
Анотація навчальної дисципліни 

ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ ДІТЕЙ  

ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни у контексті підготовки 

певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими навчальними  

дисциплінами навчального плану підготовки фахівців. Мета навчальної 

дисципліни: підготовка майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до 

організації освітньо-виховного процесу в гуртках із врахуванням сучасних 

вимог до дошкільної освіти в Україні. 

Дисципліна «Організація гурткової роботи дітей дошкільного і молодшого 

шкільного віку» тісно пов’язана з такими навчальними дисциплінами 

навчального плану підготовки фахівців, як «Педагогіка дошкільна», 

«Дошкільна лінгводидактика», «Основи образотворчого мистецтва з методикою 

керівництва», «Теорія та методика формування елементарних математичних 

уявлень», «Основи природознавства з методикою», «Теорія та методика 

фізичного виховання та валеологічної освіти», «Теорія та методика співпраці з 

родинами». 

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення 

даної дисципліни. Сфера реалізації здобутих компетентностей під час 

працевлаштування. У результаті вивчення навчальної дисципліни в студентів 

повинні сформуватись компетентності: здатність володіти теоретичним 

матеріалом про гурткову роботу в закладах дошкільної освіти; здатність 

конструктивно аналізувати дидактичні принципи організації гурткової роботи з 

дітьми дошкільного віку; володіння різними формами організації гурткової 

роботи в закладах дошкільної освіти; здатність складати методичні розробки з 

гурткової роботи в закладах дошкільної освіти; здатність здійснювати 

різноманітні форми просвітницької роботи серед педагогів закладів дошкільної 

освіти та батьків дітей дошкільного віку щодо додаткових освітніх послуг в 

закладах дошкільної освіти; творчо застосовувати передовий педагогічний 

досвід у власній професійній діяльності. 

Здобуті внаслідок вивчення навчальної дисципліни компетентності можуть 

бути реалізовані під час працевлаштування на посаду вихователя дошкільного 

навчального закладу, гувернера, вихователя-методиста, методиста з 

дошкiльного виховання, фахівця з дошкільного виховання, організатора 

культурно-дозвіллєвої діяльності. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни. 

ЗМ1. Організація життєдіяльності дітей та освітньо-виховного процесу 

під час гурткової роботи в закладах дошкільної освіти 

1. Нормативно-правові документи, що регламентують організацію 

гурткової роботи в закладах дошкільної освіти. 

2. Програмно-методичне забезпечення гурткової роботи в закладах 

дошкільної освіти. 

3. Орієнтовна тематика гуртків. Планування гурткової роботи в закладах 

дошкільної освіти. 



4. Робота з батьками дітей, що відвідують гуртки в закладах дошкільної 

освіти. 

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 

 денна форма навчання: 4 кредити ECTS, 120 годин, у тому числі 

40 годин аудиторної (20 год. лекц., 20 год. практ.), 80 самостійної роботи; 

 заочна форма навчання: 4 кредити ECTS, 120 годин, у тому числі 

16 год. аудиторної (8 год. лекц., 8 год. практ.), 104 самостійної роботи. 

5. Форма підсумкового контролю: екзамен. 

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які 

забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни: кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти Демчик К.І. 

7. Перелік основної літератури. 

1. Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, 

організація і зміст роботи: збірн. метод. матеріалів / авт.-упоряд.: 

О. П. Долинна, А. П. Бурова, О. Низковська, Т. П. Носачова. Тернопіль : 

Мандрівець, 2011. 480 с. 

2. Організація гурткової роботи в дошкільних навчальних закладах / 

авт.-уклад. Л. Б. Міщенко. Харків : Основа, 2015. 333, [3] с. 

3. Тарасова О. С., Рибалка Н. О., Челомбитько Н. П. Організація гурткової 

роботи в ДНЗ. Харків : Основа, 2014. 160 с. 
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