Про підсумки роботи гуртків РБДТ за навчальний
2016-2017 рік.
(Слайд2.) У 2016-2017 навчальному році у закладі працювало 46
керівників гуртків, у яких навчалося близько 1600 вихованців у 110 групах
віком від 5 до 18 років. Із 110 груп, у яких об’єднані гуртківці, початкового
рівня – 67 груп (1060 вихованців), основного 40 (588 вихованців), вищого – 3
групи (36 вихованців).
(Слайд 3.) Діти навчаються за такими напрямами:
 художньо-естетичний – 67 груп, 1055 дітей,
 науково-технічний – 27 групи, 332 дитини,
 історико-краєзнавчий – 1 група, 14 дітей,
 еколого-натуралістичний – 3 групи, 47 дітей,
 фізкультурно-спортивний – 4 групи, 61 дитина,
 соціально-реабілітаційний – 2 групи, 46 дітей,
 дослідницько-експерементальний – 1 група,15 дітей,
 гуманітарний – 5 груп, 121 дитина.
Середня наповнюваність у групі в 2016-2017 навчальному році
становить 12 учнів.
(Слайд 4.) Також у цьому році була організована робота над
створенням нового гуртка – вивчення англійської мови: «English kids»,
керівник Ільчишена Б.В. та продовжувалася робота індивідуального навчання
дітей з обмеженими можливостями – 5 вихованців (керівники: Шока Л.П.,
Цільо В.М., Щнелцер В.М., Терпай Я.І., Штумф Г.М.) та (Слайд 5.) 2 груп
індивідуального навчання обдарованих дітей (керівники: Дворак О.Я. та
Андрішко О.Є.).
Навчально-виховна, масова робота в гуртках, клубі, студіях закладу
здійснювалася згідно навчального плану та різнорівневих програм.
(Слайд 6.) Успішній реалізації завдань позашкільної освіти,
забезпеченню реалізації практичної спрямованості діяльності дитячих
об’єднань сприяє участь вихованців та їх наставників у різноманітних
конкурсах, виставках, святах, фестивалях, майстер-класах, персональних
виставок, виховних годин, зборів, тренінгів, квестів, акцій, внутрішніх
заходів, яких проведено у цьому навчальному році – 64. П’ятий рік поспіль
проводимо районний фестиваль з писанкарства «Котися, писанко, по
рідному краю», другий рік – «Лідер-талат-фест», 11 концерт «зразкової»
хореографічної студії «Танцювальний зорепад», «Творчий звіт», акція
«Серце до серця», олімпіади з образотворчого та декоративноужиткового мистецтв серед наших вихованців.
(Слайд 7.) (персональні виставки, підсумкова таблиця олімпіад).
(Слайд 8.) У 2016-2017 навчальному році у різних виставках,
конкурсах, фестивалях, змаганнях, чемпіонатах прийняла участь велика
кількість вихованців РБДТ. Їх майстерність була оцінена високо. 30 призових
місць (І-ІІІ місця) у 9 конкурсах і змаганнях Всеукраїнського етапу, 88

призових місць (І-ІІІ місця) у 15 конкурсах і змаганнях обласного етапу, 84
призові місця (І-ІІІ місця) у конкурсах і змаганнях районного етапу.
Таб. досягнеь: (Слайд 9.)+досягнення.
Таким чином маємо і особливих вихованців, якими гордимося не лише
ми, район і все Закарпаття, але і вся наша держава. (Слайд10.)
Це вихованці:
- шахово-шашкового клубу «Вікторія», керівником якого є старший
тренер, кандидат у майстри спорту з шашок Анатолій Вайда. Його гуртківці у
2016-2017 н.р. отримали найбільшу кількість нагород - це Всеукраїнських (9)
та обласних (59). Побували на чемпіонаті в Києві, Івано-Франківську, с.
Копашневі, Ужгороді, Мукачеві, Турках, Хусті звідти привезли 28 - І місць,
25 - ІІ місць, 15 - ІІІ місць;
- вихованці «зразкової» студії естрадного співу «Ліра», наставником
якого є «керівник гуртка методист» - Гавацко Єльвіра -Петрівна, які у цьому
навчальному році здобули 19 призових місць на Всеукраїнському етапі
Міжнародних фестивалях-конкурсах вокального мистецтва (2 – перших
місць, 10 - других, 7 – третіх місць);
- вихованці «зразкової» хореографічної студії «Dance of Angels» під
керівництвом Буряс Юрія Васильовича. Вони здобули 3 треті призові місця
на Всеукраїнському етапі Міжнародних фестивалях-конкурсах
хореографічного мистецтва.
За підсумками конкурсів образотворчого та декоративно-ужиткового
мистецтва слід відмітити активність та першість серед вихованців:
- «народної» студії образотворчого мистецтва «Боржавська фантазія»,
керівник Микита Любов Борисівна – 12 перемог обласного рівня;
- гуртка «Рукоділля» та «образотворче мистецтво», керівник Андрішко
Олена Євгенівна – 3 перемоги обласного рівня (І, ІІ і ІІІ місця);
- «зразкового» гуртка «Юний скульптор», керівник Щока Лариса
Павлівна – 3 перемоги обласного рівня (І, ІІ і ІІІ місця).
(Слайд 11.) Звісно, найвагомішими є досягнення на конкурсах,
змаганнях Міжнародного, Всеукраїнського та обласного рівнів але не слід
забувати й про досягнення тих гуртків, які постійно беруть участь у різного
роду районних фестивалів, акцій, організовують, проводять та беруть участь
у внутрішніх та міських заходах і святах. Це гурток «Вокальнотеатральний» (кер. Панющик Т.В.) (Посвята в гуртківці, Новорічні свята,
День сміху, День Учителя, Творчий звіт, Котися, писанко!..)
(Слайд 12.) Будинок дитячої творчості продовжує виступати
координатором діяльності шкільних учнівських організацій, органів
учнівського самоврядування, які входять до районної організації
старшокласників «Лідер» (керівник Глушко В.І.). Цього року Батьо
Владислав став президентом Закарпатського обласного учнівського
парламенту «Нове покоління», також вони здобули ІІ почесне місце в
обласному конкурсі на кращу команду лідерів учнівського самоврядування.
У нашому закладі успішно працюють чотири дитячі колективи, що
мають почесні звання «народний художній колектив» - це студія

образотворчого мистецтва «Боржавська фантазія» (кер. Микита Л.Б.),
«зразковий художній колектив» - студія естрадного співу «Ліра» (кер.
Гавацко Е.П.), «зразковий» гурток «Юний скульптор» (кер. Щока Л.П.) та
«зразкова» хореографічна студія «Dance of Angels» (кер. Буряс Ю.В.) і
звання «керівник гуртка-методист» отримала Гавацко Е.П.
Це ще не всі досягнення у цьому навчальному році. Чекаємо підсумків
конкурсу «Пам’ятник воїнам АТО” та «Мої права».
Підсумком навчального 2016-2017 року є творчий звіт, який
відбудеться 18 травня 2017 року.

