
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З 
 

від  _________________ 20 __ року                                     №  _______________ 

 

 

Про затвердження навчальних  

програм гурткової роботи 

 

 З метою забезпечення навчально-виховного процесу в закладах 

позашкільної освіти області, на підставі рішення науково-методичної ради 

Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної 

педагогічної освіти від 24.06.2021 року, протокол № 3 і від 31.08.2021 року, 

протокол № 4  та  у зв’язку з виробничою необхідністю 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити навчальні програми гурткової роботи еколого-

натуралістичного напрямку: 

,,Природна скарбниця” - (1 рік навчання, укладачі  - Михайлиця Ірина, 

завідувач відділом організаційно-масової роботи Тернопільського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; Гевко Галина  - 

керівник гуртків Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді); 

,,Юні рослинники” - (2 роки навчання, укладач - Дулеба Уляна, 

методист Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді); 

,,Пізнаємо рідний край” - (1 рік навчання, укладачі - Павлусик Ольга, 

керівник гуртків Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді; Каменярська Лілія, завідувач методичного 

відділу Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді); 

,,Пізнаємо рідний край” -  (3 роки навчання, укладачі - Павлусик Ольга, 

керівник гуртків Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді; Каменярська Лілія, завідувач методичного 
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відділу Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді); 

,,Декоративний акваріум” - (2 роки навчання, укладач - Березіцька 

Мирослава Мирославівна, методист Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді); 

,,Юні хіміки” - (1 рік навчання, укладач - Гуцало Тетяна, заступник 

директора з навчальної роботи Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді). 

 

2. Затвердити навчальні програми гурткової роботи дослідницько-

експериментального напрямку: 

,,Інженерне моделювання та конструювання на базі платформи 

,,Arduino” - (1 рік навчання, укладачі - Гребень Роман, заступник директора з 

методичної роботи, керівник гуртка ,,ArduinoHub” комунального закладу 

Тернопільської міської ради ,,Станція юних техніків”, Наконечний 

Володимир, Чубатий Андрій - керівники гуртка ,,ArduinoHub” комунального 

закладу Тернопільської міської ради ,,Станція юних техніків”).  

 

3. Затвердити навчальні програми гурткової роботи фізкультурно -

спортивного напрямку: 

,,Шаховий” - (2 роки навчання, укладач - Грицевич Юрій,  керівник 

гуртків Гусятинського центру дитячої та юнацької творчості). 

 

4. Затвердити навчальні програми гурткової роботи гуманітарного 

напрямку: 

,,Школа ведучих та юних журналістів” - (1 рік навчання, укладач - 

Зіньчишин Ольга, заступник директора з навчально-виховної  роботи,  

керівник гуртка Тернопільського обласного комунального центру науково-

технічної творчості школярів та учнівської молоді). 

 

5. Затвердити навчальні програми гурткової роботи художньо-

естетичного напрямку: 

,,Театр краси” - (1 рік навчання, укладач - Панчук-Гуменюк Віталія,   

керівник гуртка Тернопільського обласного комунального центру науково-

технічної творчості школярів та учнівської молоді); 

,,Бісероплетіння” - (2 роки навчання, укладач - Матіяш Олександра,   

керівник гуртків Комунального закладу ,,Будинок дитячої та юнацької 

творчості” Копичинецької міської ради); 

,,Рукоділля” - (2 роки навчання, укладач - Матіяш Олександра,   керівник 

гуртків Комунального закладу ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” 

Копичинецької міської ради); 



,,Дизайн-флорист” - (початковий та основний рівні, укладач - Козак 

Людмила, керівник гуртків Комунального закладу ,,Будинок дитячої та 

юнацької творчості ” Копичинецької міської ради); 

,,Вокальний ансамбль” - (початковий та основний рівні, укладач - Лаврів 

Оксана, керівник гуртків Гусятинського центру дитячої та юнацької 

творчості); 

,,Юнкор”- (початковий та основний рівні, укладач -  Нестерович 

Світлана, керівник гуртків Гусятинського центру дитячої та юнацької 

творчості); 

,,Етикет” - (початковий та основний рівні, укладач - Нестерович 

Світлана, керівник гуртків Гусятинського центру дитячої та юнацької 

творчості). 

 

6. Затвердити навчальні програми гурткової роботи науково-

технічного напрямку: 

 ,,Дизайн мислення” - (1 рік навчання, укладачі - Попович Наталія, 

завідувач організаційно-масового відділу Тернопільського обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської 

молоді; Янчук Катерина, керівник гуртка учнівського самоврядування 

Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної 

творчості школярів та учнівської молоді); 

 ,,Ерудит” - (1 рік навчання, укладач - Попович Наталія, завідувач 

організаційно-масового відділу Тернопільського обласного комунального 

центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді); 

 ,,Модернізація та ремонт офісної техніки”  - (1 рік навчання, укладач -

Кривокульський Олег, завідувач відділу інформатики, науки і техніки 

Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної 

творчості школярів та учнівської молоді); 

 ,,Операційна система Windows” - (1 рік навчання, укладач - Жондаренко 

Олег, методист,  керівник гуртка Тернопільського обласного комунального 

центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді); 

 ,,Дизайн”- (3 роки навчання, укладач - Чорна Галина,   керівник гуртків 

Центру дитячої та юнацької творчості Бережанської міської ради); 

 ,,Швидкочитання та Мегапам’ять” - (укладач - Лозова Ніна,  керівник 

гуртка комунального закладу Тернопільської міської ради ,,Станція юних 

техніків”); 

 ,,Художня обробка деревини” - (початковий та основний рівні, укладач - 

Мальський Антон, керівник гуртків Гусятинського центру дитячої та 

юнацької творчості); 



 ,,Початкове технічне моделювання ,,Юний конструктор” - (початковий 

рівень, укладач - Ящук Віктор, керівник гуртків Гусятинського центру 

дитячої та юнацької творчості).  

 

7. Керівникам місцевих органів управління освітою, директорам  

закладів позашкільної освіти забезпечити при потребі використання даних 

навчальних програм. 

 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник управління                      Ольга ХОМА 
              

Тетяна Боровська  

 Ольга Ютовець 

 Віталій Вітер  


