
Річний звіт роботи гуртка «Художнє читання» за 2016 – 2017 навчальний рік , 

керівник гуртка Галаган Л.В. 

 

        Гурток «Художнє читання» у Марківському професійному аграрному ліцеї є 

самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу.                              

Його мета –  задовольнити потребу й цікавість учнів ліцею до певного виду 

діяльності, розвивати їх природні задатки, загальні та спеціальні здібності, 

активізувати творчість учнів ліцею, своєчасно виявляти обдарованих дітей. 

      Профільне спрямовання гуртку «Художнє читання» спрямовано на розвиток 

художнього читання твору та вокальних даних у гуртківців. 

      Визначаючи профіль гурткової роботи у Марківському професійному аграрному 

ліцеї, враховуються кілька чинників, як - от: 

-  інтереси та хист самих гуртківців, чиї вподобання вивчають викладачі ліцею та 

керівник гуртку, у залученні до гурткової роботи,  батьки під час щоденного 

спілкування з дітьми. 

- наявність матеріальних умов для організації результативної роботи гуртку, а саме 

приміщення, аудіо апаратури, реквізиту. 

         На один навчальний рік виділяється 380 годин  для роботи гуртка               « 

Художнє читання», які відпрацьовані в повному обсязі . Програма роботи гуртка 

розрахована на три навчальних роки. Навчання проводяться тричі на тиждень.  

        Програма роботи гуртку «Художнє читання» на 2016 – 2017 навчальний рік  

виконана у повному обсязі. Протягом навчального року у гуртку займалося 15 учнів 

ліцею, що є нормою для наповненості гуртка  гуртківцями.  

         Протягом навчального року, керівником гуртку та гуртківцями, були 

організовані і показані наступні заходи у  Марківському професійному аграрному 

ліцеї : 

- концертна програма  « Знайомі незнайомці» - робота учнів першого року 

навчання у гуртку – жовтень місяць 2016 року; 

- літературно – музична композиція «Хліб усьому голова» - робота гуртківці 1, 2, 3 

року навчання у гуртку – листопад 2016 року; 



-   концертно – розважальна  програма до Дня святого Валентина «Стріли  

Амура» – робота  гуртківці 1, 2, 3 року навчання у гуртку – лютий 2017 року; 

-   літературно - музична композиція приурочена Небесній Сотні (Урочиста    

лінійка) -   лютий 2017 року; 

- Літературно – музична композиція присвячена І. Франку «Тричі йому являлася 

любов» - робота     гуртківці 1, 2, 3 року навчання у гуртку – травень 2017 року

    Також гуртківці прийняли участь у наступних заходах , які проводилися у 

Марківському професійному  аграрному ліцеї: 

- концертна програма до Дня вчителя – вересень 2016 року; 

- тематичний захід приурочений українській писемності ; 

- у новорічному концерті – грудень 

- тематичний захід приурочений проф.  роботі серед учнів шкіл -  березень; 

- тематичний захід приурочений Вишиванці ( Урочиста лінійка) – травень. 

 У районному заході : 

    Визволення Марківки від німецько – фашистських загарбників – грудень 2017 

року. 

        На протязі цього навчального року учні ліцею, які відвідували гурток  

«Художнє читання» розкрили свої здібності, збагатили свої знання, розширили 

свій кругозір, навчилися само реалізовуватися. Навчилися красиво  та не 

вимушено працювати на сцені під час виступів. 

        Всі заходи несли ще й велику виховну роботу у вихованні учнівської молоді  

ліцею, а саме  такі  напрямки: національно – патріотичне, естетичне, моральне, 

громадське виховання ,  які сприяли  розвитку все бічної розвинутої особистості. 

А також прививали любов до театрального мистецтва. 

       Форми роботи : діалог, індивідуальна робота, масова робота. 

 

 

 

 

 



 


