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Про стан роботи гуртків
На виконання плану роботи навчального закладу на 2016/2017
навчальний рік у червні місяці перевірено виконання планів роботи гуртків.
Вивчалися наступні питання: планування занять, облік роботи гуртка

в

журналі, контроль за відвідуванням учнями занять, корекційно-розвиткова
робота, результативність роботи гуртка та її вплив на розвиток здібностей
учнів.
Аналіз виконання планів роботи гуртків показав, що гуртки працюють за
напрямками: робота із слабо встигаючими учнями; робота із обдарованими
учнями (підготовка учнів до предметних олімпіад, конкурсів); підготовка до
проведення предметного тижня; тематичних заходів, підготовка стіннівок,
виготовлення плакатів, наочності. Основні цілі гурткової роботи: розвиток
творчих здібностей учнів, розширення і поглиблення знань з предметів,
спеціальної фізичної підготовки, профорієнтації, сприяння естетичному
розвитку учнів, розвитку навичок творчого використання комп’ютера в
навчальній і позакласній діяльності. Робота предметних гуртків здійснюється
згідно плану роботи.
Гурток «Копір», керівник гуртка Шаршунович О.В., відвідують 10 учнів.
Заняття проводилися 1-й і 3-й четвер тижня. Тематика занять: «Робота на
багатофункціональному копіювальному пристрої «XEROX»; «Переплетення та
виготовлення буклетів, брошур»; «Ламінування документів»; «Розрізка аркушів
і підрізання друкованої продукції». Керівник гуртка постійно здійснює

контроль за відвідування учнями занять та своєчасно здійснює запис у журналі
про проведені заняття. Плани занять відповідають календарному плануванню
роботи гуртка. Робота гуртку сприяє набуття учнями знань та вмінь в роботі з
документами засобами сучасної оперативної поліграфії та офісного обладнання
з метою самостійної роботи в умовах реального виробництва. Гуртківці
протягом року виконували роботу по копіювання і розмноженню документів,
переплетіння документів, їх ламінування для навчальних кабінетів та
майстерень.
Гурток «English», керівник гуртка Ульянченко Л.В., відвідують 8 учнів.
Заняття проводилися по середам 1 раз на 2 тижня. Тематика занять: «Цікаві
історичні факти про англійську мову»; «обговорення освіти Великобрітанії»;
«Виготовлення

листівок

до

свята

Хеллоуін.

Обговорення

традицій

святкування»; «Англійська граматика у формі казки» та ін. Керівник гуртка
постійно здійснює контроль за відвідуванням учнями занять та своєчасно
здійснює запис у журналі про проведені заняття. Плани занять відповідають
календарному плануванню роботи гуртка. Робота

гуртку формує

у учнів

комунікативні компетенції, уміння співробітництва, вміння працювати в групі,
розвиває критичне мислення. Протягом року учні залучалися до творчих
розробок і проектної діяльності. Учні приймали активну участь в обласних
олімпіадах.
Гурток «Юний хімік», керівник Родіна А.О., відвідують 9 учнів. Заняття
проводилися по четвергам – 2 та 4 тиждень. Тематика занять: «Поняття про
біохімію»; «Біомолекулярний склад живого»; «Ліпіди. Жири і жироподібні
речовини»; «Єдність і сталість хімічного складу істот» та ін. Плани занять
відповідають

календарному

плануванню

роботи

гуртка.

Мета

гуртка:

ознайомити учнів з предметом дослідження хімії, її історією, сучасним станом
та перспективою розвитку, методологією наукових досліджень, розвивати у
учнів схильність до самостійної дослідницької діяльності. Керівник гуртка
Родіна А.О. разом зі своїми вихованцями підготувала відкритий урок для учнів
1-2 курсу «Шкідливий вплив тютюнокуріння на організм людини», підготували

відеоролик

«Енергозбереження», «Шкідливий вплив куріння», розробили

екологічний проект «Еко-упаковка».
Гурток «Дієва економіка», керівник Афанасьєва О.Ю., кількість учнів – 9.
Заняття проводилися в 1-шу середу та 3-й четвер місяця. Програма гуртка
складена згідно навчальної програми курсу економіки. Значна кількість часу
відведена на виконання практичних завдань. Гуртківці підготували та провели
«Економічну лотерею», дослідили витрати домашніх господарств учнів
навчального закладу, склали структуру для підтвердження закону Енгеля, учні
гуртка прийняли участь у зйомках відеоролику «Економіка в моїй економії».
Під час роботи гуртка керівник Афанасьєва О.Ю. намагалася виховувати у
учнів любов і повагу до обраної професій, ставлення до праці та навчання,
охайність під час роботи; розвивала у учнів організаторські якості, виховувала
естетичний смак, доброзичливість і вимогливість.
Гурток «Юний налагоджувальник», відповідальні майстри Завізіон Л.А.,
Васильєва

С.В.,

відвідують

10

учнів.

Мета

гуртка:

формування

компетентностей учнів з технічних знань в процесі пізнавальних та
професійних здібностей учнів. Працює гурток за підтримки батьківського
клубу та громадськості. Під час занять гуртківці більш детально знайомляться з
комп’ютером з середини, з його технічною роботою – налаштуванням та
модернізацією, проектуванням системи, усуненням недоліків в роботі
комп’ютера. На протязі року був розроблений стенд технічного гуртка «Юний
налагоджувальник». Заняття гуртка проводилися 2-3 тиждень місяця по
понеділках.
Гурток «Дипломатичний протокол», керівник Сергієва Ю.С., відвідують 14
учнів, заняття проходять кожний другий четвер місяця. Основна мета гуртку:
забезпечити стійке володіння основними знаннями про діловий етикет,
дипломатичний прийом, форму одягу, поведінку під час прийому; вироблення
практичних навичок свідомого і раціонального використання своїх знань у
повсякденній, практичній діяльності. Основне завдання гуртка навчити
майбутніх адміністраторів, секретарей керівника самостійно організовувати
прийоми, наради, фуршети, презентації, дотримуватися правил ведення

дипломатичного протоколу і т.д. Керівник гуртка постійно здійснює контроль
за відвідування учнями занять та своєчасно здійснює запис у журналі про
проведені заняття. Плани занять відповідають календарному плануванню
роботи гуртка.
Гурток «Дизайнер-універссал», керівник Юдіна М.В., відвідують 10учнів.
Під час роботи гуртка учні знайомляться з різними видами комп’ютерного
дизайну, розвивають художній смак, творчі здібності. Учні працюють в таких
графічних пакетах, як PhotoShop, Illustrator, знайомляться з програмою верстки
InDesign, роблять перші відео монтажі за допомогою найпростішого відео
редактора MoveMaker. Гуртківці прийняли участь в обласному конкурсі
комп’ютерної графіки (ІІ місце), прийняли участь у обласному конкурсі з
офісного програмування (ІІ та ІІІ місце), в обласному конкурсі з макетування та
верстання (І, ІІ, ІІІ місце). Заняття гуртка проходили перший та третій
понеділок місяця.
Гурток «AL DENTE», керівник Новак С.Б., відвідують 20 учнів. Робота
гуртка будувалась за складеним річним планом. Тематика занять: «Види страв
та різноманітність їх оздоблення. Виготовлення найпростіших прикрас з овочів
та фруктів»; «Етикет та правила сервірування сто. Прийом гостей»; «Звичаї та
обряди Українського народу. Обрядові страви» та ін. Плани занять
відповідають календарному плануванню роботи гуртка. Гурткові заняття
проводилися на належному рівні, досягаючи поставленої мети: формування
професійних знань, розвиток творчих та пізнавальних здібностей, розвиток та
удосконалення практичних навичок учнів. Гуртківці на протязі року
відвідували з метою ознайомлення роботи ресторан «Мафія», арт-кафе
«Stolovka», відвідали майстер-клас шеф-кухаря «Старая таверня».
Гурток «Кондитерське мистецтво», керівник Панова І.І., відвідують 11
учнів, серед яких є учні шкіл міста. Гурток відноситься до профільної
підготовки учнів з метою ознайомлення учнів зі світом сучасних професій,
розширення знань учнів-школярів зі шкільних предметів, орієнтація на
правильний вибір профілю навчання в старшій школі. Плани занять
відповідають календарному плануванню роботи гуртка. Гурткові заняття

проводилися на належному рівні, досягаючи поставленої мети. Під час занять
учні не тільки вивчають теоретичний матеріал, більша частина занять –
практична робота, де учні шкіл пізнають ази кулінарії, вчаться не тільки
готувати страви, але й правильно їх подавати. Основні цілі гуртка:
ознайомлення з принципами збалансованого харчування, розкрити секрет
красоти – з’їдати не менше 5 жмень фруктів і овочів на день, готувати та
прикрашати прості та складні страви і т.д.
Гурток сучасного танцю «Ренесанс», керівник гуртка Куницька К.Є.,
відвідують 15 учнів. Плани занять відповідають календарному плануванню
роботи гуртка на 2016/2017 навчальний рік. Вихованці із задоволенням
відвідують гурток. Під час занять гуртківці вивчають основи сучасного
танцювального мистецтва, отримують необхідні знання, навички, розвивають
танцювальні здібності. Робота у гуртку сприяє корекції порушень загальної і
дрібної моторики, недостатньої диференційованості і координації рухів,
просторових уявлень, розвитку відчуття ритму, удосконаленню умінь і навичок
з техніки виконання сучасних танців. Гуртківці беруть участь у училищних
заходах, приймають участь в обласному фестивалі художньої самодіяльності
«Фестивальний дивограй профтехосвіти».
Вокальний гурток, керівник гуртка Ревкова К.Є., відвідують 17 учнів.
Учні працюють на заняттях з інтересом, старанно, отримують задоволення від
відвідування гуртка. Заняття сприяють розвитку музичного слуху учнів,
відчуття ритму, музичної пам’яті, вихованню інтересу до музики та співів.
Керівник гуртка знайомить дітей з історією розвитку української народної
пісні, а також із сучасним українським музичним мистецтвом. Гуртківці беруть
участь у училищних святах, конкурсах, стали переможцями обласного
фестивалю художньої самодіяльності «Фестивальний дивограй профтехосвіти»
в номінації «Вокальне мистецтво».
Гурток «Сценічна майстерність», керівник гуртка Ревкова К.Є., відвідують
15 учнів. План заняття відповідає календарному плануванню роботи гуртка на
2016/2017 навчальний рік. Мета гуртка: гармонійний розвиток особистості учня
засобами естетичної освіти, розвиток її художньо-творчих умінь, формування

мислячої і чуттєвої , люблячої і активної людини, готової до творчої діяльності
у будь-якій галузі. Учні вчаться швидко зосереджуватися, самостійно
працювати з текстом (логічні паузи, вміння виділяти головне слово, речення),
опановують техніку мови, освоюють сценічне падіння, основи сценічного бою,
беруть участь у виставах. Заняття проходять кожного тижня у вівторок та
середу, а також у 1 та 3 п’ятницю. Гуртківці є активними учасниками
училищних свят.
Гурток «Євроклуб», керівник Нудьга В.О., кількість учнів 13. Заняття з
вихованцями гуртка проводяться засобами неформальної освіти у вигляді
тренінгів, консультацій, зустрічей. Основна мета гуртка - формування
громадянської активності у учнів шляхом ведення європейської просвіти,
громадянського виховання та сприяння створенню умов для реалізації ними
ініціатив в інтересах молоді та їх місцевих громад. Керівник гуртка Нудьга В.О.
сприяє вихованню молодих лідерів, підвищення рівня поінформованості та
знань учнівської молоді з питань європейської інтеграції України, формування
активної громадської позиції, демократичної поведінки, виховання у учнів
толерантності та патріотизму. Програма гуртка формує в учнів навички
публічних виступів, логічного мислення, толерантного ставлення до думки
опонента; виховує дбайливе ставлення та пошану до народних традицій;
розвиває позитивні якості особистості: працелюбство, наполегливість у
досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності; допомагає
визначити європейські цінності і стандарти життя та їх реалізацію в Україні;
виховує почуття гідності за свій народ; сприяє самореалізації дитини в соціумі.
Гурток проводиться кожну середу місяця.
Гурток «Журналістики», керівник Болобан С.С., відвідують 16 учнів.
Поставлена мета і завдання досягаються через практичне оволодіння навичками
аналізу типів комунікації, засобів комунікації; навичками критичного мислення
та рефлексивного сприймання медіа-текстів; методами аналізу медіа-текстів;
прийомами психологічного захисту проти непотрібної інформації та навичками
безпечної поведінки в медійному просторі; навичками організації особистісного
медійного простору (у тому числі й творчими); розвитком мотивації щодо

формування індивідуальної медіа-культури. На протязі року учні створюють
презентації, буклети на певні теми, вчаться використовувати мовні ресурси в
Інтернет-мережі: робота з енциклопедіями, довідниками, електронними
посібниками, словниками тощо; використання відео-та аудіоресурсів на
заняттях, робота в різних комп’ютерних програмах. Гуртківці активно
приймають участь в обласному конкурсі «Макетування та верстання» в
номінації «Журнал», «Газета» (неодноразово є переможцями даного конкурсу).
Приймають активну участь в висвітлюванні подій на сторінках сайту та в
соціальних мережах.
Гурток «Кіно і телемистецтво», керівник Болобан С.С., відвідують 16
учнів. На протязі навчального року гуртківці знайомляться з історією кіно,
освоюють техніку кіно і відеозйомки, операторську майстерність, основи
режисури. Вчаться працювати в команді, створюють власні проекти. Результати
роботи можна побачити на власному каналі навчального закладу та в
соцмережах.
Гурток «Телетеатр», керівник Болобан С.С., кількість учнів 16. План
роботи відповідає календарному плануванню роботи гуртка на 2016/2017
навчальний рік. Телетеатр – це мистецтво створення телевізійних спектаклів.
Метою гуртка є виявити і розвинути різні сторони творчих здібностей учнів,
сприяти їхньому розвитку. Протягом року гуртківці оволодівали теорією
театрального мистецтва, працювали над постановкою голосу, брали участь в
практичній діяльності навчального закладу, виступали в ролі ведучих, акторів.
Відео знімається в ігровому та документальному жанрі.
Гурток «Реклама і PR», керівник Болобан С.С., кількість учнів 9.
Гуртківці розглядають види реклами, особливості рекламної продукції, вчаться
розробляти рекламу для обраного продукту (наприклад рекламу своєї професії).
Гуртківці прийняли активну участь в створенні рекламного ролика навчального
закладу «Професіоналізм, системність, якість».
Гурток «Компас», керівник Степаненко О.Ю., відвідують 7 учнів. Теми
гуртка спрямовані на розширення обсягу знань учнів з основ креслення,
вивчення інженерних комп’ютерних редакторів, формуванню графічних

навичок, розвиток мислення творчих здібностей учнів. Проходить гурток 1 раз
на два тижня у четвер. Гуртківці – майбутні поліграфісти – знайомляться з
середовищем програми AutoCAD, її використанням у поліграфії, вчаться
будувати розгортку поліграфічного виробу, будують розкладку поліграфічного
виробу на друкарському аркуші.
Математичний гурток

«Інтеграл» проводиться кожен другий та

четвертий понеділок місяця. Керівник гуртка Макаренко Т.М., відвідують 18
учнів. Гурток призначен для виявлення та навчання математично здібних учнів
1-2 курсів. Цілі гуртка: підвищення рівня якості знань учнів, розширення
світогляду в області математики, прищеплення інтересу до математики та її
застосувань, розвиток логічного мислення, інтуїції, просторової уяви, навчання
культурі освіти та самоосвіти, удосконалення умінь та навичок самостійної
роботи учнів із науково-популярною літературою, прищеплення навичок
дослідницького характеру. На заняттях гуртка використовуються традиційні і
нетрадиційні форми і методи навчання. Учні використовують завдання більш
творчого характеру та беруть участь у всіх математичних заходах. Так, у
листопаді 2016 року гуртківці взяли участь у проведенні тижня математики, де
ознайомились більш детально з історією розвитку математики. Також були
проведені математичні конкурси: «КЕНГУРУ І етап», у грудні 2016 року,
«КЕНГУРУ ІІ етап» у березні 2017 року, де учні із задоволенням взяли активну
участь, за що й відзначені дипломами. Був проведений математичний конкурс
«Математична лотерея», де гуртківці готували цікаві конкурси та стінгазети для
учнів закладу.
Робоча програма гуртка «Берегиня» відповідає календарному плануванню
роботи гуртка на 2016/2017 навчальний рік. Керівник гуртка Ярошенко О.О.,
кількість учнів 16. Керівник постійно здійснює контроль за відвідуванням
учнями занять та проводить відповідний запис у журналі. План заняття
відповідає календарному плануванню роботи гуртка. Мета і основний зміст
роботи літературного гуртка «Берегиня» полягає у знайомстві з аспектами
письменницької майстерності. До основних завдань гурткової роботи належить
розвиток уміння створювати вірші, аналізувати власні ліричні / епічні твори і

твори інших авторів, сформувати компетентність в області віршування,
розвивати творчий потенціал учнів. Гуртківці беруть участь у училищних
святах, конкурсах.
Аналіз зайнятості учнів у гуртках та секціях показав, що 72% учнів
охоплено гуртковою роботою.
Разом з тим, мають місце недоліки:
 керівники гуртків Казарінова Ю.В. гурток «Пізнай себе», Ковбаса В.М.
гурток «Стежками історії» на прикінці навчального року не здали журнали
гурткової роботи;
 керівники гуртка Ковбаса В.М., Ульянченко Л.В. недостатньо працюють
над підготовкою учнів до участі в конкурсах і олімпіадах;
 керівники гуртків недостатньо використовують на заняттях сучасні
інформаційно-комунікаційні технології.
Виходячи з вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Вважати рівень стану роботи гуртків у навчальному закладі достатнім.
2. Відзначити

якісну роботу щодо

виконання

планів роботи

гуртків

викладачами, майстрами в/н: Афанасьєва О.Ю., Новак С.Б., Панова І.І.,
Ярошенко О.О., Макаренко Т.М.
3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гончаровій І.П.:
3.1.

проаналізувати даний наказ та розглянути це питання на серпневій
нараді;

3.2.

сприяти участі учнів закладу у всеукраїнських, обласних, міських
конкурсах учнівської творчості.

4. Керівникам гуртків:
4.1.

спланувати роботу предметних гуртків на 2017-2018 н.р. до 30.09.2017;

4.2.

продовжувати роботу над підготовкою учнів до участі у конкурсах та
олімпіадах різних рівнів;

4.3.

відповідально ставитися до планування роботи гуртків та ведення
відповідних журналів

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заст. директора з НВР
Гончарову І.П.

Директор
Візи:
Заст. директора з НВР
__________І.П.Гончарова

В.А.Макаров

