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ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
1'1 teм~UJL 2020 року м. Одеса

Про затвердження навчальних програм
. .. .

за напрямами позашкільноі освпи

Відповідно до ст. І б Закону України «Про позашкільну освіту» та п.9

Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою
' .

Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433, листа Міністерства освіти і

науки України від 07.10.2019 № 1 /9-629, з метою забезпечення якісної

позашкільної освіти в гуртках, творчих об'єднаннях у позашкільних закладах
\;' 1

освіти області, розвитку інтересів і нахилів вихованців, учнів і слухачів,

задоволення їх освітньо-культурних потреб у професійному самовизначенні
.
1 творчій

.. . . ...самореалізацп; пошуку, розвитку та підтримки · здібних,
•• ,. ,..t ';

обдарованих і талановитих вихованців, учнів; і слухачів і забезпечення
•. 1-.. І r·•, •t

і \1' j

навчального процесу

НАКАЗУЮ:
. , } , ~ ! ~ •.

1. Затвердити, з правом використання: 'У .закладах позашкільної освіти

області, навчальні програми за напрямами позашкільної освіти:

1.1. Науково-дослідницького:

1. 1.1. «Юний науковець з основами ветеринарної медицини» (вищий

рівень), автори: Лешишак В.В., завідуюча відділом; Родрігес Е.Е., керівник
' '

гуртка ООГЦПОВ; Дьяченко В.В., методист ООГЦПОВ;



1.1.2. «Юний науковець з елементами дистанційного навчання» (вищий

рівень), автори: Немерцалов В.В., к.б.н., керівник гуртка ООГЦПОВ;

Дьяченко В.В., методист ООГЦПОВ;

1.1.3. «Юний науковець екологічний напрям» (вищий рівень), автори:

Чвікова Л.В., керівник гуртка оогцпов. Шпак С.В., керівник гуртка

оогцпов Дьяченко В·.В., методист ООГЦПОВ;

1.1.4. «Юний еколог-дослідник» (вищий рівень), автори Ожеван О.О.,

керівник гуртка ООГІJДОВ та Корнієнко Т.Г. методист ООГІJДОВ;

1.1.5. «Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології: основи

цифрової обробки сигналів», автор-упорядник к.ф.-м.н. Дараков Д.С.;

1.1.6. «Технологічні процеси та перспективні технології: наноматеріали

та біонанотехнології», автор-упорядник д.ф.-м.н., професор Ніцук Ю.А.;

1 . 1 . 7. «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження в

теплофізиці та хімічній фізиці», автор-упорядник к.ф.-м.н. Черненко О.С.;

1.1.8. «Маленький дослідник» (початковий рівень), автор Бабак Л.Д.,

методист оогшюв.

1.2. Еколого-натуралістичного:

1.2.1. «БІОНІКА та ІТ» (вищий рівень), автор Чепак А.О., керівник

гуртка ООГЦПОВ;

1.2.2. «Екологічний буквар «Веселка» (початковий, основний рівень),

автори: Дьяченко В.В. та Лешишак В.В. керівники гуртків ООГЦПОВ;

1.2.3. «Природа крізь призму англійської мови» (початковий, основний

рівень), автори: Кучіна О.В., керівник гуртка ООГІJДОВ, Залужна Т.В.,

керівник гуртка ООГІJДОВ, Гусак І.Є., методист ООГІJДОВ;

1.2.4. «Художники натуралісти-керамісти» (початковий, основний
,

рівень), автор Мазуренко О.М., керівник гуртка ООГІJДОВ;

1.2.5. «Рік перед школою в «Юннатах» (початковий рівень), автор

Гусак І.Є., методист оогцпов.



1.2.6. «Тварини живого куточка» (основний рівень), автори:

Луговських Л.П. керівник гуртка ООГЦПОВ, Голуб М.П., методист

оогцпов.

1.3. Науково-технічного:

1 ~3 .1. «Основи робототехніки та електроніки на платформі ARDUINO»

(початкового рівня), упорядник Беглов К.В., керівник гуртка ООГЦПОВ.

1.3 .2. «Цифровий художник» (початкового, основного та вищого

рівнів), автор Бабак Л.Д., методист ООГЦПОВ.
'

2. Затвердити, з правом використання у навчально-виховному процесі

Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання

навчальну програму

«Основи
. .. . .науково-ДОСЛІДНИЦЬКОІ ДІЯЛЬНОСТІ» (адаптована, вищий

рівень), авторський колектив: О.О. Артем'єва, Г.А. Литвинчова, С.О. Лихота

(керівники секцій МАН).

3. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти та

виховання (Макосій Д.І.) довести до відома колективів закладів позашкільної
. .освпи навчальні програми.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора

Департаменту - начальника управління дошкільної, загальної середньої,

професійної освіти та економічно-ресурсного забезпечення Ільніцьку Л.О.

Директор Олександр ЛОНЧАК
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