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Про затвердження навчальних 
програм із позаш кільної освіти

Відповідно до Положення про позаш кільний навчальний заклад, 
затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 06.05.2001 № 433 
(зі змінами), Положення про порядок організації індивідуальної та групової 
роботи в позаш кільних навчальних закладах, затвердженого наказом 
М іністерства освіти і науки України від 11.08. 2004 № 651, зареєстрованого у 
М іністерстві ю стиції України 20.08.2004 за №  1036/9635, листа М іністерства 
освіти і науки України від 05.07. 2018 № 1/9-423 «Про навчальні програми та 
навчальну літературу з позаш кільної освіти, рекомендованих М іністерством 
освіти і науки України для використання в закладах позашкільної освіти в 
2018/19 році», на підставі рішення науково-методичної ради Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
К.Д. Ушинського (протоколи від 21.03.2019 № 01, від 28.05.2019 № 02), 
враховуючи, що подані державним професійно-технічним навчальним 
закладом «Чернігівське вище професійне училище», Чернігівським обласним 
центром науково-технічної творчості учнівської молоді, станцією юних 
техніків Н іжинської м іської ради, Козелецьким будинком творчості дітей та 
юнацтва Козелецької селищ ної ради навчальні програми з позашкільної освіти 
розроблені згідно з вимогами, визначеними в листі Державної наукової 
установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 05.06.2013 № 
14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення 
навчальних програм з позаш кільної освіти», з метою забезпечення діяльності 
гуртків закладів освіти області н а к а з у ю :

1. Затвердити навчальні програми гуртків із позаш кільної освіти:
художньо-естетичного напряму «Естрадна пісня» (державний 

професійно-технічний навчальний заклад «Чернігівське вище професійне 
училище»); «Українська народна вишивка» (Козелецький будинок творчості 
дітей та ю нацтва Козелецької селищної ради);

науково-технічного напряму «Папероплетіння», «Арт-стрінг» 
(Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської
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молоді); «Ракетомоделювання» (станція юних техніків Ніжинської міської 
ради);

- еколого-натуралістичного напряму «Основи екологічного дизайну», 
«Ф отонатуралісти» (комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів»).

2. Керівникам структурних підрозділів з питань освіти 
райдержадміністрацій, у порядку рекомендацій органів управління освітою 
органів місцевого самоврядування, закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти області, закладів освіти обласного підпорядкування 
розглянути можливість щодо використання даних програм в освітньому 
процесі.

3. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Уш инського (А. Заліський) забезпечити оприлюднення 
навчальних програм із позашкільної освіти на сайті інституту.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович.

М. КОНОПАЦЬКИИ


