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Про затвердження навчальних 
програм із позашкільної освіти

Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 
(зі змінами), Положення про порядок організації індивідуальної та групової 
роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за № 1036/9635, листа Міністерства 
освіти і науки України від 05.09.2017 № 10/1-11/642 «Про використання 
навчальних програм з позашкільної освіти», на підставі рішення науково- 
методичної ради Чернігівського обласного інституту гііслядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (протокол від 20.03.2018 № 01), 
враховуючи, що подані Дігтярівським професійним аграрним ліцеєм 
Чернігівської області, Чернігівським професійним ліцеєм залізничного 
транспорту, Державним навчальним закладом «Ніжинський професійний 
аграрний ліцей Чернігівської області», Державним професійно-технічним 
навчальним закладом «Чернігівський центр професійно-технічної освіти», 
Чернігівським обласним центром науково-технічної творчості учнівської 
молоді 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 
позашкільної освіти», з метою забезпечення діяльності гуртків закладів 
позашкільної освіти області

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити навчальні програми гуртків із позашкільної освіти: 
художньо-естетичного напряму «Крила» (Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти»), 
«Народна творчість» (Державний навчальний заклад «Ніжинський 
професійний аграрний ліцей Чернігівської області»), «Виготовлення іграшок, 
сувенірів» (Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту); 
науково-дослідницького напряму «Цікава хімія» (Чернігівський обласний
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центр науково-технічної творчості учнівської молоді); фізкультурно- 
спортивного напряму волейбольного гуртка «Олімп» (Дігтярівський 
професійний аграрний ліцей Чернігівської області).

2. Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, управлінь освіти міських рад, директорам закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти області, позашкільної освіти 
обласного підпорядкування розглянути можливість щодо використання даних 
програм в освітньому процесі.

3. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського (Заліський A.A.) 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 
Соронович О.Ю.

М.А. Конопацький
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