
Звіт роботи гуртка «Художнє читання» за перше півріччя 2017 навчального року 

 Гурток «Художнє читання» у Марківському професійному аграрному ліцеї є 

самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Його мета – 

навчити гуртківців сприймати і розуміти слово, розвивати почуття особистої 

відповідальності за збереження і збагачення рідної мови, допомогти опанувати 

секретами сценічної майстерності, формувати у молоді здібності до прекрасного. 

Розвивати їх природні задатки, загальні та спеціальні здібності, активізувати 

творчість гуртківців, 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  перше півріччя для роботи гуртка « Художнє читання» виділено 152 

години, які відпрацьовані  в повному, навіть відпрацьовано більше годин 

виділених для роботи гуртка. Навчання проводяться тричі на тиждень.  

        Протягом навчального року у гуртку займалося 15 і більше гуртківців.  

         Протягом першого півріччя 2017 навчального року керівником гуртку та 

гуртківцями, були організовані і показані наступні заходи у  Марківському 

професійному аграрному ліцеї : 

Вересень. 

 Тема заходу: «Миру Мир». 

 Форма проведення : літературно – музична композиція . 

 

 

 



 

Мета цього заходу: привернути увагу учнів ліцею до проблеми мирного 

співіснування на Землі, необхідності згуртування людства для досягнення миру, 

формувати негативне ставлення до агресії, зла. Виховувати почуття 

взаємодопомоги, толерантності, гуманності, а також підкреслити, що на сторожі 

Миру  в Україні стоять Збройні Сили України, весь український народ. 

Виховувати повагу за полеглими в боях за Україну.  

Це робота першого року навчання  дітей у гуртку. У цьому заході взяли учні 43 

групи. 

Жовтень. Гуртківці взяли участь у тематичному заході присвяченому Дню 

українського козацтва.  

 Форма проведення: літературна композиція. 

Тематичний захід приурочений  визволенню України від німецько – 

фашистських загарбників. 

Тема: «Ішли у бій – ввійшли в безсмертя». 

 Форма проведення : літературно – музична композиція  

Мета цього заходу: показати дітям героїзм народу в боротьбі з ворогом, довести, 

що війна була всенародною, розширити знання про солдат, які віддали своє життя 

за ради Миру на Землі, виховати почуття патріотизму, любові до своєї Землі. 

 Композиція була показана гуртківцями  першого та третього року навчання у 

гуртку. 

Листопад.  

Тема заходу « Наш біль», 

Форма проведення: літературна композиція з використанням комп’ютерних 

технологій 

Мета цього заходу: виховувати почуття національної гордості та гордості за 

свою Батьківщину, народ. Формувати вміння співчувати людському горю, 

готовності завжди прийти  на допомогу, виховувати в гуртківців інтерес до 

історичних подій у своєму краї, своєї родини. Цей захід був проведений разом з 

викладачем права та історії  Л.О Глущенко.    



Грудень.   Тема заходу «Твоє майбутнє у твоїх руках». 

Форма проведення : літературно – музична композиція.  

 

 

 

 

Мета заходу : виховання свідомого ставлення до свого здоров’я, як найвищої 

соціальної цінності,  сприяти ґрунтовному оволодінню учнями повної та 

достовірної інформації про ВІЛ(СНІД), шляхи його передачі, ситуації ризику, 

привернути увагу до даної проблеми. 

     Гуртківці, протягом  цього навчального півріччя допомагали у вирішенні 

творчих питань пов’язаних з підготовкою до тематичних заходів – підбирали 

пісенний, документальний, художній матеріал. 

      Глибоко переконана, що такі підходи до організації в гуртковій роботі не 

тільки дають гуртківцям, учням ліцею, ґрунтовні знання, а й формують творче 

мислення, викликають зацікавленість до історичного минулого нашого краю, 

виховують здорових, повноцінних громадян своєї країни, які прикладуть 

максиму сил для розвитку своєї Батьківщини. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 


