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Рекомендації  

щодо заповнення та ведення журналу планування та обліку роботи гуртка 
  

І   Основні вимоги 

1. Журнал планування та обліку роботи гуртка (далі - Журнал)  є державним 

обліковим фінансовим документом. 

2. Журнал повинен бути заведений для кожної групи гуртка окремо на весь 

навчальний рік. 

3. Журнал веде особисто керівник гуртка. 

4. Всі записи ведуться чітко, розбірливо, акуратно, пастою одного кольору. 

5. Неприпустимо: 

 виправлення, заклеювання, закреслювання, використання 

коректору, підтирання годин, дат проведення занять, кількість 

відпрацьованих годин і т.п.; 

 написання тем занять на декілька днів, місяців наперед, 

заклеювання раніше написаного тексту; 

 вклеювання, загинання, відрізування листків журналу; 

 виправлення і змінювання розкладу, перенесення занять. 

ІІ  Правила ведення розділів Журналу 

1. Перш ніж заповнювати Журнал, слід детально опрацювати ВКАЗІВКИ 

ДО ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ РОБОТИ 

ГУРТКА.       

2. Чітко вказуємо:  

• повну назву гуртка (Приклад: «Твоя майбутня професія»); 

• рік навчання;  

• рівень навчання (початковий, основний, вищий); 

• форму навчання (групова, індивідуальна);  

• мету і основний зміст роботи гуртка (в розділі 

викладаються основні положення пояснювальної записки 

програми роботи гуртка: напрям, рівень та рік навчання; 

ця інформація береться з програми гуртка); 

• назву програми, за якою працює гурток (повна назва 

програми, затверджена ким, коли); 

• правильно записуємо розклад занять (дні тижня, коли 

проводяться заняття, час початку та закінчення занять);     

• заняття почато « 03 » вересня  2019  року - 

                            вписується дата першого заняття поточного року; 

• заняття закінчено « 28 » травня    2020  року - 

                   вписується дата останнього заняття навчального року; 
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• директор (заступник директора)__________________(підпис) - 

директор закладу заповнює своєю рукою; 

• керівник гуртка                                       (підпис) - 

керівник гуртка ставить свій підпис. 

Пояснення до сторінки 

Якщо гурток має початковий рівень навчання, його мета й основний зміст 

роботи повинні бути відповідними.  

 Головною метою гуртків початкового рівня навчання є прищеплення 

інтересу до виду обраної творчої діяльності, надання  дітям теоретичних і 

практичних основ з даного виду мистецтва (напрямку роботи).  

Головною метою гуртків основного рівня навчання є розвиток стійких 

інтересів до певного виду діяльності, надання більш глибоких, детальних знань, 

практичних умінь та навичок, які задовольняють потреби в професійній 

орієнтації. 

Гуртки вищого рівня навчання мають на меті роботу з обдарованими та 

здібними дітьми з практично професійним підходом до обраної справи. Це 

найвища ступінь оволодіння дітьми  додатковими знаннями.  

         Якщо робота гуртка розрахована згідно з програмою на період більше 

одного року, то кожного наступного року текст написання мети і основного 

змісту роботи гуртка повинен доповнюватися та поглиблюватися. Щороку 

рівень знань, умінь та навичок, якими повинні оволодіти гуртківці, обов’язково 

розширюється та вдосконалюється. Усе це повинно мати обов’язкове 

відображення в зазначеному розділі журналу гурткової роботи.  

Пам’ятаємо, що тривалість занять у закладі позашкільної освіти визначається 

освітньою програмою, навчальними планами і програмами з урахуванням 

психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових 

категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів: 

                                     віком від 3 до 6 років — 30 хвилин; 

                                     віком від 6 до 7 років — 35 хвилин; 

                                     інших — 45 хвилин. 

 

 

             3.    План роботи гуртка 

           Приклад  

План роботи гуртка на I семестр навчального року 

№ з/п 

Тема, розділ навчальної 

програми, зміст роботи  

(на кожне заняття) 

Кількість годин 

Календарні 

терміни 

виконання 

   1 Вступне заняття.            2     03.09.2019 
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Вступний і первинний 

інструктажі 

  
Тема. Друковані видання. 

Преса. 
          22   

    2 Друковані видання           2     06.09.2019 

  

                                         Керівник гуртка _________________( підпис) 

  

           Календарний план на кожен семестр погоджують із завідувачами 

відділів, заступниками директора, затверджує директор закладу, не пізніше, як 

за 5 днів до початку першого запланованого заняття,  підписує керівник гуртка. 

          У календарний план не заносять тривалі виїзди на фестивалі, конкурси, 

змагання, які не передбачені робочим навчальним планом. 
  

 

4. План роботи гуртка на період літніх канікул  

  Якщо керівник гуртка планує свою роботу в літній період, необхідно 

заповнити і цю сторінку журналу (на прикладі заповнення  плану роботи 

гуртка), і подати на затвердження керівнику закладу в травні місяці.  

  Обов’язково вказати  розклад занять гуртка в літній період (дні і часи). 

Зазвичай програми гуртків не розраховані на літній період, тому 

керівнику необхідно продумати, чим він буде займатися з дітьми в цей 

період.  

   Можливий зміст (напрямки) роботи :  

–  поглиблення певних тем програми гуртка; 

–  відпрацювання певних елементів (хореографія); 

–  збирання, заготівля деяких видів рослин (флористика); 

–  перегляд відео, екскурсії, подорожі та ін.   

   Обов’язково скласти на літній період календарно-тематичне 

планування роботи гуртка  і теж подати на затвердження в травні місяці. 

 

           5. У розділі «Відомості про членів гуртка» зазначається номер, 

прізвище, ім’я, по батькові дитини, рік народження, повна назва школи, клас, 

прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи  батьків, домашня адреса, контактні 

телефони, дата вступу в гурток (згідно із заявою), дата і причини вибуття з 

гуртка, в примітках вказується соціальний статус. 

 

          6.  У розділі « Облік відвідування» вживають такі умовні знаки: 

спізнився – «сп», був відсутній з невідомої причини – «нб», був відсутній з 

поважної причини – «пов», був хворий – «хв». 

             Забороняється викреслювати прізвища членів гуртка, які вибули: проти 

прізвища вихованця, що вибув, пишеться «вибув».   
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7. Облік роботи гуртка 

№ 

п/п 
Дата Тема і зміст заняття 

Т
р

и
в
ал

і

ст
ь 

за
н

я
тт

я
 

(г
о
д

и
н

и

) 

Підпис 

керівника 

гуртка 

1 01.09 Вступне заняття. Вступний інструктаж з 

техніки безпеки. 

2 підпис 

   В’язання спицями як один з видів 

декоративно- ужиткового мистецтва 

  

2 06.09 В’язання лицьових петель. 2 підпис 

3 09.09 В’язання виворотних петель. 2 підпис 

4 12.09 В’язання щільних узорів на основі вивчених 

петель. 

2 підпис 

5 16.09 В’язання щільних узорів на основі вивчених 

петель. 

2 підпис 

 

   Дані обліку роботи гуртка повинні співпадати з датами, темами, 

відведеними годинами з календарно-тематичним плануванням роботи 

гуртка на І (ІІ) семестр та навчальним планом гуртка. 

   Тривалість заняття – пишеться кількість годин одного відведеного 

заняття в АСТРОНОМІЧНОМУ вимірі. Погодинно заняття не 

розбивається! 

    У кінці кожного місяця керівник гуртка повинен відступити 1-2 рядки 

для підведення директором (заступником) закладу підсумків кількості 

відпрацьованих годин за місяць. 

8. Бесіди, інструктажі з безпеки життєдіяльності 

• Вступний інструктаж проводять і записують на першому 

занятті гуртка.  

• Заплановані інструктажі  з безпеки життєдіяльності 

проводяться і записуються протягом навчального року.  

• Поточні бесіди проводяться і записуються протягом 

навчального року, якщо в них виникає потреба.  

       9.  Творчі досягнення учнів, вихованців гуртків 

Вказати назву заходу, місце проведення заходу, тривалість, результати 

участі у виставках,  конкурсах, змаганнях, походах, акціях, фестивалях та 

ін.  

    Уважно заповнюйте кожен стовпчик таблиці. 

10. Висновки та зауваження до роботи гуртка та ведення журналу 

     Записи роблять відповідні контролюючі особи, з ними керівник гуртка 

ознайомлюється після кожної перевірки журналу і робить відмітку про 

виправлення недоліків записом «виконано», завіряючи його підписом. 
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III Індивідуальний навчальний план роботи з вихованцем 

Ведеться, заповнюється і затверджується директором так само, як і 

навчально-тематичний план роботи гуртка.  

 

 


