
Запрошуємо в гуртки! 

Успішне майбутнє Вашої дитини починається в дитинстві та 

юності! 

 

Успішне майбутнє Вашої дитини починається вже сьогодні! 

 

Хореографічний гурток 
допоможе тобі: 

 стати граціозним, пластичним; 

 навчитися чудово рухатись; 

 отримати впевненість у собі; 

 оволодіти різними танцювальними стилями та напрямками. 

 

Керівник: Близнюк О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Гурток туристсько-краєзнавчого напрямку  «Юні туристи-

краєзнавці» 

допоможе тобі: 

-  ознайомитись з особливостями рідного краю; 

- дослідити рідний край;  

- ознайомитись з  його історією, народними традиціями, 

звичаями, обрядами; 

- оволодіти пошуково-дослідницькими навичками,  

- покращити екологію довкілля. 

Керівник: Кубрак І.С. 

 

 

Гурток туристсько-краєзнавчого напрямку  «Юні скаути» 

 

Приєднуйся до нас, щоб поринути в чарівний світ мандрів, якщо ти 

бажаєш: 

 бути спортивним і активним; 

 отримати  незабутні враження від пригод і мандрівок; 

 навчитися  скаутингу, туризму, орієнтування, долікарської 

медичної допомоги; 

 знайти нових друзів; 

 навчитися виживати в екстремальних умовах ; 

 досягти успіхів в змаганнях; 

 мати туристичний досвід. 

Керівник гуртка:  Книш І.О. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Військово-патріотичний гурток  «Сокіл - Джура» 

 

допоможе тобі: 

 розвити у собі патріотичну свідомість; 

 розвити готовність до самореалізації в основних сферах життя 

суспільства в тому числі- його захист; 

 навчитися  відповідальності і дисциплінованості; 

 розвити такі якості, як повага до закону, стійкість, 

взаємовиручка, мужність, хоробрість, здатність до подолання 

труднощів; 

 навчитись  як  „виживати" в екстремальних умовах; 

 зберегти  і зміцнити своє  здоров'я. 

Керівник: Коваленко Л.В. 

 

Образотворчий гурток 

допоможе тобі: 

 розвити асоціативно-образне мислення, творчі здібності; 

 ознайомитись  з художніми засобами та прийомами 

малювання, елементами художньої грамоти; 

 стимулювати інтерес і бажання займатися зображувальною 

діяльністю; 

 розвивати творчу уяву, фантазію, вміння бачити незвичайне в 

плямах, випадкових відбитках, створювати цікаві образи, 

композиції;  

 виховувати бажання працювати колективно та вміння 

доводити розпочату  роботу до кінця, отримувати задоволення 

від своєї роботи, милуватися  творами мистецтва. 

Керівник: Дзикановська А.П. 

 

 

 

 



Гурток художньо-естетичного напрямку  «Паперокручення» 

 

На заняттях цього гуртка ти : 

 оволодієш базовими знаннями роботи з папером,  

 навчишся на практиці користуватися інструментами, працювати 

з різними видами паперу; 

 використовувати різні техніки його обробки; 

 читати найпростіші технічні малюнки та схеми та виготовляти 

найпростіші вироби з паперу за зразками та схемами з 

дотриманням певної послідовності дій. 

Керівник гуртка: Шевченко А.В. 

 

Фізкультурно – спортивний  гурток “Оздоровча гімнастика” 

 

Заняття гуртка оздоровчої гімнастики допоможуть тобі: 

 здобути знання щодо організації здорового способу життя; 

 фізично зміцнити своє тіло; 

 покращити фізичний стан за допомогою вправ для профілактики 

порушень постави та оздоровчих дихальних вправ; 

 виховати у себе впевненість у своїх силах, самостійність, 

вольові якості, вміння працювати у команді. 

Керівник гуртка: Мартьянова І.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Військово-патріотичний гурток «Юний захисник Вітчизни» 

 

для хлопців 8-11 класів 

Цей гурток допоможе тобі: 

- здобути теоретичні і практичні знання  у військовій справі; 

- навчить  дисципліні та  вимогливості до себе; 

-  прищепити  любов  до фізичної культури й спорту; 

- допоможе у підготовці   до військової служби та забезпечення 

власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного 

і воєнного часу. 

Керівник: Кубрак І.С. 

Гурток «Музична абетка» 
Гурток, де ти зможеш: 

 оволодіти мистецтвом співів; 

 опанувати техніку володіння голосом; 

 дізнатися багато нового і цікавого; 

 взяти участь у масових традиційних гімназійних заходах. 

  

Керівник: Чебанова Н.В. 

Гурток технічного напрямку «Юні оператори аматорської 

служби радіозв'язку» 

 

Якщо ти відвідаєш цей гурток, ти зможеш: 

 

- оволодіти знаннями і практичними  навичками  в 

аматорському радіозв’язку; 

-  вивчиш  азбуки Морзе; 

- дізнаєшся про радіоконструювання та інформаційно- 

комунікаційні технологіі. 

 

 



Гурток художньо-ететичного напрямку «Фольклористика» 

 

На заняттях гуртка ти: 

- дізнаєшся  все про українську фольклористику; 

- познайомишся  з культурою регіонів України та  з їх  

музичним фольклором, календарною обрядовістю, 

декоративно-прикладним мистецтвом, народним календарем; 

- навчишся правильно записувати  та розшифровувати  

фольклорний матеріал; 

- отримаєш знання у організації народознавчих музеїв, гуртків, 

виставок, підготовки і проведення тематичних свят та обрядів. 

 

Керівник: Фільчагова О.М. 

 


