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Директор:
Кайнога Людмила Миколаївна, тел. 050 031 7247
Художній керівник:
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Організація дозвілля дітей є і залишається одним з основних напрямків
роботи закладу, де діти мають можливість розвивати і реалізовувати свої
творчі здібності.
Протягом року для навчальних закладів мікрораойну були проведені
святкові та розважальні заходи, де кожна дитина мала можливість показати
свої творчі здібності та прийняти участь в розважально-ігоровій програмі.
Двічі на рік учасники творчих колективів звітують підсумковими
концертами перед батьками та громадськістю.
Робота з дітьми проводиться у вигляді ранків, постановки казок,
різноманітних конкурсів, проведення ігрових програм та квестів.
У 2018 році продовжили функціонувати наступні гуртки:
- Хореографічні колективи «SENS», «Style dance», «Викрутаси»,
«Непоседи» та «Фемілі»,
- Гурток англійської мови,
- Гурток декоративно-прикладного мистецтва «Умілі ручки»
- Гурток
образотворчого
мистецтва
«Юний
художник»,
а також були відкриті нові:
- Гурток повітряної гімнастики та гурток дихальної гімнастики «Лотос».
Загалом гуртки відвідує 381 чоловік.
Дитячі хореографічні колективи «SENS», «Style dance» та «Викрутаси» у
поточному році взяли участь у наступних фестивалях та конкурсах і досягли
певних здобутків:
№
п/п

1.

2.

Назва фестивалю

Дата
проведення

Хореографічні
композиції

Нагорода

Всеукраїнські
змагання ІІ
рейтинговий тур
«Grand Prix-2018"
Всесвітньої унії
культури

31.03.2018

«Созерцание
грез»
«Сповідь»

Диплом ІІ ступеню
Диплом ІІ ступеню

«Сила вітру»

Диплом ІІІ ступеню

«Драйв»
«Сповідь»
«Господа!

Диплом І ступеню
Диплом V ступеню
Диплом ІІІ ступеню

Всеукраїнський
фестиваль –конкурс

22.04.2018

хореографічного
мистецтва «100па»
3.

4.

5.

6.
7.

Обласний дитячоюнацький фестиваль
«Z-ефір»
Фестиваль дитячих
талантів «Яскраві
діти Дніпра»

Фестиваль дитячих
талантів «Яскраві
діти Дніпра»
«Маленькі зірочки»
Дитячо-юнацький
фестиваль ФоксФест
Фестиваль народної
творчості
«Смарагдове місто»

25.04.2018

12.05.2018

13.05.2018

Берегите
чемоданы»
«Драйв»
«Надоїдлива
муха»
«Сповідь»
«Господа!
Берегите
чемоданы»
«Драйв»
«Созерание
грез»
«Троллі»

03.06.2018
01.11.2018

«Мамо,
пробач»
«Сповідь»
«Господа!
Берегите
чемоданы»
«Мамо,
пробач»

Диплом учасника
Диплом учасника
1 місце
Диплом учасника
Диплом учасника
Диплом учасника
Диплом учасника

Диплом ІІ ступеню
Диплом ІІ ступеню
Диплом І ступеню

А танцювальні колективи «Фемелі» та «Непоседи» у звітному періоді
продемонстрували свою майстерність у таких фестивалях:
№
п/п

Назва
фестивалю

1.

Всеукраїнський
фестиваль
хореографічног
о мистецтва
«WORLD OF
DANCE»

2.

Ⅰ
Всеукраїнський
фестивальконкурс
хореографічног
о мистецтва
«100ПА»

Дата та місце
проведення

лютий 2018
року

22 квінтя
2018 р.

Номінація

Сучасна
хореографія
Естрадна
хореографія
Естрадна
хореографія
Сучасна
хореографія

Вікова
категорія

Назва
композиції

Нагорода

Дует діти

«Хулиганить»

1 місце

2
молодша

«Girls»

середня

«Хлопай»

середня

«Наш ритм»

Лауреат 4
ступеня
Лауреат 4
ступеня
Лауреат 3
ступеня

3.

4.

5.

Ⅲ
Всеукраїнський
фестивальконкурс
«Перші кроки
до зірок»
Всеукраїнський
фестивальконкурс «Planet
of stars»
Конкурс
«КАРАВАНТАЛАНТФЕСТ
2018»

28 травня
2018 р.

9 червня
2018 р.
04 серпня
2018р.

Естрадноспортивна
хореографія

1
молодша

Естрадна
хореографія

2
категорія

Сучасна
хореографія

7.

15 вересня
2018 р.
м.Орлівщина

Всеукраїнський
фестиваль
13 жовтня
хореографічної
2018 р.
творчості
м.
«WORLD OF Синельникове
DANCE»

8.
Міжнародний
чемпіонат з
хореографічног
о мистецтва
«WE MAKE
DANCE 2018»

27 жовтня
2018 р.

9.
Всеукраїнський
фестивальконкурс
«Осыння
феєрія в країні
див»

10 листопада
2018 р.

Лауреат 1
премії

«Кошечки»,
«Я рядом»

1 місце

Дует 6-9
років

«Кошечки»,
«Я рядом»

Півфіналіст

Естрадна
хореографія

Дует 6-8
років

«Тайна
сокровищниц
ы»,
«River»

2 місце

Естрадна
хореографія

Дует 7-10
років

«Бум Бум»,
«Буду
скучать»

6.

Всеукраїнський
фестивальконкурс
«Карусель
талантів»

«Кошечки»,
«Я рядом»

Естрадна
хореографія
Естрадна
хореографія
Естрадна
хореографія

7-10 років
3-6 років

«Mini stars»

учасник

Естрадна
хореографія

Соло Kids
відкрита
ліга

«Бережіть
своїх дітей»

1 місце

6-8 років

Естрадноспортивна
хореографія

Kids дует

Естрадноспортивна
хореографія

Kids дует

Сучасна
хореографія
Сучасна
хореографія
Сучасна
хореографія
Сучасна
хореографія

1
молодша
2
молодша
2
молодша
дует
середня

«А ми
танцюємо»
«Ельза»,
«Girls»

3 місце

«Тайна
сокровищниц
ы»,
«Україна»
«Бум Бум»,
«Буду
скучать»

3 місце
учасник

2 місце

1 місце

«А ми
танцюємо»

Лауреат 2
премії
Лауреат 2
премії

« Танцюємо
разом»

Лауреат 2
премії

«Лови ритм»

Лауреат 2
премії

«Mini stars»

Протягом року керівники мистецького спрямування проводили безліч
творчих майстер-класів таких, як:
-Виготовлення букетів із цукерок;
-Живопис по вологому паперу;
-Розпис писанок;
-Техніка мозаїки;
-Техніка розпису по тілу «Татуаж»;
-Мозаїка з яєчної шкаралупи;
-Техніка Петриківського розпису;
-Техніка розпису «Опішня»;
-Крапковий дизайн предметів побуту;
-Фіто-дизайн (оздоблення посуду);
-Листкова осіння монотипія;
-Новорічна паперопластика;
У Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку «Зоологічна галерея» в
лютому 2018 року в номінації «Образотворче мистецтво» вихованка гуртка
«Юний
художник»
Денисенко
Вероніка
посіла
перше
місто.
Традиційно у фойє закладу неодноразово експонувалися виставки
творчих
робіт
гуртківців
різноманітної
спрямованості.
Протягом звітного періоду закладом культури проведено 171 захід. З них
можна відокремити найбільш масштабні:
-

-

Розважальні новорічні програми під час зимових канікул;
Новорічний бал-маскарад для організацій та установ Таромського;
Народні гуляння «Українські вечорниці -2018;
Театралізоване свято «Масляна»;
Святковий концерт «Нашим мамам» присвячений Міжнародному
жіночому дню;
Розважальні заходи на площі з нагоди Міжнародного дня захисту дітей;
До Дня Конституції України та Дня молоді була організована та
проведена на площі перед закладом культури грандіозна шоу-програма
за участю громадських організацій міста;
Святковий концерт до Дня працівників освіти для всіх освітянських
закладів мкр Таромське, в якому взяли участь професійні артисти;
Урочисте свято «Захисникам України – наша слава навіки », до Дня
українського козацтва та Дня захисника України,

- Вперше було проведено вистави на повітряних полотнах «Пригоди
супергероїв» та «Друзі Гаррі Поттера» за участю вихованців колективу
«Dance vision Studio»,
- Відзначено 15-річчя з дня створення хореографічного колективу
«SenS».

- В рамках Програми Бориса Філатова «Культурна столиця» пройшли
виступи різножанрових професійних колективів таких, як :
- Вокально-хореографічний ансамбль «Юність Дніпра»,
- Театр КВН ДГУ з програмою «Улюблені пісні»,
- Концертна програма «Музика єднає» за участю 5-го військового
оркестру оперативного командування «Схід»,
- Музична казка «Маленька чарівниця» за участю Дніпровського
академічного театру драми та комедії.
Протягом 2018 року проведено
поточний ремонт
службових
приміщень за кошти, отримані від господарської діяльності.
Кожного дня двері культурно-дозвільного центру відкриті для дітей та
дорослих, які бажають творити, духовно розвиватися, підносити рівень свого
світосприймання.

Директор
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