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НАКАЗ 

31.08.2021                                                                                                       № 29- о\д  

 

Про організацію гурткової роботи 

У 2020-2021 н.рр. 

 

 На виконання  Закону України «Про   освіту»,  наказу Міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження гранично допустимого 

навантаження на дитину у ЗДО різних типів та форм власності від 20.04.2015 

№446. та Рекомендаціями  листа МОН України від 30.07.2020 № 1\9-411 Щодо 

організації діяльності ЗДО у 2020-2021 н.р., та якісної реалізації варіативної 

складової оновленого БКДО, з метою підтримки та виявлення дитячої 

обдарованості, природних нахилів та здібностей з урахуванням напрямку 

діяльності закладу схвалених педагогічною радою від 31.08.2021 протокол 

№1. 

НАКАЗУЮ : 

1.  Призначити відповідальними за організацію в 2021-2022 навчальному 

році в ЗДО гурткову роботу за такими напрямками: 

- «Крафт майстерня» - керівник гуртка  Соломаха Н.І. 

- «Кольоровий світ» - керівник гуртка Скаченко І.Л. 

- Театр мод «Перлинка» - художній керівник Онищенко О.В. 

- «Музичний дивограй» - музичний керівник Градова О.П.   

- «Ігровий стретчинг» - інструктор з фізичної культури Ульянова К.С. 

1.1. Затвердити роботу керівників гуртків за парціальними освітніми 

програмами: 

 "Радість творчості" – програма художньо – естетичного розвитку дітей 

раннього та дошкільного віку/ Р.М. Борщ, Д.В. Самойлик. Соломаха Н.І., 

Скаченко І.Л. 

 "Дитяча хореографія" – програма та навчально – навчально методичне 

забезпечення хореографічної діяльності дітей. Онищенко О.В. 

 "Музично-казкові намистинки: оздоровчо-освітня робота для дітей 

дошкільного віку"- Градова О.П.  

  «Казкова фізкультура» - парціальна програма з фізичного виховання для 

дітей раннього та дошкільного віку /Ігровий стретчинг. Ульянова К.С. 

1.2.Затвердити парціальні програми та інноваційні освітні методики, згідно 

яких буде проводитись гурткова робота на групах: 



 Група №1 – «Методика виховання Фрідріха Фребеля і його 6 дарів»; 

 Група №2 – «Методика раннього розвитку Марії Монтесорі»; 

 Група №3 – «Методика раннього розвитку Нікітіних»; 

 Група №4 – «STREAM – освіта» альтернативна програма розвитку 

інженерного мислення у дітей перед шкільного віку «Стежинки у Всесвіт»; 

 Група №5 – Парціальна програма з основ здоров'я та безпеки 

життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба 

дбати»; 

 Група №6 – Парціальна програма з морального виховання дітей 

дошкільного віку «Скарбниця моралі»/ ППП «Я маленький журналіст»; 

 Група №7 – «Нетрадиційна робота з казкою за методикою Л.Фесюкової/ 

Театралізована діяльність» 

 Група №8 – "Хочу все знати" – навчально-методичний посібник з 

еколого – природничого напряму, для дітей дошкільного віку. 

 Група №9 – Парціальна програма для дітей старшого дошкільного віку 

«Вітаю, театре»; 

 Група №10 – Парціальна програма інтелектуального розвитку дітей 

раннього та перед шкільного віку «Інтелектуальна мозаїка»; 

 Група №11 – Парціальна програма для дітей молодшого дошкільного 

віку «Грайлик» 

 Група №12 – Парціальна програма для дітей дошкільного віку «Україна 

– моя батьківщина», створення міні – музею з Українознавства;  

 Група №13 – Парціальна програма для ЗДО по формуванню лідерського 

потенціалу «Лідер живе у кожному»/ ППП «Ательє» в рамках роботи над 

творчим проєктом ЗДО «Апофема українського віночка». 

1.4. Гурток англійської мови (додаткова платна освітня послуга) - в\м 

Кочережко Т.М.  

2.  Вихователю-методисту: Кочережко Т.М.  

2.1. Скласти списки дітей, з якими будуть працювати, відповідальні за 

гурткову роботу в ЗДО, та сформувати відповідні групи з урахуванням віку 

дітей, до 20.09.2021р. 

2.2. Скласти та подати на затвердження розклад занять, до 20.09.2021р. 

2.3. Ознайомити батьків вихованців старшого дошкільного віку із змістом 

гурткової роботи, розкладами, планами роботи гуртків. ( через наочність 

ЗДО  та власний сайт) До 20.09.2021р. 

2.4. Надати консультаційну та методичну допомогу керівникам гуртків  та 

забезпечити програмами.  За потреби та запиту  

2.5. Оновити діагностичний матеріал для визначення результативності 

гурткової роботи (Інструментарій) до 10.10.2021р. 

2.6. Провести інструктаж з питань безпеки життєдіяльності дітей з 

педагогами, під час проведення гурткової роботи в ЗДО 

3.  Затвердити: 

3.1. Перелік парціальних Програм та методичних рекомендацій  для 

гурткової роботи (додаток №1). 

3.2. Перспективний та календарний плани роботи гуртків  

3.3.  Розклад роботи гуртків ( додаток №2) 

3.4. Прізвища керівників та  Список дітей які відвідують гуртки . 

3.5.  Матеріали діагностики дітей  та анкетування батьків 

3.6.  Журнали обліку гурткової роботи 



3.7. Договори (заяви) з батьками для платного гуртка англійської мови. 

4. Педагогічним працівникам, які проводитимуть гурткову роботу: 

4.1. Забезпечити дотримання правил безпеки життєдіяльності під час 

проведення гурткової роботи, а також під час супроводу дітей до Арт-студії, 

музичної та спортивної зали закладу, та до групового приміщення, 

постійно. 

4.2. Не допускати порушень в організації життєдіяльності дітей, 

постійно. 

4.3. Проводити гурткову роботу на групах лише в другу половину дня 

- після денного сну дітей, згідно з розкладом занять. 

4.4. Забезпечити утримання приміщень (Арт-студії, музичної та 

спортивної зали закладу), у яких проводитимуть гурткову роботу, 

відповідно до встановлених вимог. 

4.5. Погодити з вихователем-методистом перспективні плани 

гурткової роботи з дітьми, до 20.09.2021р. 

5. Вихователям груп: 

5.1. Передавати дітей особисто педагогічним працівникам, які 

проводитимуть гурткову роботу в ЗДО, та приймати дітей від цих 

працівників при поверненні до групи, відповідно до розкладу занять. 

5.2. Не залишати дітей, які не відвідують гурток, без нагляду, 

Постійно. 

5.3. Вихователям груп старшого та середнього дошкільного віку - не 

допускати порушень епід. режиму, перевантажень під час  організації 

освітньої діяльності  дітей. Постійно 

5.4. Здійснювати співпрацю з керівниками гуртків з питань гурткової 

роботи. Постійно 

6. Керівникам гуртків постійно :  

6.1. Здійснювати освітню діяльність з урахуванням індивідуальних 

особливостей, здібностей та природних нахилів з дотриманням вимог 

адаптивного карантину . 

6.2. Організувати роботу гуртка відповідно до затвердженого 

розкладу, робочої програми та плану роботи . постійно 

6.3. Здійснювати моніторинг рівня знань, умінь, навичок з напрямку 

щоквартально. (звіт) 

6.4. Створювати безпечні умови предметно-розвивального 

середовища для повноцінної роботи гуртка ( інструктаж БЖД). 

6.5. Підвищувати рівень фахової майстерності через самоосвіту. 

6.6. Вести необхідну документацію та зберігати її.  

6.7. Звітувати про перебіг гурткової роботи перед педагогічним 

колективом та батьківською громадою на «Творчому звіті гурткової 

роботи» (відео презентація. Квітень 2022р.). 

7. Призначити відповідальною в\м - Кочережко Т.М.: 

7.1. За безпечне пересування дітей з приміщення груп в АРТ студію, 

дотримання вимог в умовах адаптивного карантину. 

7.2. За здійснення контролю рівня та якості гурткової роботи в ЗДО. 

 

 Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Завідувач ЗДО                                                               Н. Кузьма 



З наказом ознайомлені : 

 Кочережко Т.М. -                Соломаха Н.І. -              Скаченко І.Л. -                     

Онищенко О.В. -                   Градова О.П. - 

Щеглова І.Г. -                    Харькова П.О.                       Радзівіл Т.П. 

 Свєтська В.А.                      Місюра С.В.                             Богонос О.А.  

Федосюк А.О.                       Гудкова І.О.                             Літвінова В.В.  

Таран Н.М.                          Ульянова К.С.                           Вавелюк О.М. 
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