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ВСТУП 

 

Навчальні заклади області, що знаходяться в містах і 

сільській місцевості, суттєво різняться якістю та вартістю 

освітніх послуг, а отже, наявна мережа шкіл не спроможна 

поки що забезпечити всім учасникам навчально-

виховного процесу рівний доступ до якісної освіти. 

Заклади середньої освіти відчувають постійну нестачу 

фінансових ресурсів. Разом із тим середня 

наповнюваність класів у школах сільської місцевості 

нижча за 20 (при нормі 30 учнів).  

З огляду на обмеженість фінансових можливостей 

держави, пом’якшити названі проблеми можна, якщо: 

 вирівняти видатки на освітні послуги в розрахунку на 

одного учня. Політика в цій сфері має вести не до 

скорочення витрат на освітні послуги, а на 

забезпечення більшої віддачі від них. 

 оптимізувати освітню  мережу, згрупувавши 

навчальні заклади та диференціювавши їх за 

профілем освітніх послуг.  

 більш ефективно використовувати  наявні ресурси.  

Раціоналізувати мережу начальних закладів та краще 

використати наявні ресурси можна,  розбудувавши освітні 

округи, у межах яких, шляхом використання можливостей 

соціального партнерства та міжгалузевої взаємодії, 

відбуватиметься розвиток шкільної, зокрема профільної 

освіти. Саме потенціал взаємозв’язків між навчальними 

закладами та їх соціальним оточенням дозволить знайти 

ресурси для підвищення якості освітнього процесу.  

Таким чином, вибудується багатоступенева модель 

отримання освітніх послуг. Адже до складу округу 

можуть входити дитячі садочки, школи, професійно-

технічні, вищі навчальні заклади і навіть заклади культури 
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та медичні установи. Саме це і забезпечить підвищення 

якості середньої освіти, створить умови для організації 

допрофільної підготовки і профільного навчання навіть у 

віддалених сільських районах. Об'єднання зусиль таких 

різних навчальних закладів, раціональне використання 

їхнього потенціалу дозволяє створювати гнучкі форми 

отримання знань. 

Створення загальноосвітніх округів - це і шлях до 

формування якісної мережі навчальних закладів, оскільки 

їхня робота спрямована на задоволення освітніх запитів 

громадян, які проживають на конкретній території. 

У віснику подано методичні матеріали щодо питань 

створення  мережі   освітніх округів у регіонах 

Миколаївської області:  

– методичні рекомендації щодо організації діяльності 

управлінь (відділів) освіти та методичних кабінетів 

(центрів) по забезпеченню організаційного й науково-

методичного  супроводу функціонування та розвитку 

освітніх округів; 

– алгоритм створення мережі освітніх округів; 

– пакет типових нормативних і нормативно-правових 

документів регіонального, муніципального й 

локального рівнів, що регулюють різні аспекти 

організації діяльності освітніх округів; 

– набутий досвід навчальних закладів із організації 

мережевої взаємодії навчальних закладів в умовах 

функціонування міжшкільного об’єднання «освітній 

округ». 

Вісник може стати в нагоді педагогічним працівникам,  

які цікавляться проблемами впровадження профільного 

навчання, керівникам навчальних закладів, працівникам 

методичних служб та органів управління освітою. 



 5 

З  ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНІХ ОКРУГІВ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ У 2010-2011 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

Національна політика в освітянській галузі має бути 

спрямована на створення такої моделі освіти, яка б 

сприяла формуванню високоморальної творчої 

особистості, становленню громадянина та патріота 

України, давала б рівний шанс для здобуття доступної та 

якісної освіти. 

У Національній доповіді Президента України «Цілі 

розвитку тисячоліття. Україна – 2010» зазначено: «У 

напрямі розширення доступу населення до загальної 

середньої освіти та підвищення її якості необхідно 

оптимізувати мережу ЗНЗ шляхом укрупнення профільної 

старшої школи та створення освітніх округів… з 

урахуванням специфіки місцевості та демографічної 

ситуації». 

Окреслене завдання є особливо актуальним для освіти 

Миколаївської області, адже протягом останніх років 

суттєво зменшився контингент учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів, який порівняно з 2000 роком 

скоротився на 64 тис. чол. Крім того, середня 

наповнюваність класів із кожним роком зменшується: у 

2000 році – 22 учні, у 2007 р. – 19, у 2008 р. – 18,6, у 2009 

р. – 18,2, у 2010 р. – 17,8. У результаті середня 

наповнюваність класів у школах сільської місцевості 

складає 8–12 учнів. Ще одним аргументом на користь 

упровадження системи освітніх округів є те, що навчальні 

заклади, які знаходяться в містах і сільській місцевості, 

суттєво різняться якістю та вартістю освітніх послуг, а 

наявна мережа шкіл не спроможна поки що забезпечити 

всім учасникам навчально-виховного процесу рівний 

доступ до якісної освіти. Заклади середньої освіти 

відчувають постійну нестачу фінансових ресурсів. Отже, 



 6 

ефективним шляхом створення умов для якісної освіти, 

особливо в сільських регіонах Миколаївської області, є 

міжшкільні об’єднання та освітні округи.  

Правовий статус, порядок утворення та основні засади 

діяльності освітніх округів визначено Концепцією 

профільного навчання в старшій школі (наказ МОН 

України від 11.09.09 № 854), Положенням про освітній 

округ (затверджене Постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.08.10 № 777). 

У Миколаївській області напрацьовано певний досвід 

організації та функціонування освітніх округів. Станом на 

30.05.11 в області функціонує 16 освітніх округів.  

У Первомайському районі створено 6 округів:  

– Лисогірський освітній округ (Лисогірська ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 1,Тарасівський НВК, Лисогірська ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 3, Софіївська ЗОШ І-ІІІ ст., Бандурський НВК) – 

суспільно-гуманітарний профіль; 

– Підгороднянський освітній округ (Підгороднянська 

ЗОШ І-ІІІ ст., Синюхинобрідська ЗОШ І-ІІІ ст., 

Станіславчицька ЗОШ І-ІІ ст.) – природничий 

профіль; 

– Чаусівський освітній округ (Чаусівський НВК № 1, 

Болеславчицький НВК, Довгопристанська ЗОШ І-ІІІ 

ст., Лукашівський НВК) – гуманітарний профіль; 

– Кінецьпільський освітній округ (Кінецьпільська 

ЗОШ І-ІІІ ст., Кам’яномостівська ЗОШ І-ІІ., 

Грушівська ЗОШ І-ІІ ст., Кам’янобалківський НВК, 

Чаусівський НВК № 2) – природничий і суспільно-

гуманітарний профілі; 

– Кримківський  освітній округ (Кримківська ЗОШ І-

ІІІ ст., Катеринківський НВК, Кам’яномостівська 

ЗОШ І-ІІІ ст., Кумарівська ЗОШ І-ІІІ ст.) – 

природничий профіль; 

– Степківський освітній округ (Степківська ЗОШ І-ІІІ 

ст., Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст., Полтавська ЗОШ І-ІІ ст., 
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Зеленокошарська ЗОШ І-ІІ ст.) – суспільно-

гуманітарний профіль,  

які охоплюють 25 навчальних закладів із 27, що складає 

93% усіх навчальних закладів району, 

у Жовтневому – 5: 

– Галицинівський освітній округ (Галицицинівська 

ЗОШ І-ІІІ ст., Лиманівська ЗОШ І-ІІІ ст., Лупарівська 

ЗОШ І-ІІІ ст., Прибузька ЗОШ І-ІІІ ст.) – природничо-

математичний  профіль; 

– Первомайський  освітній округ (Первомайська ЗОШ 

І-ІІІ ст., Бармашівська ЗОШ І-ІІІ ст., Квітнева ЗОШ І-

ІІІ ст., Новоселівська ЗОШ І-ІІ ст., Червонянська 

ЗОШ І-ІІ ст., Комсомольська ЗОШ І-ІІ ст., Засільська 

ЗОШ І-ІІ ст., Партизанська ЗОШ І-ІІ ст.) – 

інформаційно-технологічний і філологічний профілі; 

– Шевченківський освітній округ (Шевченківська 

ЗОШ І-ІІІ ст., Українківська ЗОШ І-ІІ ст., Лучівська 

ЗОШ І-ІІІ ст., Мирнівська ЗОШ І-ІІІ ст., Котляревська 

ЗОШ І-ІІІ ст., Зеленогайська ЗОШ І-ІІІ ст., 

Новомиколаївська ЗОШ І-ІІІ ст., Костянтинівська 

ЗОШ  І-ІІІ ст., Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст., 

Новогригорівська ЗОШ І-ІІ ст.) – інформаційно-

технологічний профіль; 

– М.-Ларинський освітній округ (М.-Ларинська ЗОШ 

І-ІІІ ст., Пересадівська ЗОШ І-ІІІ ст., Грейгівська 

ЗОШ І-ІІІ ст., Воровська ЗОШ І-ІІ ст.) природничо-

математичний  профіль; 

– М.-Погорілівський освітній округ (М.-Погорілівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.,                   М.-Погорілівська ЗОШ І-ІІ 

ст., Коларівська ЗОШ І-ІІ ст., Воскресенська ЗОШ І-

ІІІ ст., Полігонівська ЗОШ І-ІІІ ст., Калинівська ЗОШ 

І-ІІІ ст., Капустинська ЗОШ І ст., Зайчевська ЗОШ 

І ст.) – філологічний і природничий профілі,  

охоплено 100% навчальних закладів,  

у Єланецькому – 4: 
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– Єланецький освітній округ (Єланецька ЗОШ І-ІІІ ст., 

Ясногородська ЗОШ І-ІІІ ст., Великосербулівська 

ЗОШ І-ІІІ ст., Куйбишевська ЗОШ І-ІІІ ст., 

Малоукраїнська ЗОШ І-ІІІ ст., Братолюбівська ЗОШ 

І-ІІ ст.) – історичний, біолого-хімічний, філологічний 

профілі; 

– Калинівський освітній округ (Калинівська ЗОШ І-ІІІ 

ст., Маложенівська ЗОШ І-ІІІ ст., 

Новоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ст.) – філологічний 

профіль ; 

– Нововасилівський освітній округ (Нововасилівська 

ЗОШ І-ІІІ ст., Малодворянська ЗОШ І-ІІ ст.) – 

суспільно-гуманітарний профіль; 

– Возсіятський освітній округ (Возсіятська ЗОШ І-ІІІ 

ст., Ольгопольська ЗОШ І-ІІІ ст., Водяно-Ларинська 

ЗОШ І-ІІ ст.) – філологічний, спортивний профілі, 

охоплено 14 навчальних закладів із 16, що складає 88 % 

від загальної кількості, 

у Кривоозерському – 1: Тридубський освітній округ, 

який охоплює 3  навчальні заклади із 18 (Тридубська ЗОШ 

І-ІІІ ст., Бурилівська ЗОШ І-ІІІ ст., Курячелозівська ЗОШ 

І-ІІІ ст.), що складає 17 % від загальної кількості і надає 

освіту за технологічним профілем.  

Тридубський освітній округ був створений ще в 2003 

році, коли з метою апробації Положення про навчально-

виховне об’єднання - шкільний округ та на виконання 

наказу обласного управління освіти від 03.04.03 № 169 на 

базі Тридубської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кривоозерського 

району в області з 2003 по 2005 роки діяв 

експериментальний майданчик регіонального рівня з 

проблеми «Профілізація старшої школи через створення 

шкільного округу». Цей округ функціонує за моделлю 

«Школа – ресурсний центр». 
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Усі освітні ресурси об’єднання знаходяться  на базі 

Тридубської загальноосвітньої школи   І-ІІІ ступенів, яка є 

опорною. Навчальний заклад  виконує щодо інших шкіл 

функцію ресурсного центру, так як він краще 

укомплектований навчальним обладнанням, має 

кваліфіковані педагогічні кадри, а також реалізує ту 

частину профільного навчання, яка не під силу іншим 

школам. Крім вищезазначеного,  Тридубська 

загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів виконує функції 

організації й забезпечення навчального процесу, 

методичного керівництва єдиним освітнім та виховним 

процесами. 

Усі навчальні заклади, що входять до складу округу, 

працюють за єдиним навчальним планом. На базі 

основних навчальних закладів учні отримують 

обов’язковий мінімум знань, умінь і навичок із 

загальноосвітніх дисциплін, а в Тридубській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, вивчаючи курси «Секретар-референт», «Власна 

справа», «Тракторист-машиніст», «Оператор 

комп’ютерного набору», отримують початкову 

професійну освіту відповідної спеціальності. Окрім того, 

на базі Тридубської школи створено центр довузівської 

підготовки, у якому діти мають можливість паралельно 

готуватися до вступу в ВНЗ на обрану спеціальність. 

У 2010-2011 навчальному році учні, які навчаються в 

освітніх округах, отримують освіту за такими профілями: 

– виробничі технології (6%); 

– інформаційні технології (5%); 

– іноземна філологія (10%); 

– українська філологія (8%); 

– природничо-математичний (12%); 

– природничий (24%); 

– біолого-хімічний (6%); 

– історичний (24%); 

– спортивний (5%) 
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Переваги діяльності освітніх округів 
 

Освітні округи: 
 дають можливість  вирішувати  питання  організації  

профільного  навчання  в  сільських  школах  із  
малою  кількістю  учнів  шляхом використання  
інтелектуальних,  творчих  і  матеріальних  ресурсів 
усіх суб’єктів округу, що підвищує  якість  і  
ефективність  загальної  середньої  освіти; 

 створюють умови для ранньої професіоналізації учнів 
старших класів, що розширює поле можливостей для 
випускників шкіл, підвищує якість освіти, посилює її 
орієнтацію на вимоги регіонального ринку праці; 

 забезпечують ефективну систему державно-
громадського управління навчальними закладами. 

Основними напрямами діяльності освітніх округів 
є: 

 розвиток та оптимізація мережі навчальних закладів 
для оптимального задоволення прав громадян на 
освіту;  

 створення широкого діапазону умов отримання 
вихованцями й учнями якісної освіти та розвитку 
їхніх здібностей;  

 систематична та своєчасна поінформованість батьків 
про освітні послуги, допомога у виборі профілю 
навчання;  

 концентрація наукового, культурного, матеріально-
технічного та фінансового потенціалу міста, району 
для вирішення актуальних проблем функціонування 
системи освіти;  

 сприяння впровадженню в закладах освіти освітніх 
округів сучасних навчально-виховних та 
управлінських технологій;  

 пропаганда передового практичного досвіду, 
стимулювання професійного зростання, підвищення 
педагогічної майстерності педагогічних кадрів.  
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Проблеми  пов’язані зі створенням та 
функціонуванням освітніх округів  

 Недосконала нормативно-правова база (відсутні 

типові положення МОН України про опорний 

навчальний заклад та координаційну раду округу, не 

розроблено механізм оплати праці керівних та 

педагогічних працівників опорного закладу). 

 Недостатня кількість шкільних автобусів для 

здійснення підвозу учнів і педагогічних працівників. 

 Застаріла матеріально-технічна база кабінетів, 

бібліотек, майстерень. 

 Невідпрацьований та складний механізм 

ліцензування загальноосвітніх навчальних закладів 

щодо здійснення  первинної професійної підготовки 

учнів(невиправдано велика кількість годин для 

здійснення підготовки, завищенні вимоги до 

кількості спеціалізованих навчальних кабінетів, 

матеріально-технічної бази). 

 Не розроблений механізми фінансування закладів 

освіти у складі округу. 

 Не визначені способи формування бюджету освітніх 

округів. 

 Не розроблено механізм взаємодії бюджетів різних 

рівнів при фінансуванні освітніх установ округу.  

 Відсутнє забезпечення необхідними підручниками 

для викладання спецдисциплін та округах. 

 Проблемність реєстрації в МРЕВ груп учнів, які 

навчаються за професією «водій автотранспортних 

засобів». 

 Відсутні спеціальні курси підвищення кваліфікації 

для викладачів спецдисциплін і майстрів 

виробничого навчання. 
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МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ЩОДО  ОРГАНІЗАЦІЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  

УПРАВЛІНЬ (ВІДДІЛІВ)  ОСВІТИ  ТА  МЕТОДИЧНИХ  

КАБІНЕТІВ (ЦЕНТРІВ)  ПО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ  

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  Й НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО   

СУПРОВОДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ  ТА   

РОЗВИТКУ  ОСВІТНІХ ОКРУГІВ 

 

Проектування  освітнього округу  повинно відбуватися 

на добровільній основі шляхом інтеграції освітніх 

програм різних навчальних закладів, що забезпечить 

школярам реальний вибір індивідуальних освітніх 

траєкторій.  

Моделювання округу може здійснюватися двома 

шляхами: шляхом використання усталеного освітнього 

простору з мінімальним доповненням із урахуванням 

наявних можливостей та шляхом моделювання 

необхідного простору на основі конкретної концепції із 

урахуванням можливостей освітніх закладів, вимог 

району (міста) і всіх суб’єктів освітнього процесу. 
 

Для  створення освітнього округу необхідно: 
 

1. Сформувати мотиви і потреби створення округу в 

усіх керівників загальноосвітніх навчальних закладів, 

позашкільних освітніх закладів, закладів культури тощо. 

2. Навчити зацікавлених осіб процесу моделювання 

освітніх округів. 

3. Створити (прогнозувати) моделі освітнього округу, 

ураховуючи концептуальне відпрацювання освітньої та 

виховної системи округу. 

4. Змоделювати педагогічну систему «освітній округ», 

ураховуючи певні умови (організаційні, науково-

методичні, кадрові, мотиваційні, фінансові, нормативні). 
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5. Надавати  різні освітні послуги (реалізовувати різні 

типи та види освітніх програм як у сфері дошкільної, так і 

шкільної та позашкільної освіти). 

6. Проводити моніторинг реалізації проекту «освітній 

округ». 

Реалізація вказаного механізму можлива лише в тому 

випадку, якщо: 

– внесено зміни до статутів навчальних закладів, що 

входять до освітнього округу; 

– кожен освітній заклад має програму, зміст якої 

зафіксовано в статуті; 

– створено сітку різних освітніх програм округу та 

додаткових освітніх послуг; 

– визначено організаційно-педагогічні, фінансові та 

ресурсні умови, що необхідні для реалізації 

освітніх програм; 

– забезпечено організаційно-педагогічні умови для 

засвоєння освітніх програм і зміни освітнього 

маршруту в окрузі; 

– розроблено нормативну базу діяльності шкільного 

округу. 

Управління освітнім округом здійснюється на основі 

оптимізації організаційно-управлінських структур. 

Пропонується змістити акценти на організаційно-

методичне забезпечення функціонування освітнього 

округу, впровадження інформативно-управлінських, 

комп’ютерних технологій.  

Фінансування суб’єктів округу здійснюється їх 

засновниками (власниками) або уповноваженими ними 

органами через фінансування навчальних закладів, що є 

учасниками округу. Засновники (власники) або 

уповноважені ними органи мають право здійснювати 

перерозподіл коштів між суб’єктами округу, що належать 
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до їх власності на підставі рішення Ради округу. Кошти 

суб’єктів округу використовуються на діяльність, 

передбачену їх статутами та установчою угодою про 

створення округу.  

При створенні освітнього округу доцільно 

використовувати заклади позашкільної освіти, які мають 

унікальні можливості щодо реалізації особистісно 

зорієнтованого навчання школярів, урахування 

індивідуальних природних здібностей дітей. Додаткова 

освіта, як правило, забезпечує реалізацію варіативних 

програм початкової та основної школи, більшість яких 

мають пряме продовження базових програм, при цьому 

суттєво поглиблюють їх зміст і формують необхідні 

прикладні навички учнів. 

Освітній  округ може включати в себе освітні заклади, 

які координують свої дії, співпрацюють не тільки один із 

одним, а й з іншими закладами науки, культури, вищої 

школи. В окрузі повинні бути різні служби, які 

надаватимуть психолого-педагогічну допомогу учням та 

їх батькам, консультації різних спеціалістів, інформаційну 

підтримку. 

Навчальні заклади, які характеризуються незначною 

територіальною віддаленістю, створюють територіальне 

об’єднання за наявністю хоча б одного загальноосвітнього 

закладу, що дає повну загальну середню освіту, та 

організації підвезення учнів, педагогічних працівників до 

місця навчання й додому. 

Опорний навчальний заклад округу, ураховуючи 

матеріально-технічне забезпечення та кадровий потенціал, 

реалізує один чи кілька профілів навчання. 

Профільне навчання, як правило, здійснюється в 

опорному навчальному закладі (закладах); проте залежно 

від обраного профілю може реалізовуватися на базі інших 
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суб’єктів освітнього округу, зокрема в позашкільному, 

професійно-технічному навчальних закладах, 

міжшкільному навчально-виробничому комбінаті тощо. 

Учні вивчають профільні предмети в опорному 

навчальному закладі округу на основі установчої угоди 

про спільну діяльність між суб’єктами округу, що 

укладається відповідно до чинного законодавства та 

реєструється у відділі освіти. 

Наукове й організаційно-методичне керівництво 

єдиним освітнім процесом здійснюється радою округу. 

Для організації профільного навчання за поданням 

ради округу відділ (управління) освіти районної 

державної адміністрації або міської ради (для міста) 

приймає рішення про перерозподіл годин робочих 

навчальних планів, коригує питання, пов’язані з 

розстановкою педагогічних кадрів, перерозподілом 

бібліотечного фонду, зміцненням матеріальної бази 

суб’єктів округу тощо. 

В освітньому окрузі забезпечується створення єдиного 

освітнього простору, що знижує ефект соціального 

відчуження невеликих шкіл, упровадження в навчальний 

процес сучасних навчальних технологій, раціонального 

використання навчально-методичної літератури, а також 

передбачається інтеграція діяльності навчальних закладів 

з установами соціальної сфери, культури й іншими 

установами, розміщеними в мікросоціумі. 

В умовах функціонування освітніх округів, необхідно 

забезпечити збалансовану координацію науково-

методичної роботи, не допускаючи при цьому 

перевантаження освітян, і спрямувати її на створення 

сприятливої творчої атмосфери, поширення в колективах 

передового перспективного досвіду; стимулювання 

педагогів до впровадження інноваційних технологій у 
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навчально-виховний процес, до участі в 

експериментально-дослідницькій діяльності. 

У районних (міських) кабінетах (центрах) необхідно 

розробити координаційну карту проведення відповідних 

науково-методичних заходів, які організовуються на 

районному та окружному рівнях. 

 
 

Організаційні принципи  діяльності  
освітніх округів 

 

Проектування моделі освітніх округів повинно 

здійснюватись на таких принципах: 

 принцип адекватності й перспективності – облік 

реальних можливостей і потреб учнів, перспективи 

подальшого навчання й розвитку з урахуванням 

життєвих планів дітей; 

 принцип інваріантності й варіативності – 

забезпечення необхідного рівня базової підготовки 

учня й варіативності відповідно до вибору та 

уподобань учнів; 

 принцип інтеграції й диференціації – погодженість 

цілей, змісту, форми, методів навчання на рівні класу, 

ступенів освіти, школи в цілому, освітніми галузями, 

навчальними дисциплінами, програмами загальної, 

додаткової, початкової професійної освіти; 

 принцип мотивації й стимулювання – необхідність, з 

одного боку, обліку мотивів, ціннісних орієнтацій, 

спрямованості діяльності дітей, з іншого боку - 

створення умов, використання педагогічних засобів, 

що забезпечують розвиток ціннісно-мотиваційної 

сфери особистості відповідно до її можливостей і 

реальних потреб.  
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Функції РМК (НМЦ) по формуванню мережі  
освітніх округів 

 
 

Методична служба РМК (НМЦ), перш за все, має 

докласти відповідних зусиль, щоб стати:  

–    центром самоосвітньої роботи педагогів, де 

створена база даних про педагогічні технології, 

стратегічні напрями реформування освітніх 

процесів, де є відповідна передплатна педагогічна 

преса, бібліотека з науковою та навчально-

методичною літературою, можливість 

користуватися мережею Інтернет та 

консалтинговими послугами; 

–    центром експериментальної та науково-дослідної 

роботи (цьому сприяла б розробка Програми 

підготовки педагогічних працівників до даного 

виду діяльності); 

–    центром поширення інноваційних технологій через 

створення, наприклад Лабораторії педагогічної 

інноватики, метою діяльності якої є спрямування 

розвитку освітніх закладів округів у напрямі 

перспективних дій шляхом створення психолого-

педагогічних умов для їх інноваційної діяльності; 

–    центром формування основних напрямів 

компетенізації освіти в районі; 

–    центром координації та моніторингу за такими 

напрямами: управлінський, педагогічний, 

психологічний; 

–    інформаційним центром, забезпеченим 

комп’ютерною технікою з виходом у мережу 

Інтернет, із комп’ютерною бібліотечною системою;  

– центром зв’язків із вищими навчальними 

закладами і науковими установами. 
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Функції відділів (управлінь) освіти 
райдержадміністрацій (міських рад) по 

формуванню мережі освітніх округів 
 

Органи управління освітою повинні: 

– ініціювати та підтримувати процес створення та 

функціонування мережі округів; 

– розробити та затвердити необхідну нормативно-

правову основу створення округів, зокрема: 

 Положення про освітній округ, яке 

розроблено на підставі Положення про 

освітній округ  (затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2010 р. № 777.) 

 Положення про опорну школу; 

 Положення про координаційну раду. 

– удосконалювати та впорядкувати  нормативно-

правове поле функціонування й розвитку 

освітньої території (округу) на місцевому рівні  з 

урахуванням її специфіки; 

– розробляти   моделі профільної освіти в окрузі; 

– здійснювати оптимізацію  мережі освітніх 

установ. Освітня мережа округу забезпечує 

доступ до максимально широкого комплексу 

освітніх послуг. При цьому кількість тих чи 

інших освітніх установ відповідає потребам у 

відповідних освітніх послугах, виключено їх 

дублювання (надмірності). Проведена 

реструктуризація мережі загальноосвітніх 

установ, що забезпечує рівний доступ до освіти, 

профільне навчання у старшій школі, 

підвищення якості освіти за рахунок 

концентрації освітніх ресурсів, адекватних 

певному етапу навчання й конкуренції установ; 
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– здійснювати апробацію моделі управління та 

сервісного забезпечення мережі освітніх установ 

у рамках освітнього округу: 

 визначення основних принципів організації 

освітнього округу в межах території; 

 апробація структури управління освітнім 

округом; 

 апробація механізму суспільної участі в 

управлінні освітою; 

 розроблення та апробація механізму 

сервісного забезпечення системи освіти 

округу. 
 

– укладати програми розвитку освітнього округу; 

– вивчати потреби та забезпечити, у межах потреб, 

фінансування процесів створення та 

функціонування освітніх округів (оплата праці 

педагогічних і керівних кадрів суб’єктів округу, 

оновлення матеріально-технічної бази, 

бібліотечного фонду, забезпечення освітніх 

округів необхідним транспортом для здійснення 

підвозу учнів та педагогів); 

– розробляти пропозиції (клопотання перед 

сільськими, селищними, районними, міськими 

радами) щодо упорядкування доріг  районів 

(відповідно до маршрутів); 

– координувати процес створення та 

функціонування освітніх округів; 

– запроваджувати гнучку, мобільну систему 

управління, контролю та моніторингу 

результативності навчально–виховного процесу 

в умовах освітнього округу; 

– оцінювати ефективність діяльності округу. 
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Модель управління освітнім округом 
 

Важливою ланкою в реалізації проекту є модель 
управління освітнім округом, як мережевою організацією. 
Для оперативного управління пропонується  матрична 
структура. Створюються мережеві координаційні групи 
(МКГ)  по певним видам діяльності, до складу яких 
обов'язково входять працівники  координаційної ради, які 
у свою чергу створюють проектні групи  (ПГ) із числа 
керівників, учителів-предметників  для проектування  
шляхів і способів  реалізації  змісту запропонованої 
діяльності. 

МКГ-1. Нормативно-правове й фінансове 
забезпечення: 

      ПГ 1.1. Розробка локальних актів, алгоритму 
основних процедур (навчально-виробничих та соціальних 
практик, система оцінювання тощо); 

      ПГ 1.2. Розподіл фінансів мережі. 
МКГ-2. Навчально-методичний супровід: 
       ПГ 2.1. Розробка вимог до діяльності округу; 
       ПГ 2.2. Розробка механізму експертизи діяльності 

округу. 
МКГ-3. Організація навчальної діяльності: 
       ПГ 3.1. Розробка мережевого розкладу, 

координація графіка навчального процесу; 
       ПГ 3.2. Розробка моделі, механізму складання 

індивідуальних навчальних планів. 
МКГ- 4. Організація інноваційного середовища: 
       ПГ 4.1. Розробка внутрішкільної й мережевої 

системи підвищення кваліфікації педагогів і 
управлінських працівників; 

      ПГ 4.2. Розробка системи й механізмів виконання 
мережевих проектів. 

МКГ-5. Оцінка  стану мережі: 
       ПГ 5.1. Розробка системи моніторингу; 
       ПГ 5.2. Розробка корекційних заходів; 
       ПГ 5.3. Розробка елементів системи менеджменту 

якості. 
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Критерії ефективності діяльності роботи округу 
 
 

 Рівень успішності учнів (показники тестування, 

зовнішнього незалежного оцінювання тощо). 

 Відсоток охоплення учнів 5-11-х класів 

навчальними закладами нового типу. 

 Відсоток охоплення учнів 5-11-х класів, які 

займаються поглибленим вивченням окремих 

предметів. 

 Відсоток охоплення профільним навчанням 10-11-х 

класів. 

 Кількість учнів, охоплених різними формами 

навчання. 

 Кількість учасників і переможців олімпіад, 

конкурсів, змагань. 

 Кількість дітей, охоплених навчанням за 

ефективними інноваційними технологіями. 

 Стан здоров'я учнів (кількість учнів, які 

перебувають на диспансерному обліку). 

 Кількість дитячих правопорушень. 

 Рівень інтеграції дітей з особливими потребами в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

 Кількість інноваційних проектів, розроблених та 

впроваджених працівниками освіти. 

 Кількість авторських програм і підручників. 

 Кількість учителів, які працюють за інноваційними 

освітніми технологіями. 

 Кількість навчальних закладів, які мають доступ до 

мережі Інтернет. 

 Об'єм коштів, одержаних із позабюджетних 

джерел, для фінансування освіти. 

 Рівень залучення громадськості до ухвалення 

управлінських рішень. 
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Критерії ефективності діяльності  
управлінських та методичних служб  

по створенню мережі освітніх округів 
 

1. Кількість освітніх округів, що створено у районі 

(місті) відповідно до   ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІЙ 

ОКРУГ (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 

серпня 2010 р. N 777). 

2. Рішення про створення освітнього округу (інша 

правова підстава) 

3. Структура кожного освітнього округу: суб’єкти 

освітнього округу, порядок взаємодії між ними, напрямки 

освітньої діяльності округу. 

4. Кількість освітніх округів із одним базовим 

навчальним закладом. 

5. Кількість освітніх округів, що мають декілька 

опорних шкіл. 

6. Кількість учнів, які покращили умови навчання в 

рамках округу. 

7. Організація профільного навчання на базі 

освітнього округу. 

8. Профілі навчання у базовому навчальному закладі. 

9. Кількість класів в освітньому окрузі з профільним 

навчанням. 

10. Кількість учнів в освітньому окрузі, охоплених 

профільним навчанням. 

11. Наявність карт-схем мережевої взаємодії 

навчальних закладів міста (району). 

12. Аналітичні матеріали, прогноз оптимізації мережі 

навчальних закладів регіону на 5 років 

13. Матеріали засідань колегій відділу освіти, органів 

місцевого самоврядування, де розглядалися питання 

оптимізації мережі закладів освіти регіону та створення 

освітніх округів. 
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МОДЕЛІ ОСВІТНІХ ОКРУГІВ 

 

Освітній округ — добровільне об'єднання 

загальноосвітніх навчальних закладів різних форм і типів 

власності з дошкільними, позашкільними та іншими 

навчальними закладами й установами, що створюються 

для забезпечення освітніх, культурно-освітніх потреб 

громадян, які проживають у межах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці (району чи його 

частини).  

Центром профільного навчання в освітньому 

окрузі є опорний загальноосвітній навчальний 

заклад який забезпечує: 

• проведення навчальних занять, що відповідають 

його спеціалізації, профілю навчання, для учнів 

навчальних закладів округу; 

• проведення факультативних занять, спецкурсів для 

учнів освітнього округу; 

• культурно-просвітницьку роботу з батьківською 

громадськістю; 

• методичний супровід діяльності навчальних 

закладів освітнього округу; 

• організацію сервісних послуг. 

В окрузі можуть функціонувати один або декілька 

опорних заклади. Спільно з районним (міським) 

методичним кабінетом опорний заклад здійснює сервісні 

послуги (схема 1).  

Особлива увага приділяється наданню послуг, які 

задовольняють конкретні потреби сільських учителів 

освітніх округів. Ураховуючи різноманітність типів 

освітніх мереж, особливості їх функціонування і розвитку, 

пропонуємо організацію таких сервісних послуг: 
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• методичні – індивідуальне й групове консультування 

вчителів-предметників з актуальних проблем 

науково-методичного супроводу діяльності 

навчальних закладів освітнього округу; 

• інформаційно-консалтингові – пошук, накопичення, 

систематизація інноваційних технологій, 

ефективного педагогічного досвіду, проведення 

дослідно-експериментальної роботи, надання 

консультаційних послуг керівникам навчальних 

закладів, методичних об'єднань учителів; 

• маркетингові – визначення ступеня забезпечення 

освітніх запитів батьків, громадськості, населення 

освітнього округу, прогнозування змін освітніх 

запитів, проведення спільної роботи з відповідними 

кафедрами вищих навчальних закладів; 

• моніторингові – проведення моніторингових 

досліджень; 

• експертні – експертиза авторських програм, проектів, 

рецензування, редагування методичних рекомендацій, 

посібників, статей. 
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Опорний заклад освітнього округу працює під 

керівництвом районного відділу освіти, методичного 

кабінету. Він здійснює методичну роботу в освітньому окрузі 

та створює умови для підвищення рівня професійної 

майстерності педагогічних працівників для 

впровадження інноваційних освітніх технологій у 

навчально-виховний процес, для залучення вчителів до 

дослідно-експериментальної роботи. 

Ураховуючи перелічене, опорний навчальний заклад 

повинен мати висококваліфікованих педагогів, 

досвідченого керівника. Тому районному (міському) 

відділу освіти треба приділити увагу, перш за все, 

підвищенню кваліфікації всіх педагогів опорного ЗНЗ, а 

також поліпшенню навчально-матеріальної бази цього 

заклад. 

Особливого значення набуває планування методичної 

роботи в окрузі, забезпечення контролю за її якістю, 

надання постійної консультативної допомоги з боку 

районної методичної служби. 

Моделюючи таку систему організації науково-

методичної роботи освітнього округу, необхідно чітко 

усвідомлювати соціальне замовлення суспільства в галузі 

науково-методичної діяльності, зміст державних рішень у 

сфері освіти і культури, а також максимально враховувати 

невирішені проблеми та реальні можливості оновленої 

сільської школи в умовах запровадження Державного 

стандарту загальної середньої освіти. 

Досвід проведення дослідно-експериментальної роботи 

в регіоні щодо створення освітніх округів засвідчив, що в 

першу чергу необхідно розробити програми розвитку 

профільної освіти в освітніх округах, здійснити модернізацію 

змісту та структури науково-методичної діяльності в 

освітніх округах, створити необхідні умови для творчого її 

вдосконалення, використання досягнень науки та 

ефективного педагогічного досвіду. 
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Для здійснення диференційованого профільного 

навчання в освітніх округах можна запропонувати такі 

моделі організації профільного навчання, що дасть 

можливість найбільш ефективно здійснити модернізацію 

сучасної освіти щодо створення системи профільного 

навчання в старших класах загальноосвітньої школи, 

орієнтованої на індивідуалізацію навчання і соціалізацію 

учнів, зокрема з урахуванням реальних потреб ринку праці, 

відпрацювання гнучкої системи профілів і кооперації 

старшої школи з закладами початкової, середньої і вищої 

професійної освіти при організації освітніх округів (схеми 

2-6).  

 

 
Модель І. «Школа-ресурсний центр» 

  

Модель «Школа - ресурсний центр» доцільна для 

сільських районів, у яких велика частина шкіл – 

нечисленні, що не мають реальної кадрової і матеріальної 

бази для профільного навчання. У цьому випадку всі 

освітні ресурси знаходяться в основному на базі однієї 

школи, яка стає опорною. Такий загальноосвітній 

навчальний заклад виконує щодо інших шкіл функцію 

ресурсного центру та краще укомплектований 

навчальним обладнанням, має кваліфіковані педагогічні 

кадри. Опорна старша школа реалізує ту частину 

профільного навчання, яка не під силу іншим школам. Й 

виконує функції організації й забезпечення навчального 

процесу, методичного керівництва єдиним освітнім 

процесом. 

Базою ресурсного центру при спільному керівництві 

можуть бути взаємодіючі між собою школа, заклад 

додаткової освіти, професійні навчальні заклади, 

розташовані на території муніципального округа. 
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При ресурсному центрі можуть формуватися пересувні 

педагогічні колективи, групи спеціалістів для викладання 

профільних та елективних курсів на базі шкіл-замовників. 

Спеціалісти по профілях, спеціально підібрані та 

підготовлені в муніципальному окрузі, організують очно-

заочне навчання дітей, які мають особливі інтереси, 

нахили, що виходять за рамки профільних предметів, 

елективних курсів, і є в наявності в школі чи шкільному 

ресурсному центрі. 

Можна запропонувати різні організаційні форми: виїзд 

учителів за спеціально розробленим графіком, підвезення 

дітей на заняття чи загальні заходи, можливість 

цілодобового перебування. 

 
Модель ІІ. «Міжшкільне об’єднання» 

 

Ця модель доцільна в тому випадку, якщо поруч 

розташовані кілька шкіл, здатних за спільною 

домовленістю обмінюватися освітніми ресурсами, 
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кадрами. У цьому випадку можлива організація навчання 

в кожній школі за двома-трьома профілями при 

створенні відповідної матеріальної, навчально-

методичної, кадрової бази. 

Суть моделі визначають такі  параметри: 

а) школи, які характеризуються незначною 

територіальною віддаленістю, створюють територіальне 

об'єднання за наявності хоча б одного загальноосвітнього 

навчального закладу, що дає повну загальну середню 

освіту (є базовим), та організації підвезення учнів, 

педагогічних працівників до місця навчання й додому; 

б) базова школа округу, ураховуючи матеріально-

технічне забезпечення та кадровий потенціал, реалізує 

один чи кілька профілів навчання; 

в) профільне навчання, як правило, здійснюється в 

базовій школі; проте залежно від обраного профілю воно 

може реалізовуватися на базі інших суб'єктів освітнього 

округу (позашкільному, професійно-технічному 

навчальних закладах, міжшкільному навчально-

виробничому комбінаті тощо); 

г) учні вивчають профільні предмети в базовій школі 

округу на основі установчої угоди про спільну діяльність 

між суб'єктами округу, що укладається відповідно до 

чинного законодавства та реєструється у відділі освіти;  

ґ) наукове й організаційно-методичне керівництво 

єдиним освітнім процесом здійснюється шляхом 

створення ради округу;  

д) для організації профільного навчання за поданням 

ради округу відділ (управління) освіти районної 

державної адміністрації або міської ради (для міста) 

приймає рішення про перерозподіл годин робочих 

навчальних планів, коригує питання, пов'язані з 

розстановкою педагогічних кадрів, перерозподілом 

бібліотечного фонду, зміцненням матеріальної бази 

суб'єктів округу тощо; 
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є) в освітньому окрузі забезпечується створення 

єдиного освітнього простору, що знижує ефект 

соціального відчуження невеликих шкіл, упровадження в 

навчальний процес сучасних навчальних технологій, 

раціональне використання навчально-методичної 

літератури, а також передбачається інтеграція діяльності 

навчальних закладів з установами соціальної сфери, 

культури й іншими установами, розміщеними в 

мікросоціумі. 

 
Модель ІІІ. «Асоціація шкіл 

(навчально-виховний комплекс)» 
 

Однією з форм взаємодії шкіл в окрузі, і, відповідно, 

учнів, педагогів та батьків може бути асоціація, що поєднує 

прилеглі школи. Звичайно, при такому об'єднанні 

матеріально забезпечена і численна школа бере на себе 

 

Міжшкільне 

обєднання 
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функцію опорної, її директор здійснює загальне керівництво 

асоціацією. 

Навчально-виховний комплекс (НВК) –  це об'єднання 

освітніх, фінансових, інформаційних ресурсів навчальних 

закладів різних типів і рівнів акредитації для задоволення 

допрофесійних і професійних запитів учнів. 

У асоціацію шкіл (навчально-виховний комплекс) як 

правило входять навчальні заклади різного ступеню: 

 дошкільні навчальні заклади; 

 загальноосвітні навчальні заклади І ст. навчання; 

 загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ або ІІ ст. 

навчання; 

 загальноосвітні навчальні заклади ІІІ, ІІ-ІІІ, І-ІІІ ст. 

навчання, гімназії, ліцеї, колегіуми. 
 

 
Навчальний процес на певному рівні здійснюється 

навчальним закладом відповідного ступеню. 

 

Схема 4. Модель «Асоціація шкіл (навчально-виховний 

комплекс)» 

 

Асоціація шкіл  

(навчально-виховний комплекс) 
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Модель ІV. «Соціально-педагогічний комплекс» 
 

У соціально-педагогічні комплекси (СПК) поєднуються 

різні установи: загальноосвітні навчальні заклади, 

професійно-технічний навчальний заклад, дошкільний 

навчальний заклад, установи культури, бібліотека, інші 

заклади. 
 

 
СПК – структурно впорядкована розгалужена мережа 

виховно-освітніх установ, соціально-психологічних служб, 

територіальних груп і об’єднань, служб допомоги сім’ї та 

дитинству, спрямована на соціальний захист і здійснення 

прав кожного свого громадянина в творчій самореалізації, 

успішному фізичному, психічному і соціальному розвитку 

особистості. 

Схема 5. Модель «Соціально-педагогічний комплекс» 

Позашкільні 
НЗ,  
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Структура СПК чітко не окреслена. Як правило, у ланці 

управління широко використовуються різні координаційні 

ради (опікунська рада, педагогічна рада, тематичні центри). 

Наприклад, у структурі шкільного СПК можуть діяти 

служби: медико-психолого-педагогічна, сімейна, 

культурного дозвілля, правового й економічного захисту 

особи, професійної орієнтації і соціальної адаптації, 

соціальної профілактики, фізичного та психічного здоров’я, 

розвитку і підтримки дитячих і юнацьких ініціатив. 

СПК діє на основі спеціально створених програм чи на 

основі функціональних обов’язків його членів.  

У завдання СПК входить:  

–    забезпечення необхідних умов за місцем проживання 

неповнолітніх для ефективного соціального 

виховання; 

–    проведення ранньої діагностики, корекції та 

реабілітації; 

–    надання оперативної соціальної допомоги; 

–    координація зусиль у роботі з сім’єю і в 

мікросоціумі; 

–    соціально-педагогічна підтримка осіб зі 

специфічними потребами. 

Можна виділити типи СПК: 

–    шкільного, відомчого і міжвідомчого рівнів; 

–    територіального і проблемно-орієнтованого 

характеру; 

–    широкого профілю й орієнтовані на окремі категорії 

обслуговуваних.  
 
 

Модель V. «Ресурсний центр районного 
(міського) округу» 

 

Створення таких центрів викликано необхідністю 

потреби щодо розвитку освітнього потенціалу кожного 

учня. Спеціально підібрані й підготовлені фахівці з 
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навчальних предметів організовують очно-заочне навчання 

особливо обдарованих дітей, які в навчанні виходять за 

рамки профільних предметів, курсів за вибором, що є в 

школах районного центру або міста. 

 
Модель VІ. «Обласний ресурсний центр» 

 

Центр створюється на базі обласних установ 

позашкільної освіти для сільських школярів, які мають 

особливі схильності до видів діяльності, підготовка до яких 

не здійснюється на базі шкіл району. Основні форми роботи 

такого центру: сесія в канікули, виконання індивідуальних 

завдань при навчально-методичному супроводі та 

консультуванні, дистанційне навчання. 

 

 

АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ  

ОСВІТНІХ ОКРУГІВ 

 

Крок 1. Рішення засновників про створення 
освітніх округів, визначення закладів, що входитимуть в 

округи, закріплення нормативно. При цьому кожен заклад, 

що входить в округ, зберігає статус юридичної особи і має 

рівні права з іншими, однак в рамках округу створює 

єдиний освітній простір.   

Завдання: 

1. Розроблення районної програми впровадження  

профільного навчання (включаючи механізм  фінан-

сування). 

2. Створення районної освітньої мережі 

профільного навчання. 

3. Визначення моделей і форм організації 

профільного навчання і допрофільної підготовки.  
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4. Визначення переліку освітніх закладів, що 

беруть (братимуть) участь в реалізації 

допрофільного навчання. 

5. Складання плану взаємодії (співпраці) в умовах 

освітньої мережі. 

  

Крок 2. Створення координаційного органу, у 
який входять директори всіх закладів освітнього 
округу.  

Складання координаційним органом і підписання 

всіма директорами угоди про співпрацю закладів.  

Завдання: 

1. Створення структури – координаційного 

центру (ради) з питань  профільного навчання. 

2. Розгляд експертною профільною комісією 

проектів, запропонованих робочою групою, 

відповідність проектів наявним умовам, їх 

ефективність, можливі наслідки, вироблення 

пропозицій і рекомендацій координаційній раді і 

засновнику. До складу експертної профільної комісії 

входять представники органів місцевого 

самоврядування, місцевих виробництв, громадські 

лідери тощо.  

3. Коригування координаційною радою проекту з 

урахуванням висновків профільної  комісії. 

Ознайомлення місцевої громади з проектом і 

висновками профільної комісії; організація масового 

обговорення.   

4. Врахування зауважень і пропозицій, виявлених 

ризиків, прийняття координаційною радою на основі 

консенсусу рішення про подальший розвиток округу. 

Пізніше це рішення нормативно закріплюється 

засновником.  

5. Укладання угод між засновниками освітньої 

мережі. 
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Крок 3. Інвентаризація ресурсів освітнього 

округу.  
В ході інвентаризації слід враховувати як наявні 

ресурси окремих закладів, так і партнерські відносини, 

можливості партнерів. Керівників підприємств, 

стратегічно важливих партнерів доцільно включити у 

склад координаційної ради.   

Так, наприклад, з метою оптимізації освітньої 

мережі може бути прийнято рішення  - органу 

управління освітою і місцевому перевізнику (АТП) 

узгодити розклад руху рейсових автобусів. Таким чином, 

рейсові автобуси також являються освітнім ресурсом, а 

представників органів управління освітою і АТП слід 

ввести у склад координаційної ради.  

  

Крок 4. Виявлення зовнішнього освітнього 

замовлення на означеній території.  
Завдання: 

1. Попереднє анкетування школярів 8-9 класів  та 

їх батьків. 

2. Узагальнення висновків за результатами 

анкетування і оформлення візиток загальноосвітніх 

навчальних закладів (на рівні ЗНЗ і відділу освіти). 

 

Крок 5. Побудова моделі функціонування і 
взаємодії закладів, яка максимально задовольнила б 

освітнє замовлення на території округу та наявних 

ресурсів, забезпечила б рівні можливості і високу якість 

освіти для всіх місцевих жителів. Цей крок здійснюється 

однією або кількома робочим групами, у які обов’язково 

входять представники всіх закладів округу.  
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Завдання: 

1. Визначення типів закладів і їх ролі у освітній 

мережі. Результати можна оформити у вигляді 

таблиці.    

 

Завдання освітніх закладів Назва 

закладу 

  

Проведення предметних курсів    

Проведення міжпредметних курсів    

Проведення професійно орієнтувальних 

курсів  

  

Проведення елективних курсів  

Інформування учнів і батьків про 

можливості допрофільної підготовки 

  

 

Організація і проведення рейтингових 

змагань, конкурсів, олімпіад тощо  

  

Діагностика зрілості вибору профілю 

навчання  

  

Комплектування профільної школи    

2. Складання плану мережевої взаємодії.   

3. Побудова освітніх карт району (міста). 

 

Орієнтовні супровідні елементи освітньої карти: 
1. Загальна характеристика освітньої мережі району, 

яка включає у себе перелік освітніх закладів, особливості 

їх освітніх програм, особливості допрофільної підготовки 

і профільного навчання. 

2. Розміщення освітніх закладів на карті району з 

визначеними і прописаними маршрутами руху 

громадського транспорту (шкільного автобуса), за 

допомогою яких можна доїхати до місця навчання 

(вказується розклад і відстань).  
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3. Візитна картка кожного освітнього закладу (повна 

адреса, номери телефонів, структури закладу, специфіка 

освітньої програми) 

3.1. Характеристика за напрямами спеціалізації. 

3.2. Умови зарахування у профільний клас 

конкретного ЗНЗ. 

3.3. Програма допрофільної підготовки з переліком 

можливих курсів за вибором, спецкурсів, факультативів, 

гуртків, тренінгів, навчальної практики тощо. 

3.4. Дата проведення днів відкритих дверей у ЗНЗ, дні 

і години прийому відвідувачів. 

3.5. Інформація про координатора програми 

профільного навчання у конкретному загальноосвітньому 

навчальному закладі (прізвище, ім’я, по батькові, 

телефон) 

4. Умови одержання профільного навчання у інших 

освітніх закладах району. 

5. Інформація про центри (пункти) профорієнтації, у 

яких можна одержати відповідні консультації оптимізації 

вибору профілю навчання.  

6. Повна інформація (ПІБ, адреса, телефони, 

електронна адреса) працівника відділу освіти, що курує 

питання впровадження профільного навчання. 

  

Крок 6. Організація інформаційної роботи. 
Завдання: 

1. Оформлення візиток загальноосвітніх 

навчальних закладів (на рівні ЗНЗ і на рівні відділу 

освіти). 

  

Візитна картка навчального закладу 
1. Повна офіційна назва ЗНЗ ____________________ 

2. Дата відкриття  _____________________________ 

3. Загальна кількість учнів: ____________________ 

серед них початкових класів _________;  
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5-8 класів ___________; 

9-х класів ___________; 

10-11-х класів  ___________. 

4. Загальна кількість педагогічних працівників: 

_____________________________________________ 

5. Наявність і назви в даному ЗНЗ профілів навчання у 

старшій школі:  

6. Особливості організації профільного навчання:   

_______________________________________________ 

7. Досягнення школярів закладу (участь в олімпіадах, 

проектах, програмах, конкурсах)_________________ 

8. Поштова адреса з індексом, телефон, факс, 

електронна пошта: ____________________________ 

9. ПІБ директора, заступника директора з НВР. 

_______________________________________________ 

  

3. Створення інформаційних носіїв (буклетів, 

сайтів тощо). 
 

Крок 7. Підготовка навчальних закладів до 
роботи в умовах освітнього округу.  

Завдання: 

1. Укладання угод із освітніми закладам і батьками. 

2. Укладання мереженого навчального плану. 

3. Розробка, затвердження і експертиза програмно-

методичного забезпечення профільного навчання. 

4. Розробка шкільних навчальних планів. 

5. Визначення переліку курсів за вибором. 

6. Визначення основних потоків учнів, відображення 

на освітній карті. 

7. Комплектування класів із допрофільною 

підготовкою і профільним навчанням.  

8. Визначення педагогів для реалізації допрофільної 

підготовки і профільного навчання. 

9. Складання розкладу переміщення учнів. 
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10. Підготовка кадрового потенціалу. 
 

Крок 8. Уведення в дію мережі (освітнього 
округу) 

1. Уведення допрофільної підготовки учнів в режим 

освітнього закладу. 

2. Упровадження профільного навчання. 

 
 

ПАКЕТ  ТИПОВИХ  НОРМАТИВНИХ 

І  НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ  ДОКУМЕНТІВ 

РЕГІОНАЛЬНОГО,  МУНІЦИПАЛЬНОГО  

Й  ЛОКАЛЬНОГО  РІВНЯ,  ЩО  РЕГУЛЮЮТЬ  

РІЗНІ  АСПЕКТИ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  

ОСВІТНІХ  ОКРУГІВ 

 

Орієнтовний перелік нормативних та 
нормативно-правових документів. 

 

Регіональний рівень 

1. Положення про освітній округ. 

2. Положення про опорний навчальний заклад. 

3. Положення про ресурсний центр профільного 

навчання. 

4. Інструктивний лист про реалізацію дистанційних 

освітніх програм. 

4. Наказ про фінансування освітнього округу. 

 

Муніципальний і шкільний рівень 

1. Положення про координаційну раду. 

2. Положення про взаємозалік освітніх результатів у 

мережі навчальних закладів, які входять до складу округу. 

3. Положення про експертну комісію освітнього 

округу. 

4. Положення про муніципальний ресурсний центр 

профільного навчання 
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5. Договори між освітніми установами. 

6. Договори з соціальними партнерами. 

7. Договори з батьками. 

8.  Договори з мережевими вчителями. 

9.  Зміни в Статуті навчальних закладів 

10.  Зміни в трудових договорах 

11.  Посадові інструкції: директорів, заступників 

директорів, учителів, класних керівників, диспетчерів, 

педагогів-організаторів, практичних психологів, 

соціальних педагогів, бібліотекарів тощо. 

12. Положення про індивідуальних навальний план. 

13. Положення про систему оцінювання (порт фоліо). 
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  ОСВІТНІЙ ОКРУГ 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від 27 серпня 2010 р. № 777  

 

Загальні положення. 
1. Це  Положення визначає правовий статус,  порядок 

утворення та основні засади діяльності освітнього округу 

(далі – округ).  

Округ – добровільне об'єднання  в межах 

адміністративно-територіальних одиниць навчальних 

закладів системи дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, що 

спрямовують свою діяльність на створення умов для 

здобуття громадянами  загальної середньої освіти, 

упровадження допрофільної підготовки і профільного 

навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, 

забезпечення всебічного розвитку особистості, а також 

закладів культури, фізичної культури та спорту, 



 42 

підприємств і громадських організацій (далі -–суб'єкти 

округу). 

Один чи кілька навчальних закладів у разі потреби 

можуть виконувати функції опорних закладів (далі – 

опорний заклад). Округ може функціонувати і без 

опорних закладів. 

2. Округ у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законами України "Про освіту" (1060-12), "Про 

дошкільну освіту" (2628-14), "Про загальну середню 

освіту"  (651-14), "Про професійно-технічну освіту" 

(103/98-ВР), "Про вищу  освіту" (2984-14),  "Про 

позашкільну освіту" (1841-14 ), цим Положенням та 

іншими нормативно-правовими актами.  
 

3. Округ утворюється з метою:  

організації в межах адміністративно-територіальної  

одиниці ефективної системи освіти; 
 

забезпечення рівного доступу дітей відповідного 

віку до якісної дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної та професійно-технічної освіти, 

допрофесійного навчання незалежно від місця їх 

проживання;  
 

ефективного використання  творчого потенціалу 

педагогічних працівників навчальних закладів; 
 

раціонального використання навчально-методичної, 

матеріально-технічної бази суб'єктів округу, її 

зміцнення та модернізації. 
 

4. Основними завданнями округу є створення єдиного 

освітнього простору  в межах адміністративно-

територіальної одиниці та належних умов для 

забезпечення  навчально-виховного процесу, реалізація 

допрофільної  підготовки і профільного навчання, 

розвиток творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей, 

упровадження сучасних освітніх технологій. 
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5. Суб'єктами округу незалежно від підпорядкування, 

типу і форми власності можуть бути:  

дошкільні навчальні заклади;  
 

загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі 

навчально-виховні комплекси);  
 

позашкільні навчальні заклади;  
 

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;  
 

професійно-технічні навчальні заклади;  
 

вищі навчальні заклади;  
 

заклади культури  (бібліотеки,  музеї,  будинки  

культури  тощо);  
 

заклади фізичної культури і спорту;  

підприємства;  
 

громадські організації.  
 

6. Округ може мати власну назву.  

 

Порядок утворення округу. 
7. Для утворення округу орган управління освітою:  
 

проводить аналіз мережі  навчальних закладів, 

підприємств і громадських організацій, розміщених у 

межах адміністративно-територіальної одиниці, з 

урахуванням їх кадрового потенціалу та рівня 

матеріально-технічного забезпечення;  
 

вивчає стан упровадження допрофільної підготовки і 

профільного  навчання  в  навчальних закладах, що 

входитимуть до складу округу, та якість надання 

зазначених освітніх послуг;  
 

проводить діагностику учнів старших  класів 

(анкетування, тестування,  співбесіди) з метою як 

виявлення, так і підтвердження вибору ними певного 

профілю навчання;  
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вивчає можливість утворення опорних закладів для  

організації на їх базі допрофільної підготовки і 

профільного навчання;  
 

прогнозує витрати  на зміцнення  матеріально-

технічної бази навчальних закладів, придбання 

шкільних автобусів із метою організації  підвезення  

учнів і педагогічних працівників до місця навчання,  

роботи та додому, введення в разі  потреби  

додаткових посад педагогічних працівників;  
 

вивчає доцільність і можливість утворення інтернатів 

у складі опорних закладів для учнів,  які проживають у 

віддалених населених пунктах;  

визначає місцезнаходження  округу  з  урахуванням  

розміщення його суб'єктів і транспортного 

забезпечення;  
 

організовує проведення інформаційно-роз'яснювальної 

роботи  з педагогічними працівниками,  учнями,  їх 

батьками (особами, які їх замінюють),  громадськістю 

щодо  утворення  округу  та  можливості організації  

допрофільної  підготовки  та профільного навчання 

для учнів на базі інших навчальних закладів,  що 

входитимуть  до  його складу.  
 

8. Правовідносини між суб'єктами округу 

регулюються договором про спільну освітню діяльність, у 

якому, зокрема, зазначається:  
 

місцезнаходження округу;  
 

перелік суб'єктів округу;  
 

права та обов'язки суб'єктів округу та учасників 

навчально-виховного процесу;  
 

особливості організації навчально-виховного процесу;  
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організація підвезення  учнів  і  педагогічних 

працівників до місця навчання, роботи та додому.  
 

9. Опорні заклади округу та їх кількість, напрями 

диференціації  (профілі  навчання) визначаються органом 

управління освітою з  урахуванням  пропозицій  суб'єктів  

округу,  перспектив соціально-економічного розвитку 

території, демографічної ситуації, освітніх потреб 

населення та за погодженням з органами,  до  сфери 

управління яких вони належать.  
 

Рада округу.  
10. З метою ефективного управління округом та 

забезпечення координації його діяльності утворюється 

рада округу.  

11. Рада округу формується з керівників суб'єктів 

округу, представників місцевих   органів  виконавчої  

влади  та  органів місцевого самоврядування (за їх 

згодою).  

12. Раду округу очолює голова, який обирається 

членами ради з її складу відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів. Голова ради округу,  його заступник та 

секретар обираються  на  строк  не менше ніж один рік.  

13. Засідання  ради  округу відбувається за потребою, 

але не рідше ніж два рази на рік. Рішення ради округу 

приймається простою більшістю голосів за умови, що в 

засіданні бере участь не менше ніж дві третини загального 

складу ради, та вноситься до книги протоколів засідань. 

14. Рада округу на підставі цього Положення 

розробляє положення  про  округ, яке погоджується з 

усіма керівниками суб'єктів округу та затверджується 

органом управління освітою.  

15. Рада округу:  

подає пропозиції органові управління освітою щодо 

перерозподілу навчальних годин між навчальними 

закладами – суб'єктами округу, організації навчально-
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виховного процесу, маршрутів шкільних автобусів,  

що забезпечують підвезення учнів і педагогічних  

працівників до місця  навчання, роботи та додому, 

діяльності міжбібліотечного абонемента для 

тимчасового перерозподілу та формування 

бібліотечних фондів;  
 

координує проведення виховної роботи з метою 

ефективного використання  наявної матеріальної бази 

суб'єктів округу для позаурочної,  гурткової, секційної 

роботи, організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та 

їх родин;  
 

сприяє діяльності соціальної,  психологічної та  

логопедичної служби;  
 

координує разом із районним (міським)  науково-

методичним центром методичну роботу, спрямовану 

на:  

-    організацію надання навчально-методичних 

консультацій працівникам суб'єктів округу;  

-    удосконалення діяльності методичних 

об'єднань, інших структурних підрозділів 

суб'єктів округу;  

-    співпрацю з вищими навчальними закладами, 

закладами післядипломної освіти та закладами 

культури;  

-    звітує  про свою діяльність не рідше ніж однин 

раз на рік, як правило, наприкінці навчального 

року на загальних зборах працівників суб'єктів 

округу. 
 

Опорний заклад. 
16. Опорний  заклад  –  навчальний заклад, що надає  

повну загальну середню освіту, забезпечений 

кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну 

матеріально-технічну  і навчально-методичну базу, зручне 
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розташування та забезпечує допрофільну підготовку і 

профільне навчання, поглиблене вивчення окремих 

предметів. 

17. Під час утворення опорного закладу беруться до 

уваги:  

потреби в забезпеченні певних напрямів спеціалізації, 

допрофільної підготовки та профільного навчання; 
 

здатність забезпечити на належному рівні організацію 

допрофільної підготовки та профільного навчання;  
 

рівень забезпечення висококваліфікованими 

педагогічними кадрами; 
 

наявність належної матеріально-технічної  бази  

(навчальних кабінетів із сучасним обладнанням,  

високошвидкісного  доступу  до Інтернету, 

спортивних об'єктів); 
 

укомплектування бібліотечного фонду підручниками, 

науково-методичною, художньою та довідковою 

літературою;  
 

зручність та наявність автомобільних доріг з твердим 

покриттям для забезпечення безпечного підвезення 

учнів і педагогічних працівників до місця навчання, 

роботи та додому. 
 

18. Основними завданнями опорного закладу є:  
 

забезпечення допрофільної підготовки та профільного 

навчання; 
 

концентрація та ефективне використання кадрових, 

інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, 

спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів;  
 

надання методичної допомоги суб'єктам округу за 

напрямами діяльності;  
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упровадження інноваційних технологій у навчально-

виховний процес;  
 

створення єдиної системи виховної роботи;  
 

організація співпраці із суб'єктами округу, іншими 

навчальними закладами та закладами культури.  
 

19. Навчально-виховний процес в опорному закладі 

здійснюється відповідно до робочого навчального плану з 

конкретизацією варіативної  складової частини і 

визначенням профілю (профілів) навчання. 

20. Опорний заклад може мати свій штатний розпис, 

затверджений у встановленому порядку, в якому 

додатково передбачаються штатні одиниці.  

21. Управління опорним закладом здійснюється 

відповідно до вимог  законодавства в галузі освіти, його 

статуту та  цього Положення.  

22. Опорний заклад може мати у своєму складі  

інтернат із частковим або повним утриманням учнів 

(вихованців).  

 

Організація навчально-виховного процесу в 
окрузі. 

23. Організація навчально-виховного процесу в окрузі 

регламентується  договором про спільну освітню 

діяльність, положенням про округ та нормативно-

правовими актами, що визначають напрями діяльності 

суб'єктів округу.  

24. Суб'єкти округу провадять діяльність відповідно до 

спільного плану роботи,  що  розробляється керівниками 

суб'єктів округу та затверджується радою округу, а також 

власного річного і перспективного планів.  

25. З метою належної організації допрофільної 

підготовки та профільного навчання за пропозицією ради 

округу орган управління освітою може приймати  рішення  

про  перерозподіл годин у межах навчальних планів 
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суб'єктів округу. У такому разі для організації навчально-

виховного процесу складається єдиний робочий 

навчальний план суб'єктів округу та встановлюється 

режим їх роботи.  

26. Єдиний робочий навчальний план суб'єктів округу 

складається колегіально за участю всіх керівників 

(заступників керівників) суб'єктів округу та узгоджується 

з робочими навчальними планами закладів, що входять до 

складу округу.  

27. У разі коли допрофільна підготовка та профільне 

навчання забезпечуватиметься на базі  опорного  закладу, 

предмети  можуть викладатися як педагогічними 

працівниками опорного закладу, так і викладачами 

навчальних закладів – суб'єктів округу.  

28. До проведення факультативних занять,  курсів за  

вибором, занять у спортивних гуртках та  спортивних 

секціях можуть залучатися  працівники закладів культури, 

охорони здоров'я, фізичної  культури і спорту  на  

договірних умовах відповідно до законодавства.  

29. Режим роботи  суб'єктів округу встановлюється  в 

межах часу, визначеного в установленому порядку 

єдиним  робочим навчальним планом суб'єктів округу.  

30. Розклад навчальних занять суб'єктів округу 

складається відповідно  до єдиного робочого навчального 

плану суб'єктів округу з дотриманням педагогічних та 

санітарно-епідеміологічних правил і норм.  

31. Єдиний  робочий  навчальний план суб'єктів 

округу,  режим роботи,  розклад навчальних занять,  

маршрути  шкільних  автобусів погоджуються  з 

керівниками навчальних закладів – суб'єктів округу та 

затверджуються  органом,  до  сфери  управління якого 

вони належать.  

32. У разі коли учні (вихованці) здобувають знання за 

обраним профілем навчання на базі навчальних закладів – 

суб'єктів округу:  
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для обліку відвідування  занять та оцінювання  їх  

знань у навчальному закладі ведеться окремий журнал;  

результати оцінювання рівня знань, здобутих учнями 

(вихованцями)  після закінчення семестру (навчального 

року), проведення державної підсумкової атестації крім 

журналу фіксуються у відомості, що затверджується  

керівником  навчального закладу. Відомість передається 

до навчального закладу, до якого зарахований учень 

(вихованець), який  переносить результати оцінювання до 

класних журналів на сторінку "Зведений облік навчальних 

досягнень учнів (вихованців)"; 

державна підсумкова  атестація з навчальних 

предметів, що вивчаються   учнями (вихованцями) 

суб'єктів округу в іншому навчальному закладі, 

проводиться в цьому закладі. 
33. З метою координації навчально-виховного процесу 

в  окрузі не  рідше  ніж  один  раз  на  рік  проводяться  
спільні засідання педагогічної  ради  суб'єктів  округу.  
Протоколи  таких  засідань вносяться  до  книги  
протоколів засідань педагогічних рад кожного суб'єкта 
округу. 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ      

 
1. Загальні положення. 
1.1. Опорний навчальний заклад є 

системоутворюючим елементом моделі мережевої 
організації допрофільної підготовки й профільного 
навчання у формі освітнього округу. 

1.2. Опорний навчальний заклад відносно освітніх 

установ, які входять у муніципальний / міський / 

районний освітній  округи, виступає як ресурсний центр.  
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Він має укомплектовану матеріально-технічну базу, 

висококваліфіковані педагогічні кадри. 

 

2. Основні завдання опорного навчального 
закладу: 

2.1. Забезпечення профільного навчання і 

допрофільної підготовки учнів основної й старшої школи. 

2.2. Створення нормативно-правової бази організації 

мережевої взаємодії між ресурсним центром і освітніми 

установами, які входять до складу округу. 

2.3. Організація моніторингу якості знань учнів 

профільних класів і класів допрофільної підготовки. 

2.4. Створення умов для підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів. 

 

3. Організація діяльності опорного навчального 
закладу: 

3.1. Опорний навчальний заклад створюється за 

наказом відділу (управління) освітою 

райдержадміністрації (міської ради). 

3.2. На базі опорного навчального закладу учні шкіл, 

які входять у освітній округ, освоюють програми 

профільного навчання й допрофільної підготовки. 

3.3. Навчальні заклади, які входить у освітній округ, 

забезпечують викладання в повному обсязі базових 

загальноосвітніх предметів і ту частину профільного 

навчання й допрофільної підготовки, які вони здатні 

реалізувати в рамках своїх можливостей. 

3.4. Відносини між опорним навчальним закладом і 

навчальними закладами (установами, організаціями, 

підприємствами), які входять у освітній округ, 

визначаються угодою, укладеною між ними. 

3.5. На базі опорного навчального закладу відповідно 

до моделі управління функціонує рада округу 

(координаційна, піклувальна, директорів), що координує 
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діяльність опорного навчального закладу та інших 

суб’єктів, що входять у освітній округ. 

3.6. На базі опорного навчального закладу можуть 

створюватися проблемні, творчі групи (або інші 

професійні об'єднання) педагогів. 

3.7. Опорний навчальний заклад повинен бути 

укомплектованим кваліфікованими педагогічними 

кадрами з усіх предметів типового навчального плану. 

3.8. Умови навчання та виховання учнів в опорному 

навчальному закладі повинні  відповідати  чинним 

санітарно-гігієнічним вимогам до навчально-виховного 

процесу. 

3.9. Опорний навчальний заклад повинен мати 

необмежений високошвидкісний доступу до мережі 

Інтернет. 

 

4. Науково-методичне управління діяльністю 
опорного навчального закладу. 

4.1. Науково-методичне управління діяльністю 

опорного навчального закладу здійснює методична рада 

освітньої установи. 

4.2. Науково-методичну підтримку діяльності 

опорного навчального закладу здійснюють відділи 

(управління) освіти райдержадміністрацій (міських рад), 

районні (міські) методичні кабінети (центри), 

Миколаївський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти. 

 

5. Фінансово-господарська діяльність. 
5.1. Фінансування опорного навчального закладу 

здійснюється за рахунок: 

–    бюджетних асигнувань, виділених на установи 

освіти відповідно до існуючих нормативів; 
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–    районних (міських) бюджетів, виділених на 

реалізацію цільових програм розвитку 

муніципальної системи освіти; 

–    добровільних пожертвувань юридичних і фізичних 

осіб; 

–    інших джерел відповідно до чинного 

законодавства. 

5.2. Крім бюджетної фінансово-господарської 

діяльності, здійснюваної в рамках державного 

фінансування, опорний навчальний заклад має право 

здійснювати позабюджетну фінансово-господарську 

діяльність, закріплену в уставі й таку, що відповідає 

чинному законодавству. 

5.3. Керівні й педагогічні працівники опорного 

навчального закладу можут отримувати надбавку до 

посадового окладу залежно від обсягу й складності 

розв'язуваних завдань та існуючих можливостей 

місцевого бюджету. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ 

(з підвозом учнів) 

 

I. Загальні положення. 
1.1. Типове положення регулює діяльність освітньої 

установи, що реалізує програми загальної середньої освіти 

та забезпечує транспортну доставку дітей із прилеглих 

населених пунктів.  

1.2. Опорний навчальний заклад створюється за 

наказом відділу (управління) освітою 

райдержадміністрації (міської ради). 

1.3. Опорний навчальний заклад є юридичною особою. 
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1.4. Дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади І, І-

ІІ та І-ІІІ ступенів, які входять у склад освітнього округу, 

не ліквідовуються, а функціонують у складі округу. 

1.5. Основною метою діяльності опорного навчального 

закладу є  забезпечення учнів високим рівнем загальної 

середньої освіти відповідно до їх нахилів, здібностей, 

уподобань та підготовки до продовження навчання в 

навчальних закладах початкової, середньої та вищої 

професійної освіти шляхом створення умов для 

ефективної і якісної реалізації державного освітнього 

стандарту, а також гарантованого державою права 

громадян України на одержання загальнодоступної й 

безкоштовної загальної освіти. 

1.9. Опорний навчальний заклад покликаний  

реалізувати такі завдання: 

• створення умов для стійкого розвитку загальної 

середньої освіти на основі та з урахуванням потреб 

суспільства й економіки держави; 

• вирівнювання умов для одержання всіма учнями 

повноцінної освіти, у тому числі шляхом реалізації 

допрофільної  підготовки й профільного навчання, 

освітніх програм професійної підготовки й 

додаткової освіти в структурі загальноосвітньої 

школи; 

• забезпечення доступу школярів до якісної освіти за 

рахунок використання  дистанційних форм 

навчання, транспортних схем доставки учнів у 

опорні навчальні заклади школи, інтеграції 

загальноосвітніх навчальних закладів із установами 

позашкільної, початкової, середньої, вищої 

професійної освіти; 

•   створення умов для всебічної підготовки учнів до 

самостійного життя, праці, соціального й 

професійного самовизначення на основі посилення 

взаємозв'язків загальноосвітньої установи з 
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підприємствами, установами, забезпечення 

допрофесійної спеціалізації навчальних закладів.  

1.10. Опорний навчальний заклад здійснює навчання й 

виховання в інтересах особистості, суспільства, держави, 

забезпечує охорону здоров'я учнів, створення 

сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, 

зокрема можливості задоволення потреби учнів у 

самоосвіті, одержанні додаткової освіти. 

1.11. Опорний навчальний заклад повинен бути 

забезпечений висококваліфікованими педагогічними 

кадрами, сучасними засобами навчання й устаткуванням, 

зокрема телекомунікаційними, комп'ютерними, 

лабораторним, дидактичними, ілюстративними 

матеріалами, навчально-методичними посібниками, що 

дозволяють якісно забезпечити освітній процес. 

 

2. Організація діяльності опорного навчального 
закладу. 

2.1. Організація діяльності Опорного навчального 

закладу будується на основі Законів України “Про освіту”, 

“Про загальну середню освіту”, ”Про дошкільну освіту”, 

“Про позашкільну освіту”, Положенням про порядок 

здійснення інноваційної освітньої діяльності, Положенням 

про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про 

районний методичний кабінет, цим Положенням і 

власним Статутом, іншими законодавчими, нормативними 

актами України та регіону.  

Взаємини між установою й засновником, установою й 

суб’єктами освітнього округу будуються на договірній 

основі. 

2.2. Навчальний заклад в режимі опорного 

навчального закладу функціонує в межах строку, 

обумовленого засновником. 

2.3. Діяльність освітньої установи в статусі опорного 

навчального закладу  щодо надання освітніх послуг 
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будується з урахуванням соціального замовлення, 

інтересів освітніх установ, запитів учнів і їх батьків. 

2.4. Відносини між опорним навчальним закладом й 

освітніми установами, що входять у освітній округ, 

визначаються угодами між ними. 

2.5. Опорний навчальний заклад має право створювати 

свої структурні підрозділи, що сприяють реалізації певних 

завдань. 

2.6. Створені опорним закладом структурні підрозділи 

функціонують на базі даного навчального закладу й діють 

на підставі затвердженого ним Положення. Керівники 

структурних підрозділів призначаються директором 

опорного навчального закладу. 

2.7. Загальноосвітня установа, що є опорним 

навчальним закладом, відповідно до законодавства 

України має право брати участь у діяльності освітніх 

об'єднань у формі асоціацій або союзів.  

2.8. Під час організації освітнього процесу щодо 

реалізації освітніх програм, дозволених ліцензією, 

опорний навчальний заклад, насамперед, керується 

нормами Типового положення про загальноосвітній 

навчальний заклад й Санітарно-гігієнічними нормами 

організації навчально-виховного процесу. 

2.9. Право на освітню діяльність за програмами 

додаткової освіти й професійної підготовки в структурі 

опорного навчального закладу надається від дня видачі 

ліцензії на їх реалізацію. 

2.10. Під час реалізації освітніх програм професійної 

підготовки опорний навчальний заклад  керується у своїй 

діяльності Типовим положенням про заклад початкової 

професійної освіти й Переліком професій робітників і 

посад службовців для професійної підготовки 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

2.11. При реалізації додаткових освітніх програм 

опорний навчальний заклад  керується у своїй діяльності 
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також Типовим положенням про позашкільний 

навчальний заклад. 

2.12. При організації роботи спеціальних 

(корекційних) класів опорний навчальний заклад  

керується Положенням про спеціальні класи для навчання 

дітей з особливими освітніми потребами в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

2.13. З урахуванням потреб і можливостей особистості 

загальноосвітні програми в опорному навчальному закладі 

освоюються в очній формі з можливим використанням 

дистанційних форм навчання. 

2.14. Для реалізації завдань, покладених на опорний 

навчальний заклад, у ньому організується навчання учнів 

навчальних закладів, які входять до складу округу. 

Із цією метою опорний навчальний заклад має право: 

•    організовувати навчання «у другу зміну» або в 

спеціально виділені дні (зокрема суботу) для учнів 

інших освітніх установ; 

• проводити додаткові заняття по предметах, які не 

представляється можливим вивчати в інших 

освітніх установах через відсутність у них 

необхідної навчально-матеріальної бази й 

відповідного рівня педагогічних працівників;  

• залучати до проведення занять 

висококваліфікованих педагогічних працівників 

опорного навчального закладу в тих освітніх 

установах, у яких такі працівники відсутні, у 

порядку, передбаченому трудовим законодавством; 

• організовувати ресурсні розподільні й 

інформаційні центри, якими мали б можливість 

користуватися інші освітні установи; 

• організовувати  діяльність «пересувних 

лабораторій» (при наявності такої можливості); 

• організовувати дистанційне навчання учнів 

освітніх установ, що входять до складу округу та 
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мають необмежений доступ до єдиної 

комп'ютерної мережі, із центром у опорному 

навчальному закладі (при наявності такої 

можливості); 

2.15. Зазначені в пункті 1.9. даного положення 

завдання, що стоять перед опорним навчальним закладом, 

реалізуються на підставі погоджених графіків проведення 

занять, консультацій, семінарів, позашкільних заходів, а 

також укладених договорів. 

2.16. Виходячи із запитів учнів і їх  батьків (законних 

представників), при наявності відповідних умов опорний 

навчальний заклад може організовувати свою роботу з 

різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. 

Види й форми додаткових освітніх послуг, у тому числі 

платних, визначаються Статутом опорного навчального 

закладу. 

2.17. Опорний навчальний заклад самостійно вибирає 

форми, засоби, методи навчання й виховання відповідно 

до чинного законодавства, Статуту  опорного навчального 

закладу. 

2.18. Освітній процес у опорному навчальному закладі 

здійснюється на основі навчального плану, 

розроблювального керівництвом опорного навчального 

закладу з погодженням між усіма суб’єктами округу і 

регламентується розкладом занять. 

2.19. У навчальних планах опорного навчального 

закладу кількість годин, відведених на викладання 

окремих предметів (освітніх галузей), не повинна бути 

меншою  кількості годин, визначених певним типовим 

навчальним планом. 

Річний календарний навчальний графік розробляється, 

затверджується опорним навчальним закладом за 

узгодженням із відділом (управлінням) освіти 

райдержадміністрацій (міських рад) і освітніх установ, що 

входять у освітній округ. 
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 2.20. Режим роботи опорного навчального закладу  

визначається ним самостійно за узгодженням із освітніми 

установами, що входять у освітній округ. 

Навчальне навантаження й режим занять, 

визначаються Статутом загальноосвітньої установи, що є 

опорним навчальним закладом. 

2.21. Тривалість навчального року й канікул у 

опорному навчальному закладі  визначається Типовим 

положенням про загальноосвітній навчальний заклад, 

Статутом закладу. 

 

3. Управління опорним навчальним закладом. 
3.1. Управління опорним навчальним заклад 

здійснюється відповідно до законодавства України, 

Статуту загальноосвітнього навчального закладу, що є 

опорним навчальним закладом, будується на принципах 

самоврядування, а також на підставі договорів. 

3.2. Вищим органом управління опорним навчальним 

закладом є його засновник. 

Відносини між засновником і загальноосвітньою 

установою, що є опорним навчальним закладом, та не 

врегульовані статутом загальноосвітньої установи, 

визначаються договором, що укладається між 

засновником і загальноосвітньою установою. 

3.4. Безпосереднє керівництво опорним навчальним 

закладом здійснює керівник (директор). 

3.5. Основними формами самоврядування в опорному 

навчальному закладі є органи самоврядування, зазначені в 

статуті загальноосвітньої установи, що є опорним 

навчальним закладом, зокрема рада школи. 

3.6. Регулювання питань між опорним навчальним 

закладом та освітніми установами, що входять у освітній 

округ, здійснюється шляхом обговорення їх на раді 

округу, нарадах керівників освітніх установ і прийняття 

рішень щодо обговорюваних питань із обов'язковим 
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оформленням протоколів нарад, а також шляхом висновку 

договорів (угод). 

3.7. При розмежуванні компетенції між опорним 

навчальним закладом і відділом (управлінням) освіти  

райдержадміністрацій (міських рад), як правило, 

ураховуються питання: 

• фінансування опорного навчального закладу з 

урахуванням його типу, виду, режиму й змісту 

діяльності; 

• узгодження реалізованих опорним навчальним 

закладом освітніх програм; 

• розробки програми проведення роботи з різних 

напрямів модернізації освіти; 

• зміцнення й розвитку навчальної й матеріально-

технічної бази опорного навчального закладу; 

• участі в організації, проведенні нарад і семінарів; 

• надання допомоги в організації діяльності щодо 

підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників; 

• здійснення взаємодії з освітніми установами в 

рамках освітнього округу щодо реалізації основних 

напрямів модернізації освіти тощо. 

 

4. Фінансування опорного навчального закладу. 
4.1. Фінансування опорного навчального закладу 

здійснюється відповідно до державних і регіональних 

нормативів залежно від типу, виду освітньої установи. 

4.2. Органи місцевого самоврядування мають право 

додатково використовувати власні матеріальні й фінансові 

ресурси для здійснення переданих їм державних 

повноважень щодо забезпечення державних гарантій прав 

громадян на одержання загальнодоступної й безкоштовної 

загальної освіти в опорному навчальному закладі у 

випадках і порядку, передбачених статутом освітньої 

установи. 
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4.3. Опорний навчальний заклад й освітні установи, які 

співпрацюють із нею, вправі залучати фінансування за 

рахунок позабюджетних, благодійних джерел,  

передбачених чинним законодавством. 

 

5. Реорганізація й ліквідація опорного 
навчального закладу. 

5.1. Опорний навчальний заклад може бути 

реорганізований в іншу освітню установу  відповідно до  

законодавства України.  

5.2. При реорганізації (зміні організаційно-правової 

форми), опорний навчальний заклад, його статут, ліцензія 

й посвідчення про державну акредитацію втрачають силу. 

5.3. Ліквідація опорного навчального закладу може 

здійснюватися за рішенням засновника відповідно до 

законодавства України, за рішенням суду, у випадку 

здійснення діяльності без належної ліцензії, або 

діяльності, забороненої законом, або  діяльності, не 

властивої статутним цілям.  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

(для здійснення експериментальної діяльності та  

координації методичної роботи з питань профільного 

навчання та допрофільної підготовки учнів) 

   

1.  Загальні положення. 
1.1. Цим Положенням визначені умови надання 

навчальному закладу статусу опорного закладу освіти в 

межах освітнього округу, його нормативно-правове, 

фінансове та організаційне забезпечення.  

1.2. Опорний заклад освіти є взірцевим (передовим) 

навчальним закладом щодо організації освітнього процесу 
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з обраної проблеми, апробації та впровадження 

інноваційних технологій, розробки науково-методичного 

та навчально-методичного забезпечення реалізації 

педагогічних ідей (культурно-освітніх ініціатив).  

1.3. Діяльність опорного закладу освіти базується на 

науковому аналізі сучасної педагогічної теорії та 

практики і відповідає загальним тенденціям, цілям, 

напрямам та перспективам розвитку системи освіти. 

1.4. Заклад освіти, якому надано статус опорного 

закладу освіти, у своїй діяльності керується Законами 

України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, 

”Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, 

Положенням про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності, Положенням про загальноосвітній 

навчальний заклад, Положенням про районний 

методичний кабінет, цим Положенням і власним 

Статутом. 

 

2.  Мета, завдання та напрями діяльності 
опорного закладу освіти. 

2.1. Головною метою діяльності закладу є розробка та 

застосування сучасних педагогічних технологій, 

апробація освітніх інновацій, що суттєво поліпшують 

результати навчально-виховного процесу; презентація та 

поширення результатів діяльності закладу освіти за 

визначеною проблемою (темою). 

2.2. Основними завданнями діяльності опорного 

закладу є: 

–  виявлення та підтримка творчих педагогів,  

–  підвищення їх ролі у виконанні основних завдань, 

покладених на заклади освіти Законами України 

“Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про 

дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту” та 

іншими нормативно-правовими актами. 
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2.3. Опорний заклад розробляє програму діяльності та 

плани роботи щодо її реалізації. 

2.4. Опорний заклад спільно з районним (міським) 

методичним кабінетом (центром) відділу (управління) 

освіти райдержадміністрацій (міських рад) проводить таку 

діяльність: 

–    накопичення й обмін інформацією про сучасні 

науково-методичні, дидактичні, виховні, 

управлінські, наукові та практичні досягнення з 

визначеної проблеми; 

–    пошук сучасних ефективних та оптимальних форм 

і методів організації навчально-виховного процесу; 

–    моніторинг інноваційної діяльності; 

–    видавнича діяльність, презентація навчально-

методичної літератури.  

–    вивчення, узагальнення і впровадження в освітній 

процес перспективного педагогічного досвіду; 

–    організація роботи з апробації педагогічних 

технологій та навчальної літератури; 

–    проведення консультацій і організацію співпраці 

всіх зацікавлених працівників району з визначеної 

проблеми; 

–    демонстрація інноваційних методик, сучасних 

технологій навчання й виховання; 

–    організація та координація підготовки до друку 

матеріалів досвіду; 

–    схвалення розробок уроків, позакласних заходів, 

виховних годин;  

–    збір, аналіз і збереження інформації про стан 

розробленості проблеми в закладах освіти району; 

–    організація та проведення навчально-методичних 

семінарів, конференцій, нарад із визначеного 

напряму модернізації освітньої системи; 
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–    координація роботи із закладами освіти, 

науковими, науково-методичними установами 

тощо; 

–    координація діяльності закладів освіти (що 

працюють над певною проблемою) з метою обміну 

досвідом, надання практичної допомоги в 

реалізації прогресивних педагогічних ідей. 

 

3.  Порядок надання та зняття статусу опорного 
закладу освіти. 

3.1.Статус опорного закладу освіти може бути наданий 

дошкільному, загальноосвітньому, позашкільному 

закладу, що розташовані на території Миколаївської 

області, незалежно від форми їх власності та 

підпорядкування. 

3.2. Для надання статусу опорного закладу освіти 

ініціатором (автором) проекту – педагогічним 

колективом, подається заявка встановленого зразка на 

розгляд науково-методичної ради РМК (НМЦ). 

3.3. Заявка має містити: 

–    лист-подання на ім’я голови науково-методичної 

ради РМК (НМЦ) про надання статусу; 

–    витяг із рішення педагогічної ради про ініціювання 

надання закладу освіти статусу опорного закладу 

освіти. 

–    інформацію про навчальний заклад (повна назва, 

юридична адреса, контактні телефони); 

–    програму діяльності щодо розробки і 

впровадження культурно-освітньої ініціативи; 

–    опис змісту ініціативи, обґрунтування її значущості 

для розвитку регіональної системи освіти; 

3.4.  Опорні заклади освіти щорічно звітують про зміст 

та результати діяльності на засіданні науково-методичної 

ради  РМК (НМЦ). 
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4.  Фінансування діяльності опорних закладів 
освіти. 

4.1. Навчальний заклад, що одержав статус опорного 

закладу освіти, самостійно визначає форму та систему 

додаткової оплати працівникам у межах наявного 

ресурсного забезпечення. 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР  

ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТА ДОПРОФІЛЬНОЇ  

ПІДГОТОВКИ УЧНІВ 

 

1. Загальні положення. 
1.1. Ресурсний центр профільного навчання та 

допрофільної підготовки учнів (далі – ресурсний центр) – 

опорний навчальний заклад системи загальної середньої 

освіти, що володіє достатнім матеріально-технічним і 

кадровим потенціалом, що здійснює організацію 

допрофільної підготовки й профільного навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів, які входять до 

складу освітнього округу (кількох освітніх округів), на 

основі передових педагогічних і виробничих технологій. 

1.2. Статус «ресурсний центр профільного навчання й 

допрофільної підготовки учнів» присвоюється 

загальноосвітньому навчальному закладу за рішенням 

відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міської 

ради). 

1.3. Основною метою діяльності ресурсного центра є 

забезпечення умов для одержання якісних освітніх послуг 

із допрофільної підготовки й профільного навчання 

старшокласників освітнього округу (округів). 

1.4. Досягнення цієї мети вимагає реалізації ресурсним 

центром таких завдань: 
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–    координація спільної роботи адміністрацій 

установ, педагогічної й батьківської громадськості 

у вирішенні питань створення необхідних умов для 

навчання старшокласників відповідно до обраного 

профілю та отримання подальшої освіти; 

–    створення умов для істотної диференціації змісту 

навчання старшокласників із широкими й 

гнучкими можливостями побудови школярами 

індивідуальних освітніх траєкторій; 

–    створення  рівного доступу до якісної освіти 

різним категоріям учнів  відповідні до  їх 

індивідуальних здібностей, уподобань та потреб; 

–    надання методичної й практичної допомоги всім 

навчальним закладам освітнього округу (округів), 

що здійснюють допрофільну підготовку й 

профільне навчання. 

1.5. Основними документами, що регламентують 

діяльність ресурсного центру, є Положення про ресурсний 

центр, розроблене відділом (управлінням) освіти 

райдержадміністрації (міської ради), і договори, що 

укладаються між ресурсним центром і навчальними 

закладами, що входять у освітній округ. 

 

2. Організація діяльності ресурсного центру. 
2.1. Установа в статусі ресурсного центру функціонує 

в межах строку, обумовленого засновником. 

2.2. Діяльність освітньої установи в статусі ресурсного 

центру будується відповідно до плану роботи ресурсного 

центру, погодженим із відділом (управлінням) освіти. 

2.3. Освітні послуги, які надаються ресурсним 

центром, для учнів інших освітніх установ надаються з 

урахуванням соціального замовлення, інтересів учнів і 

запитів їх батьків. 

2.4. Освітні послуги реалізуються ресурсним центром 

на підставі уніфікованого для всієї освітньої мережі 
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навчального плану 10 – 11 класів, погоджених графіків 

проведення занять, консультацій, семінарів, позашкільних 

і інших заходів, а також умов укладених договорів. 

2.5. Ресурсний центр самостійно обирає форми, 

методи навчання й виховання відповідно до Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

статутом освітньої установи. 

2.6. Режим роботи ресурсного центру визначається 

ним самостійно за погодженням із освітніми установами, 

що входять у освітній округ. 

 

3. Управління ресурсним центром. 
3.1. Управління ресурсним центром здійснюється 

відповідно до законодавства України, статуту 

загальноосвітнього навчального закладу, що є ресурсним 

центром, будується на принципах державно-громадського 

управління, а також на підставі угод. 

3.2. Вищим органом управління ресурсним центром є 

його засновник. 

Відносини між засновником і загальноосвітнім 

навчальним закладом, що є ресурсним центром, які не 

врегульовані статутом загальноосвітнього навчального 

закладу, визначаються угодою, що укладається між 

засновником і навчальним закладом. 

3.3. Безпосереднє управління ресурсним центром 

здійснює керівник (директор) загальноосвітньої установи, 

що є ресурсним центром, призначуваний у порядку, 

обумовленому статутом загальноосвітнього навчального 

закладу, відповідно до трудового законодавства України. 

3.4. Регулювання питань між ресурсним центром і 

освітніми установами, що входять у освітній округ, 

здійснюється шляхом обговорення їх на раді з питань 

профільного навчання або іншим колегіальним органом 

при відділі (управлінні) освіти райдержадміністрацій 

(міських рад), а також шляхом укладання угод. 
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4. Фінансування ресурсного центру. 
4.1. Фінансування ресурсного центру здійснюється 

відповідно до державних норм залежно від типу, виду 

освітньої установи. 

4.2. Органи місцевого самоврядування мають право 

додатково використовувати власні матеріальні й фінансові 

ресурси для здійснення переданих їм державних 

повноважень щодо забезпечення державних гарантій прав 

громадян на одержання загальнодоступної й безкоштовної 

загальної середньої освіти в ресурсному центрі у випадках 

і порядку, які передбачені статутом навчального закладу. 

4.3. Ресурсний центр і освітні установи, що 

співпрацюють із ним, мають право залучати фінансування 

за рахунок позабюджетних, благодійних джерел. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО РАЙОННИЙ (МІСЬКИЙ) РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 

ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Й ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ 

 

1. Загальні положення. 
1.1. Ресурсний центр допрофільної підготовки й 

профільного навчання учнів (далі – ресурсний центр) 

створюється відповідно до Концепції профільного 

навчання в старшій школі. 

1.2. Ресурсний центр – опорна установа системи 

загальної освіти, що володіє достатнім матеріальним і 

кадровим потенціалом, здійснює забезпечення засобами 

навчання, організацію допрофільної підготовки й 

профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів, на основі передових педагогічних технологій. 
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1.3. Ресурсний центр є структурним підрозділом 

відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міської 

ради), без утворення юридичної особи. Діяльність його 

будується на договірній основі. 

1.4. Визнання загальноосвітньої установи ресурсним 

центром не приводить до зміни організаційно-правової 

форми, типу й виду освітньої установи й у його уставі не 

фіксується. 

1.5. Основними документами, що регламентують 

діяльність ресурсного центру, є Положення про ресурсний 

центр допрофільної підготовки й профільного навчання 

учнів (далі – Положення) і угоди, що містяться між 

загальноосвітніми установами, які мають статус 

ресурсного центру, і загальноосвітніми установами 

муніципальної освітньої мережі. 

 

2. Мета, завдання діяльності районного 
(міського) ресурсного центру. 

2.1. Основною метою діяльності ресурсного центру є 

створення єдиної освітньої мережі установ району (міста), 

що забезпечує потреби учнів в одержанні якісних освітніх 

послуг за обраними ними профілями навчання. 

2.2. Основні завдання ресурсного центру: 

–    координація спільної роботи адміністрацій освітніх 

установ, педагогічної й батьківської громадськості 

в рішенні питань створення умов для навчання 

старшокласників відповідно до їх професійних 

інтересів; 

–    забезпечення поглибленого вивчання окремих 

предметів; 

–    створення умов для істотної диференціації змісту 

навчання старшокласників із широкими й 

гнучкими можливостями побудови школярами 

індивідуальних освітніх траєкторій; 
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–    установлення рівного доступу до повноцінної 

освіти різним категоріям учнів  відповідно до їх 

здібностей, індивідуальних схильностей\і потреб; 

–    розширення можливостей соціалізації учнів, 

забезпечення наступності між загальною 

середньою та професійною освітою, ефективної 

підготовки випускників школи до засвоєння 

програм вищої професійної освіти; 

–    надання методичної допомоги працівникам 

освітніх установ у вдосконаленні професійної 

майстерності; 

–    організація соціологічних досліджень із метою 

виявлення освітніх потреб населення; 

–    поширення досвіду роботи педагогічних 

працівників. 

 

3. Організація діяльності ресурсного центру 
допрофільної підготовки й профільного навчання 
учнів. 

3.1. Організація діяльності ресурсного центру 

будується на основі взаємодії освітніх установ і відділу 

(управління) освіти райдержадміністрації (міської ради). 

3.2. Відносини між ресурсним центром і освітніми 

установами визначаються угодами, що складаються між 

ними. 

3.3. Строк функціонування установи як ресурсний 

центр визначається засновником. 

3.4. Діяльність освітньої установи в статусі ресурсного 

центру щодо надання визначених послуг будується з 

урахуванням соціального замовлення, інтересів і запитів 

учнів та  їх батьків. 

3.5. Зазначені в пункті 2.2 даного Положення завдання, 

що стоять перед ресурсним центром, реалізуються на 

підставі уніфікованого для всієї освітньої мережі 

навчального плану 10 – 11-х класів й погодженими 
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графіками проведення занять (зокрема в канікулярний 

період), консультацій, семінарів, позашкільних і інших 

заходів, а також укладених угод. 

3.6. Ресурсний центр самостійно вибирає форми, 

засобу, методи навчання й виховання відповідно до 

чинного законодавства. 

3.7. Режим роботи ресурсного центру визначається 

ним самостійно за узгодженням з освітніми установами. 

 
4. Порядок надання навчальному закладу 

статусу ресурсного центру. 
4.1. Навчальний заклад подає заявку відповідно до 

пункту 4.5 даного Положення з обґрунтуванням про 

надання статусу ресурсного центру в відділ (управління) 

освіти райдержадміністрації (міської ради). 

4.2. На підставі представленої заявки  відділ 

(управління) освіти райдержадміністрації (міської ради) 

оцінює доцільність надання навчальному закладу статусу 

ресурсного центру. 

4.3. Надання навчальному закладу статусу ресурсного 

центру здійснюється наказом завідувача (начальника) 

відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міської 

ради). 

4.4. Заявка на діяльність освітньої установи в режимі 

ресурсного центру повинна містити: 

-    найменування й місцезнаходження освітньої 

установи (юридична адреса, контактні телефони); 

-    програму діяльності ресурсного центру; 

-    обґрунтування обсягів фінансування. 

 

5. Види й форми діяльності ресурсного центру. 
5.1. Ресурсний центр здійснює такі види діяльності: 

-    проводить елективні предметні, міжпредметні, 

орієнтаційні курси для учнів навчальних закладів 

району (міста); 



 72 

-    організує предметно-орієнтовані семінари для 

керівників і педагогічних працівників навчальних 

закладів; 

-    проводить довузівську підготовку випускників 

навчальних закладів; 

-    здійснює взаємодію із соціальними партнерами 

(підприємствами, установами додаткової освіти, 

вищими навчальними закладами різного рівня 

акредитації,  навчальними закладами системи 

профтехосвіти, громадськими організаціями); 

-    здійснює інформаційне забезпечення діяльності; 

-    проводить діагностику професійної спрямованості 

учнів; 

-    вивчає, аналізує й узагальнює педагогічний досвід, 

сприяє його поширенню й висвітленню в засобах 

масової інформації; 

-    збирає й аналізує дані про засвоєння учнями, які 

відвідують ресурсний центр, вимог, установлених 

державними освітніми стандартами, здійснює 

моніторинг якості освіти; 

-    надає додаткові платні послуги. 

 

6. Структура, штати й управління ресурсним 
центром. 

Структура й штатний розклад ресурсного центра, 

умови й порядок оплати праці його співробітників 

визначається засновником. 

Керівником ресурсного центру є за посадою директор 

даної освітньої установи. 

Для роботи в ресурсному центрі залучаються найбільш 

досвідчені педагоги. 

Управління ресурсним центром здійснюється 

відповідно до законодавства України, даним Положенням, 
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будується на принципах державно-громадського 

управління. 

Вищим органом управління ресурсним центром є його 

засновник. 

Регулювання питань між ресурсним центром і 

освітніми установами, що входять у єдину освітню 

мережу району (міста), здійснюється шляхом обговорення 

їх на районній (міській) раді з питань профільного 

навчання, педагогічній раді ресурсного центру, нарадах 

керівників освітніх установ. 

 

7. Фінансування районного (міського) 
ресурсного центру з допрофільної підготовки й 
профільного навчання. 

7.1. Фінансування ресурсного центру здійснюється 

відповідно до державних норм залежно від типу, виду 

освітньої установи. 

7.2. Ресурсний центр і освітні установи, з якими 

укладені угоди, має право залучати інші фінансові засоби 

за рахунок позабюджетних і благодійних джерел. 

7.3. Ресурсний центр має право використовувати 

засоби, одержувані при наданні населенню додаткових 

платних освітніх послуг, на організацію своєї діяльності. 

7.4. Ресурсний центр має право на  індивідуальний 

штатний розклад. 

7.5. Оплата роботи викладачів вузів за проведення 

семінарів, курсів здійснюється відповідно до угод на 

умовах погодинної оплати праці. 

7.8. Штатний розклад ресурсного центру й фонд 

оплати праці його працівників щорічно затверджується 

засновником. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО КООРДИНАЦІЙНУ РАДУ 

ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ 

 

1. Загальні положення. 
1.1. З метою забезпечення координації освітньої 

діяльності на території    освітнього округу, створеного в 

межах одного або декількох  сільських рад, що розташовані 

поряд,, створюється координаційна рада  освітнього округу 

(далі  – рада). 

1.2. Рада є суспільним об'єднанням без прав юридичної 

особи, що сприяє реалізації державної політики в області 

дошкільної, початкової, основної, загальної середньої, 

додаткової та початкової професійної освіти дітей.  

1.3. Рада сприяє здійсненню організаційних, 

інформаційних і методичних дій на території освітнього 

округу. 

1.4. Рада здійснює свою діяльність у взаємодії з органами 

місцевого самоврядування, включаючи муніципальні органи 

управління освітою, з освітніми установами, розташованими 

на території освітнього округу, зацікавленими суспільними 

об'єднаннями, організаціями, підприємствами. 

1.5. Рада у своїй діяльності керується Конституцією 

України, державними законодавчими актами, указами й 

розпорядженнями Президента України, постановами й 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

нормативними правовими актами органів виконавчої 

влади, правовими актами органів місцевого 

самоврядування, Положенням про освітній округ на 

території й даним Положенням. 
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2. Порядок формування й склад ради освітнього 
округу. 

2.1. Рада формується із числа представників відділу 

(управління) освіти райдержадміністрацій (міських рад), 

керівників освітніх установ, організацій, підприємств, які 

входять до складу округу, зацікавлених суспільних 

об'єднань, організацій. 

2.2. Чисельність і персональний склад ради 

узгоджується з керівником відділу (управління) освіти, а 

також зацікавленими суспільними об'єднаннями, 

організаціями. 

2.3. До складу ради входять голова, заступник голови, 

секретар та інші члени Ради. 

2.4. Голова ради обирається (за узгодженням) із числа 

керівників освітніх установ, розташованих на території 

освітнього округу. Строк повноважень голови ради 

становить 3 роки. 

Голова ради направляє діяльність ради, керує засіданнями 

ради, представляє раду у відносинах із органами районної 

(міської, селищної)  влади, органами місцевого 

самоврядування, освітніми установами, зацікавленими 

суспільними об'єднаннями, організаціями, підприємствами. 

2.5. Заступник голови ради є за посадою працівником 

відділу (управління) освіти, уповноваженим на здійснення 

представництва (кураторства) від органу управління освіти 

й здійснює поточну координацію організаційної, 

інформаційної й методичної діяльності комітету, 

муніципальних органів керування освіти, освітніх установ. 

У випадку тимчасової відсутності голови ради, заступник 

голови (куратор) здійснює його повноваження, включаючи 

проведення засідань ради й представництво його у 

відносинах із органами місцевого самоврядування, освітніми 

установами, зацікавленими суспільними об'єднаннями, 

організаціями, підприємствами. 
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2.6. Секретар ради обирається із числа членів ради й 

здійснює поточну роботу щодо організації діяльності ради, 

ведення діловодства, забезпечення організаційного й 

інформаційного зв'язку між членами ради, органами 

місцевого самоврядування, освітніми установами, 

суспільними об'єднаннями, організаціями, 

підприємствами. 

2.7. Члени ради можуть мати постійні або тимчасові 

доручення, що випливають із завдань і повноважень ради. 

 

3. Завдання ради. 
3.1. Координація діяльності освітніх установ округу в 

режимі розвитку. 

3.2. Підвищення доступності якісної освіти в  межах 

освітнього округу. 

3.3. Створення умов для раціонального використання 

освітніх ресурсів округу. 

3.4. Забезпечення інформаційного, проектно-аналітичного 

й PR- супроводу діяльності округу. 

3.5. Розвиток ефективності  моделей суспільної підтримки 
розвитку сфери освіти. 

 

4. Організаційні форми діяльності ради 
освітнього округу. 

4.1. Діяльність ради здійснюється за допомогою 
періодично проведених засідань (як правило, один раз у два 
місяці), семінарів, нарад, організації масових заходів. 

4.2. Засідання ради вважаються такими, що відбулися, 
якщо в них узяло участь більше половини від установленої 
кількості членів ради. 

4.3. Із числа членів ради можуть створюватися робочі 
групи, групи експертів із метою здійснення і вживання заходів 
щодо вдосконалення організаційної, інформаційної й 
методичної діяльності в освітньому окрузі.  
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5. Повноваження ради  освітнього округу. 
5.1. Повноваження ради визначаються його 

завданнями, умовами розмежування повноважень у галузі 

освіти й між органами місцевого самоврядування, 

освітніми установами. 

5.2. Рада має право: 

5.2.1. приймати програми розвитку освітніх систем і 

освітніх установ на території населених пунктів, що 

входять в освітній округ; 

5.2.2. організовувати та проводити, за узгодженням із 

органами місцевого самоврядування, заходи з метою 

організаційного, інформаційного й методичного 

забезпечення освітніх систем і діяльності освітніх установ; 

5.2.3. рекомендувати органам управління освіти 

здійснення окремих заходів, спрямованих на 

вдосконалювання системи надання освітніх послуг 

населенню; 

5.2.4. залучати представників органів місцевого 

самоврядування, освітніх установ і громадськості (за 

узгодженням) до обговорення й реалізації заходів щодо 

проблем функціонування  освітнього округу; 

5.2.6. здійснювати зв'язок із координаційною радою 

діяльності освітніх округів при відділі (управлінні) освіти, 

радами інших освітніх округів із метою забезпечення 

координації й кооперації в рішенні питань освітньої 

діяльності. 

5.3. Рада ухвалює рішення щодо питань 

організаційного, інформаційного й методичного 

забезпечення освітніх систем. Рішення  ради вважається 

легітимним за умови присутності  2/3 членів ради. Рішення 

ради освітнього округу мають  обов'язковий характер для 

освітніх установ округу. 

5.4. Рада здійснює повноваження на громадських  

засадах. 
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6. Місце перебування ради освітнього округу. 
6.1. Місце постійного перебування Ради освітнього 

округу знаходиться  в опорному навчальному закладі 

округу.  

6.2. Рада може проводити свої засідання на базі будь-якого 

суб’єкта освітнього округу. 

 

7. Ліквідація ради освітнього округу. 
Рада ліквідується одночасно з ліквідацією освітнього 

округу. 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР 

ПРО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ОБ’ЄДНАННЯ „ОСВІТНІЙ ОКРУГ” 

 

 Осадчий І. Г., 

начальник відділу освіти Ставищенської райдержадміністрації 

 Київської області, кандидат педагогічних наук  

Друкується за матеріалами сайту 

http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/6/statti/4osadchiy.htm 

______ 

 Дата 
Навчальні заклади та установи освіти (Назва району та області) 

  
1. (Назва закладу/установи) в особі  директора  (Прізвище, ім’я, по 

батькові), який діє на підставі Статуту, 
2. (Назва закладу/установи) в особі  директора (Прізвище, ім’я, по 

батькові), який діє на підставі Статуту, 
Інші заклади (установи) .................................................., 

керуючись положеннями Цивільного кодексу України, 
Законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”,  
„Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, 
„Про професійно-технічну освіту”,  рішенням (Назва  

http://www.narodnaosvita.kiev.ua/avtor/korotka_dovidka/osadchy.htm
http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/6/statti/4osadchiy.htm


 79 

районної або сільських рад) від (Дата, номер і назва рішення про 

створення освітнього округу) уклали цей договір про таке: 
1. Предмет договору. 
1.1. З метою формування цілісного культурно-

освітнього середовища навчання, виховання і розвитку 
юного покоління, створення для сільських дітей 
 можливостей широкого вибору освітніх послуг у 
здійсненні індивідуальних освітніх траєкторій, 
забезпечення рівного доступу до якісної освіти, названі в 
преамбулі навчальні заклади й установи освіти створюють 
навчально-виховне об’єднання (назва освітнього округу) для 
здійснення спільної діяльності в галузях: 

а) дошкільної освіти; 
б) загальної середньої освіти; 
в) позашкільної освіти; 
г) професійно-технічної освіти; 
д) науково-методичної роботи; 
    інші галузі ....................................................................... 
1.2. Навчально-виховне об’єднання здійснює спільну 

діяльність на основі: 
а) інтеграції та координації зусиль щодо створення на 

визначеній території ефективної освітньої системи, 
здатної надавати якісні освітні послуги, передбачені 
законодавством України; 

б) раціонального використання матеріально-технічної 
бази, фінансів і кадрів навчальних закладів та установ 
освіти; 

в) створення територіальних виховних систем; 
г) створення додаткових можливостей для 

професійного зростання педагогів та запровадження 
сучасних освітніх технологій; 

іншого.................................................................................. 
2. Назва об’єднання: Навчально-виховне об’єднання 

(назва освітнього округу) 
3. Скорочена назва:  (назва освітнього округу) 
4. Тип об’єднання: просте товариство. 
5. Вид діяльності: некомерційна. 
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6. Статус об’єднання: неюридична особа / юридична 
особа. 

7. Статус учасників об’єднання (УО): юридичні особи / 
неюридичні особи. 

8. Термін дії Договору: необмежений / обмежений.  
9. Навчально-виховне об’єднання (назва освітнього округу) 

є правонаступником (назва освітнього округу (співтовариства, 

комплексу тощо), відповідно до (назва і дата рішення про створення 

освітнього округу (співтовариства, комплексу тощо), яке припиняє 
своє існування з моменту підписання цього Договору. 

10. Обов’язки УО. 
10.1. Надавати у спільне використання або у 

використання окремим УО матеріальні цінності 
(приміщення, обладнання, транспортні засоби тощо), 
фінанси (об’єднувати, перерозподіляти бюджетні та 
позабюджетні кошти) та кадрові ресурси (сприяти 
виконанню працівниками спільних доручень, 
відправленню їх у відрядження, направленню на роботу в 
інші навчальні заклади й установи освіти, змінювати з 
цією метою розклад навчальних занять і режим роботи 
тощо). 

10.2. Разом з іншими УО здійснювати спільну 
діяльність, передбачену в п.1 Договору, постійно 
ініціювати та підтримувати процеси інтеграції і 
координації зусиль. 

Для цього підтримувати та розвивати існуючу мережу 
міжшкільних факультативів і курсів за вибором за 
рахунок об’єднання й перерозподілу годин варіативної 
частини річних навчальних планів; підтримувати зусилля 
УО щодо створення спеціалізованих підрозділів 
(профільних класів, навчальних курсів, інтернатів для 
учнів старших класів тощо), узгоджено проводити 
методичну роботу з педагогічними кадрами, сприяти 
зростанню їх  професійної майстерності; спільно сприяти 
створенню мережі навчальних закладів та їх філіалів, які 
здійснюють професійну або вищу освіту. 

Інші обов’язки .................................................................... 
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11. Права УО. 
11.1. Право на участь в управлінні та веденні спільної 

діяльності. 
11.2. Право на інформацію щодо умов, змісту і 

результатів спільної діяльності. 
11.3. Право на використання результатів спільної 

діяльності та на врахування індивідуального вкладу в 
спільну справу кожним УО. 

Інші права ........................................................................... 
12. Особливості здійснення спільної діяльності. 
12.1. Усі особливості спільної діяльності 

обумовлюються в конкретних угодах між УО, які можуть 
укладатися в письмовому або усному виглядах. 

12.2. Рішення з конкретних питань приймаються на 
основі консенсусу – одноголосного прийняття рішень 
учасниками переговорів із того чи іншого питання 
(більшістю голосів, двома третинами голосів УО тощо). 

12.3. Участь у здійсненні того чи іншого виду спільної 
діяльності для УО є добровільною (обов’язковою). 

12.4. Рішення з різних питань спільної діяльності 
приймаються з урахуванням можливості одержання при 
цьому найбільшої користі для дітей та працівників 
навчальних закладів і установ освіти району. 

12.5. Під час здійснення окремих видів спільної 
діяльності не можуть (можуть) обмежуватися права (п.8) 
та розширюватись обов’язки (п.7) УО. 

Інші особливості................................................................. 
13. Управління. 
13.1. Вищим органом управління (назва освітнього округу) є 

(назва вищого органу управління). До його складу входять (перелік 

посадових та інших осіб). 
(назва вищого органу управління) скликається за потребою, 

але не менше (кількість) разів на рік. Ведуться протоколи 
засідань. 

Засідання (назва вищого органу управління округу) веде голова, 
функції якого виконує (назва посади,  прізвище, ім’я та по батькові 
особи). 
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Для забезпечення роботи (назва вищого органу управління) 
використовуються ресурси УО. 

Основними завданнями  назва вищого органу управління) є: 
а) забезпечення кооперації і координації у процесі 

здійснення спільної УС діяльності; 
б) створення умов для постійного розширення 

переліку освітніх послуг, які надає округ; 
в) сприяння запровадженню новітніх досягнень науки і 

педагогічної практики; 
г) забезпечення рівного доступу до якісної освіти на 

території адміністративного району; 
д) прийняття концепції розроблення кошторисів УО на 

бюджетний рік; 
е) затвердження основних засад розроблення  режимів 

і розкладів роботи УО на навчальний рік; 
є) аналіз результатів спільної діяльності; 
ж) інформування громадськості про результати 

діяльності освітнього округу(назва освітнього округу); 
з) розроблення програм розвитку, перспективних і 

річних планів роботи (назва освітнього округу); 
и) сприяння зміцненню інноваційної діяльності на 

районному, регіональному та всеукраїнському рівнях; 
Інші завдання ...................................................................... 
13.2. До колегіальних органів управління (назва 

освітнього округу) належать  (Назва колегіальних органів управління), які 
мають дорадчі функції. Рішення цих органів обов’язково 
повинні бути розглянуті на засіданні (Назва вищого органу 
управління (п.12.1). 

13.2.1. (Назва колегіального органу управління) здійснює: 
а) (Функції органу); 
б) (Функції органу); 
n) (Функції органу). 
13.2.2. (Назва колегіального органу управління) складається із 

представників громадськості та органів місцевого 
самоврядування всіх населених пунктів району (вказати 
кількість осіб від кожного населеного пункту). 

Засідання (Назва колегіального органу управління) проводяться 
 за  вимогою,  але не менше одного разу на рік.  
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(Назва колегіального органу управління) керує голова, якого 
обирають більшістю голосів. Колегіально обирається 
також заступник голови та секретар.  

До основних завдань (Назва колегіального органу управління) 
належать: 

а) формування замовлення на освітні послуги; 
б) розроблення рекомендацій щодо структури 

освітньої системи округу; 
в) громадський контроль за якістю та рівнем 

доступності освіти; 
    Інші завдання .................................................................. 
14. Структура (назва освітнього округу) 
14.1. Для досягнення мети діяльності (п.1) УО 

створюють  такі локальні освітні округи: (Назви локальних 

округів та перелік навчальних закладів і установ, які до них входять). 
14.2. У структурі (назва освітнього округу) виділено такі 

опорні навчальні заклади: (Назви навчальних закладів). 
Опорний навчальний заклад округу виконує такі 

функції: 
а) забезпечує  здобуття учнями загальної середньої 

(обов’язково –  повної профільної), додаткової, 
допрофесійної або професійної освіти відповідно до 
чинного законодавства України; 

б) організовує проведення на своїй базі занять 
міжшкільних факультативів і курсів за вибором, інших 
регіональних навчально-виховних заходів; 

в) організовує проведення та координує  методичну 
роботу з педагогічними кадрами округу; 

г) здійснює транспортне обслуговування учнів і 
педагогічних працівників, надає інші послуги, пов’язані з 
організацією діяльності суб’єктів освітнього процесу. 

Інші функції ........................................................................ 
15. Про намір  припинити дію цього Договору для 

певного УО воно зобов’язане повідомити (назва вищого органу 

управління) письмово, додавши до повідомлення рішення 
педагогічної ради навчального закладу. Припинення дії 
Договору для УО є добровільним і може здійснюватись 
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лише з (Дата)  поточного року за наявності повідомлення 
про намір розірвати Договір до (Дата) попереднього року. 

Процедура припинення дії Договору для УО 
встановлюється на спеціальному засіданні (Вищий орган 

управління округом). 
До дати припинення дії Договору для УО ним у 

встановленому (назва вищого органу управління) порядку 
повертається майно, фінанси і частка спільних результатів 
діяльності. 

Після припинення дії Договору для окремих УО 
Договір залишається чинним для всіх інших УО. 

16. Діяльність (Назва освітнього округу) припиняється  
а) за рішенням УО; 
б) за рішенням суду; 
в) за інших підстав, передбачених чинним 

законодавством України. 
17. Звітність (зокрема і фінансова) про діяльність (назва 

освітнього округу)  не встановлюється (установлюється, 
вказати конкретно). 

18. Контроль з боку держави за діяльністю (Назва 

освітнього округу) здійснюється  відповідно до чинного 
законодавства. 

19. У всьому іншому сторони керуються чинним на 
території України законодавством. 

20. Договір вступає в силу з дати його підписання 
всіма УО і скріплення його їх печатками. 

21. Даний Договір існує в одному екземплярі. Всі УО 
мають його копії, завірені головою Назва вищого органу 

управління освітнім округом. 
   

Підписи сторін: 

 1. (Назва навчального закладу 

(установ освіти)   

  

Інші заклади 
(установи)……………… 

  

_____________________  

(Прізвище керівника) 

_____________________ 

(Прізвище керівника) 
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ДОДАТКОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ 

ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА, 

ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА СУПРОВІД  ДІТЕЙ ДО 

МІСЦЯ НАВЧАННЯ ТА ДОДОМУ 

 

1. Загальні положення. 
1.1. Дані додаткові функціональні обов'язки 

визначають коло обов'язків, покладених на педагогічного 

працівника опорного навчального закладу освітнього 

округу у зв'язку з уведенням єдиної освітньої мережі 

профільного навчання та допрофільної підготовки учнів 8 

– 11 класів шкіл району (міста). 

1.2. Педагогічний працівник опорного навчального 

закладу освітнього округу, який супроводжує учнів до 

місця навчання та додому, працює в тісному контакті із 

класними керівниками закладів освіти, які входять до 

складу округу, кураторами профільних груп і груп 

допрофільної підготовки в ресурсному центрі 

профільного навчання (далі РЦПО) і адміністраторами. 

1.3. Педагогічний працівник опорного навчального 

закладу освітнього округ, у який супроводжує учнів до 

місця навчання та додому, повинен знати: 

 Конституцію України; 

 Конвенцію про права дитини; 

 Закон про освіту; 

 Закон про загальну середню освіту; 

 Концепцію профільного навчання в старшій школі; 

 Закони України, постанови й рішення Кабінету 

Міністрів України й органів управління освіти з 

питань профільного навчання; 

 Основні напрями й перспективи розвитку освіти й 
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педагогічної науки в рамках модернізації освіти; 

 Нормативні документи державного, регіонального, 

місцевого рівнів, локальні акти, що регулюють 

взаємини єдиної освітньої мережі профільного 

навчання й допрофільної підготовки; 

 Правила техніки безпечного поводження учнів під 

час підвозу учнів у дні навчальних занять РЦПО; 

 Розклад занять РЦПО, графіки підвозу учнів у 

РЦПО й графік навчальних екскурсій, затверджені 

Засновником; 

 Правила поводження під час позаштатних 

ситуацій, аварій тощо; 

 Правила надання першої допомоги. 

 

2. Функції. 
2.1. Педагогічний працівник опорного навчального 

закладу освітнього округу, який супроводжує учнів до 

місця навчання та додому, забезпечує збереження життя й 

здоров'я учнів класів під час руху транспорту в дні 

навчальних занять РЦПО. 

2.2. Педагогічний працівник опорного навчального 

закладу освітнього округу, який супроводжує учнів до 

місця навчання та додому, здійснює взаємодію 

педагогічного колективу РЦПО з педагогічним 

колективом базової школи, батьками й учнями з питань 

допрофільної підготовки та профільного навчання. 

 

3. Посадові обов'язки. 
Педагогічний працівник опорного навчального 

закладу освітнього округу, який супроводжує учнів до 

місця навчання та додому: 
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3.1. Щодня проводить інструктаж із техніки 

безпечного поводження учнів під час підвозу учнів у дні 

навчальних занять РЦПО. 

3.2. Вивчає правила надання першої невідкладної 

допомоги під керівництвом медичного працівника 

ресурсного центру профільного навчання й надає при 

необхідності першу невідкладну допомогу учням і 

забезпечує негайну доставку учнів до медичної установи. 

3.3. Дотримується графіка підвозу учнів до РЦПО.  

3.4. Разом із класним керівником опорної школи 

відповідає за відвідуваність учнями занять у РЦПО, 

вчасно інформує батьків про пропуски без поважних 

причин. 

3.6. Веде супровідну відомість із обліку відвідуваності 

учнями 8–11 класів занять у РЦПО й систематично 

інформує адміністрацію школи про відвідуваність учнями 

занять у РЦПО. 

3.7. Організує під час руху цикл бесід щодо 

підвищення рівня вихованості учнів й рівня толерантності 

в полікультурному середовищі однолітків РЦПО. 

3.9. Щодня інформує адміністрацію школи й класних 

керівників про проблеми учнів, що виникають у ході 

навчально-виховного процесу в РЦПО  

3.11. Веде журнал педагогічного працівника опорного 

навчального закладу освітнього округу, який супроводжує 

учнів до місця навчання та додому, протягом навчального 

року. 

 

4. Права. 
Педагогічний працівник опорного навчального 

закладу освітнього округу, який супроводжує учнів до 

місця навчання та додому: 
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4.1. Знайомитися із проектами рішень керівництва 

РЦПО, що стосуються його учнів. 

4.2. Вносити на розгляд керівництва РЦПО, шкіл, які 

входять до складу округу пропозиції з питань, що 

знаходяться в його компетенції (по поліпшення умов 

підвозу учнів, організації харчування й т.д.). 

4.3. Вимагати особисто або за дорученням керівництва 

від кураторів груп і класних керівників інформацію й 

документи, необхідні для виконання його посадових 

обов'язків. 

4.4. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних 

підрозділів до рішення завдань, покладених на нього. 

 

5. Відповідальність. 
Педагогічний працівник опорного навчального 

закладу освітнього округу, який супроводжує учнів до 

місця навчання та додому, несе відповідальність: 

5.1. За неналежне виконання або невиконання своїх 

додаткових функціональних обов'язків, передбачених 

даною інструкцією, у межах, визначених чинним 

трудовим законодавством України. 

5.2. За правопорушення, зроблені в процесі здійснення 

своєї діяльності, – у межах, визначених діючим 

адміністративним, карним і цивільним законодавством 

України.  

5.3. За життя й здоров'я дітей.  

5.4. За заподіяння матеріального збитку – у межах, 

визначених діючим трудовим і цивільним законодавством 

України. 
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