
Перелік навчальних програм 

з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму, 

за якими працюють керівники гуртків 

Карлівської районної Станції юних натуралістів 

у 2019-2020 н.р. 

 

№ 

п/п 

Назва гуртка Програми  гуртків  

1. Мій рідний край, 

моя земля 

 

Затверджено    наказом Департаменту освіти і 

науки Полтавської ОДА № 303 від 11.07.2018 та 

погоджено протоколом засідання науково-

методичної ради ПОІППО ім. 

М.В.Остроградського № 3 від 29.05.2018 

2. Цікава зоологія Затверджено наказом відділу освіти, молоді та 

спорту Карлівської РДА  

№ 218 від 14.09.2017 та погоджено протоколом 

засідання науково-методичної ради РМК відділу 

освіти, молоді та спорту Карлівської РДА №2 від 

14.09.2017 

3. Природа рідного 

краю 

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України (лист Міністерства освіти і науки України 

від 11.11.2015 № 1/11-16378) 

4. Друзі природи 

(дошкільний вік) 

 

Затверджено наказом відділу освіти, молоді та 

спорту Карлівської РДА  № 218 від 14.09.2017  та 

погоджено протоколом засідання науково-

методичної ради РМК відділу освіти, молоді та 

спорту  Карлівської РДА  №2 від 14.09.2017 



5. 

 

 

 

 

Юні друзі 

природи 

Затверджено    наказом Департаменту освіти і 

науки Полтавської ОДА № 303 від 11.07.2018 та 

погоджено протоколом засідання науково-

методичної ради ПОІППО ім. 

М.В.Остроградського №3 від 29.05.2018 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

Чарівний світ 

природи 

Затверджено    наказом Департаменту освіти і 

науки Полтавської ОДА № 303 від 11.07.2018 та 

погоджено протоколом засідання науково-

методичної ради ПОІППО ім. 

М.В.Остроградського №3 від 29.05.2018 

Квіткова фантазія Затверджено наказом Департаменту освіти і науки 

Полтавської ОДА № 109 від 26.03.2014 та 

погоджено протоколом засідання науково-

методичної ради ПОІППО ім. 

М.В.Остроградського №5 від 25.12.2013 

8. Любування 

природою 

Рекомендовано МОН України, затверджено 

директором НЕНЦУМ 08.08.2019 

9. Барви природи Затверджено    наказом Департаменту освіти і 

науки Полтавської ОДА № 293 від 27.08.2015 та 

погоджено протоколом засідання науково-

методичної ради ПОІППО ім. 

М.В.Остроградського №4 від 30.06.2015 

 

10. Любителі 

домашніх тварин 

Затверджено    наказом Департаменту освіти і 

науки Полтавської ОДА № 303 від 11.07.2018 та 

погоджено протоколом засідання науково-

методичної ради ПОІППО ім. 

М.В.Остроградського №3 від 29.05.2018 

11. Основи біології Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України (лист Міністерства освіти і науки України 

№ 1/11-6201 від 11.06.2018) 

 



 


