
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

31.07.2020     м. Полтава     № 221 
 
Про затвердження навчальних 

програм з позашкільної освіти  
 

 
Відповідно до пункту 9 статті 16 Закону України „Про позашкільну 

освіту”, на виконання наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації від 26.05.2015 № 230 „Про порядок затвердження 

навчальних програм з позашкільної освіти”, на підставі рішення науково-
методичної ради Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (протокол від 25.05.2020 № 3), з 

метою забезпечення діяльності гуртків закладів позашкільної освіти області 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити навчальні програми з позашкільної освіти відповідно до 

списку, що додається. 
 
2. Керівникам органів управління освітою районів, міст, об’єднаних 

територіальних громад, директорам закладів позашкільної освіти обласного 

підпорядкування дозволити для використання в освітньому процесі закладів 

позашкільної освіти затверджені відповідно до списку навчальні програми з 

позашкільної освіти. 
 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  
 
 
 
 
 
 
Директор         В. КОВАЛЬСЬКА 
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Додаток  
до наказу Департаменту  
освіти і науки 

 
 
 
 

Список навчальних програм з позашкільної освіти 
 

1. Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму декоративно-ужиткового профілю ,,Барви природи” (автор Марченко 

Оксана Вікторівна, керівник гуртка Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді). 

2. Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму ,,Світ тераріуму” (автор Петренко Вікторія Юріївна, керівник гуртка 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді). 
3. Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму для дітей з інвалідністю ,,Я серед природи” (автори – Брижак Людмила 

Михайлівна, завідувач відділу біології та методичної роботи Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Петренко 

Вікторія Юріївна, керівник гуртка Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді). 

4. Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму для дітей та молоді 18+ з інвалідністю ,,Я у довкіллі” (автор Щербина 

Олена Іванівна, завідувач відділу екології та охорони природи, керівник гуртка 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді). 
5. Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму ,,Юні бджолярі” (автор Пугачова Ірина Ярославівна, завідувач відділу 

сільського господарства, керівник гуртка Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді). 

6. Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму ,,Юні овочівники” (автор Пугачова Ірина Ярославівна, завідувач 

відділу сільського господарства, керівник гуртка Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді). 
7. Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного 

напряму гуртка індійського танцю ,,Амріта” (автор Лубінська Олена Ігорівна, 

керівник гуртка Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді Полтавської обласної ради). 
8. Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного 

напряму гуртка ,,Інструментальний ансамбль ,,Ноктюрн” (автор Писаренко 

Людмила Василівна, керівник гуртка Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради). 
9. Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого 

напряму ,,Кроки до стійкого розвитку” (автори – Копилець Євгеній Вікторович, 

кандидат педагогічних наук, керівник гуртка Полтавського обласного центру 
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туризму і краєзнавства учнівської молоді; Пустовіт Наталія Афанасіївна, 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший 

науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем 

виховання Національної академії педагогічних наук України). 
10. Навчальна програма з позашкільної туристсько-краєзнавчого напряму 

,,Геоекологічне краєзнавство” (автор Копилець Євгеній Вікторович, кандидат 

педагогічних наук, керівник гуртка Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді).  
11. Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму 

„Початкове технічне моделювання” (автор Козирод Ольга Геннадіївна, 

методист Полтавського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Полтавської обласної ради). 
12. Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму 

„Медіапростір” (автор Стадник Ігор Анатолійович, керівник гуртка 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради). 
13. Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму 

„Юні аматори радіозв’язку” (автор Денисюк Дмитро Валерійович, керівник 

гуртка Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Полтавської обласної ради). 
14. Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму 

„Юні мотоциклісти” (автор Олефір Іван Володимирович, керівник гуртка  

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради). 
15. Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-

експериментального напряму ,,Українська література” (автор Максименко 

Ольга Василівна, керівник гуртка Комунального закладу Полтавської обласної 

ради „Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді”). 
 

 
 
 
 
 
Директор Полтавського обласного 

інституту післядипломної педагогічної 

освіти ім. М.В. Остроградського 

  
 
           В. ЗЕЛЮК 

   
 
 

 
 
 
 

 


