
 
Харківська обласна рада 

Департамент науки і освіти  

Харківської обласної державної адміністрації 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР  

ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
«БУДИНОК УЧИТЕЛЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»  

вул. Скрипника, 14, м. Харків, 61057, тел./факс (057) 706-32-93, е-mail: domuch@osvitakh.org.ua    
Код ЄДРПОУ 02141130 

Від _________  № ________ 

на № ________ від _______ 

 

Завідувачам районних 

(міських) методичних 

кабінетів (центрів) 

 

З метою забезпечення рівного доступу до якісної позашкільної освіти 

учням навчальних закладів області, створення умов для навчання й виховання 

обдарованих дітей та розвитку їхнього творчого потенціалу Комунальний 

заклад «Харківський центр дослідницько-експериментальної діяльності 

«Будинок учителя» Харківської обласної ради» повідомляє, що триває набір до 

гуртків закладу за дослідницько-експериментальним напрямом  

на 2016/2017 навчальний рік (додаток 1). 

Запрошуємо до навчання в гуртках обдарованих учнів 5-11-х класів 

Вашого району (міста), які мають здібності до дослідницько-експериментальної 

діяльності. Навчання в гуртках закладу – безкоштовне.  

Просимо Вас довести вищевикладену інформацію до відома директорів 

навчальних закладів Вашого району (міста) та до 22 серпня 2016 року 

надіслати список учнів, які бажають навчатися в гуртках закладу, на e-mail 

закладу domuch@osvitakh.org.ua за встановленою формою (додаток 2). 

 

Директор     підписано    В.Ю. Луніна 
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Додаток 1 до листа КЗ ХЦДЕД 

«Будинок учителя» 

від ____________ № ________ 
 

Список гуртків Комунального закладу 
«Харківський центр дослідницько-експериментальної діяльності 

«Будинок учителя» Харківської обласної ради» 
на 2015/2016 навчальний рік 

Назва відділення Назва гуртка Класи 

Технічних наук «Радіоелектроніка та приладобудування»  9-11 

«Технологія хімічних виробництв»  9-11 

«Основи технічної творчості»  9-11 

«Будова автомобіля та основи інженерної діяльності» 10-11 

Комп’ютерних наук  «Інформатика» 8-11 

«Автоматизація наукового дослідження»  9-11 

Літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства  

«Українське літературознавство»  9-11 

«Зарубіжна література»  9-11 

«Літературна творчість»  9-11 

«Фольклор та етнографія народу України»  9-11 

Мовознавства «Українська мова»  9-11 

«Французька мова»  9-11 

«З поглибленого вивчення англійської мови»  9-11 

Математики  

 

«Математика»  8-9 

Гурток з поглибленого вивчення математики  9-11 

Фізики та астрономії  «Наукові дослідження у фізиці»  9-11 

«Астрономія»  9-11 

Економіки  «Юний менеджер-економіст»  9-11 

«Мікроекономіка та макроекономіка» 9-11 

Хімії та біології  

 

 

«Біологія людини»  8-9 

Психологічний практикум «Пізнай себе»  8-11 

«Основи біохімії»  9-11 

«Основи біології»  10-11 

Екології та аграрних 

наук  

«Екологічне краєзнавство» 7-11 

«Основи агрохімії»  8-11 

«Основи ентомології» 9-11 

«Основи генетики»  9-11 

Інші гуртки  «Геологія, геохімія та мінералогія»»  5-11 

«Юні історики»  7-9 

«Основи науково-дослідницької діяльності»  9-11 

 

Директор     підписано    В.Ю. Луніна 
 

Леонова, 706-01-51 

Єрмоленко, 706-09-34 
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Додаток 2 до листа КЗ ХЦДЕД 

«Будинок учителя» 

від ____________ № _________ 
 

 

 

Список учнів __________________________ району (міста),  

які бажають навчатися в гуртках КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»  

у 2016/2017 навчальному році 

 
№ 

з/п 

Гурток ПІБ  Район, місто Заклад Клас 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Леонова, 706-01-51 

Єрмоленко, 706-09-34 

 


