
 

 

  

 

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 освітнього процесу в закладах позашкільної освіти, 

на підставі рішення науково-методичної ради Тернопільського обласного 

комунального інституту післядипломної педагогічної освіти від 28 серпня 2020 

року, протокол  № 4, та у зв’язку з виробничою необхідністю 
  

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Затвердити навчальні програми гурткової роботи науково-технічного 

напрямку: 

 1) ,,Основи робототехніки на платформі ARDUINO”  (укладач - Кохан 

Йосиф Іванович, керівник гуртків ІКТ Тернопільського обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської 

молоді). 

 2) ,,Основи комп'ютерної  графіки та анімації” (укладач - Курнатович Олег 

Володимирович, керівник гуртка ,,Основи комп'ютерної графіки та анімації” 

Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості 

школярів та учнівської молоді). 

 3) ,,Основи інформатики та обчислювальної техніки (модернізація та 

ремонт ПК)” (укладач - Кривокульський Олег Стахович, завідувач відділу 

інформатики, науки і техніки, керівник гуртка ,,Основи інформатики та 

обчислювальної техніки (модернізація та ремонт ПК) Тернопільського 

обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та 

учнівської молоді). 
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 4)  ,,Технічне моделювання” (укладач - Кривокульська Наталія Степанівна, 

завідувач методичного відділу Тернопільського обласного комунального 

центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді). 

 5) ,,Дизайн”  (укладач - Гурська Ольга Романівна, керівник гуртка дизайну 

Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості 

школярів та учнівської молоді). 

 6) ,,Загальнотехнічне моделювання з елементами  інженерного 

конструювання” (укладач - Горбулько Микола Михайлович, методист 

Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості 

школярів та учнівської молоді). 

 7) ,,Історико -технічне стендове моделювання” (укладач - Кравчук Андрій 

Степанович, керівник гуртка історико-технічного стендового моделювання 

Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості 

школярів та учнівської молоді). 

 8) ,,Lego”- конструювання на заняттях гуртка початкового технічного 

моделювання” (укладач - Стандрет Галина Несторівна, методист, керівник 

гуртків ,,Початкового технічного моделювання” та ,,Орігамі" Комунального 

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

 9) Гурток ,,Картинг” (укладач - Гнатишин Анатолій Романович, керівник 

гуртків картингу Гримайлівської станції юних техніків Гусятинського району). 

 

 2. Затвердити навчальні програми гурткової роботи еколого-

натуралістичного напрямку: 

1) ,,Дивосвіт навколо нас” (укладач - Гевко Галина Ярославівна, керівник 

гуртків Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді). 

 2) ,,Рослини - символи України” (укладач - Сворінь Надія Володимирівна, 

заступник директора з виховної роботи Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді). 

 3) ,,Юний хімік” (укладач  - Федун Галина Романівна,  методист 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді). 

 4) ,,Основи екологічних знань” (укладач - Дулеба Уляна василівна, 

методист Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді). 

 5) ,,Юні друзі природи” (укладач – Каменярська Лілія Ростиславівна, 

завідувач методичного відділу Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді). 

 



3 

 

 6) ,,Писанкарство” (укладач- Осадца Ярослав Володимирович, керівник 

гуртків Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді). 

 7) ,,Юні квітникарі - аранжувальники” (укладач - Сворінь Надія 

Володимирівна, заступник директора з виховної роботи Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді). 

 8) ,,Любителі домашніх тварин”  (укладач – Березіцька Мирослава 

Мирославівна, методист Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді).  

 

 3. Затвердити навчальну програму  художньо-естетичного напрямку: 

1) ,,Сувенірна майстерня”   (укладач -  Демчук Оксана Юріївна, керівник 

гуртка Комунального закладу Тернопільської міської ради ,,Центр творчості 

дітей та юнацтва”. 

 

4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

Бережанської, Кременецької, Тернопільської та Чортківської міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, закладів позашкільної освіти        

забезпечити при потребі використання даних навчальних програм в освітньому  

процесі. 

 

5.  Розмістити навчальні програми на офіційних сайтах закладів 

позашкільної освіти. 

  

 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на  заступника 

начальника управління - начальника відділу реформування освітньої діяльності                         

Ганну Зварич. 

 

Начальник управління                      Ольга ХОМА 

 

 
   Ганна Зварич    

 Тетяна Боровська 

 Олександр Петровський   

 Віталій Вітер        

 

 

  

 

  

 


