гуртка: формування компетентностей особистості у процесі поглибленого 

вивчення декоративно-прикладного мистецтва; ознайомлення з поняттями та 

знаннями, що стосуються декоративно-прикладного мистецтва як одного із видів 

образотворчого мистецтва; розвиток творчої активності школяра під час 

конструктивно-технічної діяльності; оволодіння різними техніками; 

забезпечення формування творчих здібностей вихованців; розвиток естетичних 

почуттів та смаків. 

Вік дітей: 9-13 років 

 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

---- ---- ---- ---- 1 20 

 

 Гуртківці брали участь в загальнобудинківському заході до Дня 

захисника Вітчизни, осінній ярмарці, фестивалі-конкурсі «Свята Покрова», 

виготовленні патріотичних сувенірів для воїнів АТО. 

 

 

 

 

 



Гурток:  «Початково-

технічне моделювання» 

 

Керівник: Гриців Тетяна 

Михайлівна 

 

Початок роботи гуртка: 

жовтень  2015 року 

 

Напрямок гурткової роботи: 

науково-технічний (художньо-

технічний профіль) 

 

Програма, за якою працює: Навчальна програма з початкового технічного 

моделювання.  

Рекомендовано МОН (Лист МОН України від 11.11.2014 р. №1/11 - 17865) 

 

Мета гуртка: формування компетентностей особистості засобами початкового 

технічного моделювання; засвоєння початкових технічних і технологічних 

знань; формування графічної грамотності, вмінь і навичок роботи з 

різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іграшок, моделей 

машин і механізмів; забезпечення розвитку просторового та логічного мислення; 

розвиток позитивних якостей особистості. 

 

Вік дітей: 6-10 років 

 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

груп дітей груп дітей груп дітей 

---- ---- ---- ---- 2 46 

 

 Гуртківці брали участь в загальнобудинківському заході до Дня 

захисника Вітчизни, осінній ярмарці, фестивалі-конкурсі «Свята Покрова», 

виготовленні патріотичних сувенірів для воїнів АТО. 

 

 

 

 

 



Борщівський районний будинок дитячої творчості 
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