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кваліфікаційних характеристик посад працівників позашкільних навчальних 

закладів еколого-натуралістичного профілю відповідно до
Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів

Позашкільна освіта в Україні з прийняттям Закону України “Про позашкільну 
освіту”  і  відповідних  підзаконних  актів  (Указів  Президента  України,  постанов 
Кабінету Міністрів України), виданих наказів Міністерством освіти і науки, молоді 
та  спорту  України  забезпечена  правовими  основами,  принципами  державної 
політики, які визначають стратегічний курс подальшого становлення та розвитку.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 
1230  від  31.10.2012р.  «Про  затвердження  Типових  штатних  нормативів 
позашкільних навчальних закладів» Національний еколого-натуралістичний центр 
рекомендує  деякі  орієнтовні  кваліфікаційні  характеристики  посад  працівників 
позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю.

Штатний розпис  позашкільного  навчального  закладу  розробляється   в  межах 
затвердженого центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами 
місцевого  самоврядування   фонду  заробітної  плати  з  дотриманням  вимог, 
передбачених   Типовими  штатними  нормативами  (наказ  МОНмолодьспорту 
України  №  1230  від  31.10.2012р.),  з  урахуванням  типу  навчального  закладу, 
контингенту вихованців, учнів,  слухачів,  кількості груп, режиму роботи закладу, 
площ  і  санітарного  стану  приміщень,  будівель   і  споруд,   наявності  філій  і 
структурних  підрозділів,  а  також  технічних  засобів  навчання,  обладнання  та 
спорядження.
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Орієнтовні кваліфікаційні характеристики посад педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів

 еколого-натуралістичного профілю

1.   Директор позашкільного закладу 
еколого-натуралістичного спрямування

Завдання  та  обов’язки.  Визначає  структуру  закладу,  забезпечує 
раціональний  добір  і  розстановку  кадрів.  Організовує  роботу  позашкільного 
навчального закладу за всіма напрямами діяльності. Керує всіма видами діяльності 
позашкільного  навчального  закладу  відповідно  до  його  статуту,  положення, 
законодавства про освіту, інших нормативно-правових актів. Затверджує структуру 
управління,  штатний  розпис,  посадові  інструкції  працівників  позашкільного 
навчального  закладу.  Визначає  разом  з  педагогічною  радою  напрями  розвитку 
закладу, представляє його інтереси в державних установах і організаціях. Вирішує 
питання діяльності позашкільного навчального закладу з батьками, громадськістю, 
організаціями. Здійснює контроль за виконанням навчальних програм, якістю знань 
і  вмінь вихованців (учнів,  слухачів),  змістом і  ефективністю навчально-виховної 
роботи.  Створює  умови  для  якісної  роботи  педагогічного  персоналу  закладу, 
творчого  зростання  працівників,  впровадження  інноваційних  технологій  та 
проведення  експериментальної  науково-дослідної  діяльності  керівників  гуртків 
(педагогів, викладачів). 

Організовує атестацію педагогічних працівників позашкільного навчального 
закладу.  Керує  педагогічною  радою.  Представляє  педагогічних  працівників 
позашкільного навчального закладу до нагород та заохочень, накладає стягнення в 
межах  своєї  компетенції.  Відповідно  до  законодавства  про  працю  розробляє 
правила внутрішнього розпорядку позашкільного навчального закладу; відповідно 
до  кваліфікаційних  характеристик  -  посадові  інструкції  працівників.  Забезпечує 
дотримання  вимог  охорони  дитинства,  санітарно-гігієнічних  та  протипожежних 
норм,  техніки  безпеки.  Розпоряджається  в  установленому  порядку  майном  і 
коштами закладу.

Повинен знати. Чинне законодавство в галузі освіти й виховання учнівської 
молоді,  нормативні  документи  органів  освіти  й  виховання  учнівської  молоді, 
нормативні документи органів освіти, педагогіку, педагогічну психологію,  основи 
соціології, досягнення сучасної психолого-педагогічної науки і практики, правила і 
норми охорони і безпеки  праці, правила виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.  Повна вища освіта. Стаж  роботи на педагогічних 
посадах не менше трьох років. Закон України «Про позашкільну освіту».

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Завдання  та  обов’язки. Формує  педагогічно  обґрунтовану  і 
соціально-визначену систему позашкільної виховної роботи, планує і забезпечує її 
виконання,  організовує  перспективне  планування  діяльності  педагогічного 
колективу  позашкільного  навчального  закладу.  Здійснює  комплектування  і 
приймає  заходи  по  збереженню  контингенту  вихованців.  Реалізує  соціально 
значимі  проекти  та  програми  шляхом  організації  педагогічної,  творчої, 
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культурно-просвітницької,  благодійної  та  іншої  діяльності.  Координує  роботу 
відділів позашкільного закладу, здійснює взаємодію із батьківськими комітетами, 
загальноосвітніми,  профільними  навчальними  закладами,  культурними  фондами, 
творчими  спілками  та  громадськими  організаціями.  Забезпечує  використання  і 
вдосконалення  методів  організації  навчального  процесу  і  сучасних  освітніх 
технологій,  у  тому  числі  комунікаційно-інформаційних.  Здійснює  контроль  за 
навчальним навантаженням гуртків, складає розклад навчальних занять та інших 
видів навчально-виховної та культурно-масової роботи. Надає допомогу творчим 
колективам, (об’єднанням) в проведенні культурно-освітніх та оздоровчих заходів. 
Бере участь у підборі педагогічних кадрів, організовує підвищення їх кваліфікації 
та професіональної майстерності, у проведенні атестації педагогічних працівників 
Вносить пропозиції з удосконалення навчально-виховного процесу. 

Повинен знати.  Чинне законодавство в галузі  освіти та інших державних 
органів  з  питань  освіти  й  виховання  учнівської  молоді,  нормативні  документи 
органів  освіти  й  виховання  в  межах  компетенції  позашкільного  навчального 
закладу,  навчальні  плани і  програми,  організацію навчально-виховного  процесу, 
основи   педагогіки,  психології  та  вікової  фізіології,  правила  з  охорони  праці  і 
пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.  Повна вища освіта. Стаж  роботи на педагогічних 
посадах не менше трьох років. Закон України «Про позашкільну освіту».

Заступник директора позашкільного навчального закладу з
навчально-методичної роботи

Завдання та обов’язки.  Здійснює контроль за якістю навчально-виховного 
процесу,  навчально-методичної  документації  та  об’єктивністю  висновків  щодо 
якісної  підготовки  вихованців  (учнів,  слухачів),  роботи  гуртків,  секцій,  творчих 
об’єднань закладу.  Контролює підготовку  та  проведення відкритих,  академічних 
занять,  майстер  класів,  методичних  об’єднань,  семінарів,  видачі  свідоцтв. 
Координує  методичну  роботу  керівників  гуртків  (педагогів,  викладачів)  з 
виконання  навчальних  планів  і  програм,  розробку  необхідної 
навчально-методичної  документації,  роботу  методичних  об’єднань.  Організовує 
навчально-виховну, методичну, культурно-масову роботу. Надає допомогу творчим 
колективам (об’єднанням) в проведенні культурно-освітніх та оздоровчих заходів. 
Бере участь у підборі педагогічних кадрів, організовує підвищення їх кваліфікації 
та  професіональної  майстерності.  Вносить  пропозиції  з  удосконалення 
навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних підходів в організацію 
занять,  виконання  програмних  вимог  у  практичній  діяльності  позашкільного 
навчального закладу.

Організовує проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого 
потенціалу педагогічних працівників позашкільного навчального закладу:  вивчає і 
узагальнює  кращий педагогічний вітчизняний і  світовий досвід  у  сфері  освіти, 
забезпечує  його  впровадження  у  навчальний  процес;  організовує  виставки 
методичних розробок педагогів, семінари, конференції щодо вивчення передових 
технологій організації навчального процесу, методичної роботи. Забезпечує умови 
для  вдосконалення  фахового  рівня  педагогічних  працівників,  організовує  їх 
залучення до участі у навчально-методичній та науково-дослідній роботі.
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Контролює  розробку  необхідних  методик  та  рекомендацій.  Контролює 
виконання  працівниками підпорядкованих йому підрозділів   їх  функціональних 
обов'язків

Повинен знати.  Чинне законодавство в галузі  освіти та інших державних 
органів  з  питань  освіти  й  виховання  учнівської  молоді,  нормативні  документи 
органів  освіти  й  виховання  в  межах  компетенції  позашкільного  навчального 
закладу,  навчальні  плани  і  програми,  організацію  навчально-виховного  процесу 
основи   педагогіки,  психології  та  вікової  фізіології,  правила  з  охорони  праці  і 
пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.  Повна вища освіта. Стаж  роботи на педагогічних 
посадах не менше трьох років. Закон України «Про позашкільну освіту».

Завідувач відділом

Завдання  та  обов’язки.  Керує  діяльністю  структурного  підрозділу: 
організовує поточне і перспективне планування діяльності підрозділу, забезпечує 
контроль за виконанням планових завдань, координує роботу педагогів з виконання 
навчальних  планів  і  програм,  розробки  необхідної  навчально-методичної 
документації. Бере участь в комплектуванні контингенту вихованців підрозділу і 
вживає заходи щодо його збереження, бере участь в складанні розкладу навчальних 
занять  і  інших  видів  діяльності.  Вносить  пропозиції  щодо  вдосконалення 
освітнього процесу і  управління позашкільного навчального закладу.  Визначає у 
межах  своєї  компетенції  потреби  та  пріоритетні  напрями  підготовки, 
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників  і  вносить 
відповідні  пропозиції  керівнику  установи.  Бере  участь  у  виконанні 
науково-дослідних робіт, проведенні експериментів, розробці необхідних методик 
та  рекомендацій.  Вивчає  та  сприяє  ефективному  використанню  передового 
педагогічного досвіду у відповідному напрямі діяльності установи.

Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації. 
Бере участь в розвитку і зміцненні навчально-матеріальної бази, наочністю і 

технічними засобами навчання, у збереженні устаткування і інвентарю.  
Має інші повноваження, що визначаються посадовою інструкцією, наказами і 

дорученнями  керівника.   Зобов'язаний  дотримуватися  правил  внутрішнього 
трудового розпорядку.

Повинен  знати:  пріоритетні  напрями  розвитку  освітньої  галузі  України; 
закони  України  та  інші  нормативні  правові  акти,  що  регламентують  освітню 
діяльність  позашкільного  навчального  закладу;  Конвенцію  про  права  дитини; 
педагогіку;  сучасні  педагогічні  технології  продуктивного,  диференційованого 
навчання  та  шляхи реалізації  компетентнісного  підходу;  основи  роботи  з 
текстовими  редакторами,  електронними  таблицями,  електронною  поштою  і 
браузерами,  мультимедійним  устаткуванням;  основи  менеджменту,  управління 
персоналом;  основи  управління  проектами;  правила  внутрішнього  трудового 
розпорядку освітньої установи; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта. Стаж  роботи на педагогічних 
посадах не менше трьох років. Закон України «Про позашкільну освіту».
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Завідувач лабораторією

Завдання  та  обов’язки.  Організовує  поточне  і  перспективне  планування 
діяльності  підрозділу,  забезпечує  контроль  за  виконанням  планових  завдань, 
координує роботу педагогів  з  виконання навчальних планів і  програм,  розробки 
необхідної  навчально-методичної  документації.  Бере  участь  в  комплектуванні 
контингенту вихованців підрозділу і  вживає заходи щодо його збереження,  бере 
участь в складанні розкладу навчальних занять і інших видів діяльності. Вносить 
пропозиції  щодо  вдосконалення  освітнього  процесу  і  управління  позашкільного 
навчального  закладу.  Здійснює  зв’язки  педагогів  лабораторії  з  вченими 
науково-дослідних  установ,  громадськими  і  творчими  об’єднаннями.  Забезпечує 
проведення  дослідництва  в  гуртковій  роботі  з  дітьми.  Надає 
інструктивно-методичну  і  практичну  допомогу  вчителям,  працівникам 
позашкільних закладів та учням.
 Бере участь у виконанні науково-дослідних робіт, проведенні експериментів, 
розробці  необхідних  методик  та  рекомендацій.  Вивчає  та  сприяє  ефективному 
використанню передового педагогічного досвіду у відповідному напрямі діяльності 
установи.

Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації. 
Бере участь в розвитку і зміцненні навчально-матеріальної бази, наочністю і 

технічними засобами навчання, у збереженні устаткування і інвентарю. 
Має  інші  повноваження,  що  визначаються  посадовою  інструкцією,  наказами  і 
дорученнями  керівника.   Зобов'язаний  дотримуватися  правил  внутрішнього 
трудового  розпорядку.  Забезпечує  охорону  праці  відділу  та  охорону  життя  і 
здоров’я  учнів.

Повинен  знати:  пріоритетні  напрями  розвитку  освітньої  галузі  України; 
закони  України  та  інші  нормативні  правові  акти,  що  регламентують  освітню 
діяльність  позашкільного  навчального  закладу;  Конвенцію  про  права  дитини; 
педагогіку;  сучасні  педагогічні  технології  продуктивного,  диференційованого 
навчання  та  шляхи реалізації  компетентнісного  підходу;  основи  роботи  з 
текстовими  редакторами,  електронними  таблицями,  електронною  поштою  і 
браузерами,  мультимедійним  устаткуванням;  основи  менеджменту,  управління 
персоналом;  основи  управління  проектами;  правила  внутрішнього  трудового 
розпорядку освітньої установи; правила з охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта. Стаж  роботи на педагогічних 
посадах не менше трьох років. Закон України «Про позашкільну освіту».

Методист позашкільного навчального закладу

Завдання  та  обов’язки. Здійснює  методичну  допомогу  педагогічним 
працівникам  позашкільного  навчального  закладу  в  підготовці  і  вдосконаленні 
програм,  змісту,  форм,  методів  роботи  з  вихованцями  (учнями,  слухачами)  в 
гуртках,  студіях,  секціях  та  інших  творчих  об’єднаннях.  Аналізує  стан 
педагогічного  процесу  і  за  результатами  діяльності  здійснює  підвищення 
педагогічної  майстерності  працівників  закладу.  Прогнозує  шляхи  і  перспективи 
розвитку позашкільного навчального закладу,  здійснює інформаційну діяльність, 
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розробляє методичні рекомендації з проблем позашкільної освіти, створює цільові 
програм діяльності позашкільного навчального закладу. Вивчає та розповсюджує 
інноваційні досягнення педагогічного колективу закладу. Виїздить у відрядження з 
метою вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. Бере участь в 
організації  роботи  педагогічної  ради,  готує  відповідну  документацію,  щодо 
надання вихованцям свідоцтв про отримання позашкільної освіти. 

Повинен  знати.  Зміст  діяльності  позашкільного  навчального  закладу  і 
нормативні документи. Основні закономірності розвитку особистості вихованців, їх 
інтересів і запитів. Методи науково-дослідницької праці та цільового планування, 
складання комплексних програм, використання типових та адаптованих навчальних 
програм  в  практичній  роботі  педагогічних  працівників  позашкільного  закладу. 
Сучасні досягнення педагогічної науки, техніки, культури та мистецтва.

Кваліфікаційні вимоги.  Повна вища освіта. Стаж  роботи на педагогічних 
посадах не менше трьох років. Закон України «Про позашкільну освіту».

Керівник гуртка (секції, студії, інших форм гурткової роботи) 
позашкільного навчального закладу

Завдання та обов’язки. Керує роботою секції, гуртка, творчого об’єднання, 
клубу за  інтересами.  Бере  участь  у  розробці  перспективних та  поточних планів 
роботи,  навчальної  програми  у  проведенні  практичних  занять  та 
організаційно-творчих  заходів.  Проводить  групові  та  індивідуальні  заняття  за 
відповідними  формами  діяльності  та   організації  навчання.  Надає  практичну 
допомогу в оволодінні вміннями та навичками з вибраного виду діяльності, наданні 
допрофесійної підготовки вихованця (учня, слухача) у вибраному виді навчання. 
Складає кошторис витрат та подає його на затвердження в установленому порядку. 
Бере участь у роботі методичного кабінету щодо організації заходів позашкільного 
навчального закладу. Готує вихованців до участі в організаційних заходах закладу, 
фахових олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Бере участь у роботі методичної ради, 
переведенні  гуртківців  на  визначені  рівні  навчання  та  надання  їм  свідоцтв  по 
закінченні про отримання позашкільної освіти.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі освіти , чинні нормативні акти 
з  питань  культурно-освітньої  та  дозвіллєвої  діяльності,  розвитку 
еколого-натуралістичної  творчості,  форми  і  методи  навчально-виховної  роботи, 
теорію і практику відповідного напряму (або виду мистецтва), діяльності творчих 
об’єднань, клубів за інтересами.

Кваліфікаційні вимоги.  Повна (базова) вища педагогічна освіта, без вимог 
до стажу роботи.

Лаборант

Завдання  та  обов’язки.  Лаборант  належить  до  співробітників  відділів, 
лабораторій,  кабінетів  та  інших  підрозділів,  базових  структур  позашкільного 
закладу.  Лаборант  підпорядковується  безпосередньо  начальнику  структурного 
підрозділу закладу, виконує окремі завдання керівників гуртків, директора та його 
заступників. Виконує підготовчі та допоміжні роботи перед і під час практичних, 
експериментальних,  лабораторних  та  дослідницьких  робіт.  Здійснює  догляд  за 
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рослинами закритого та відкритого грунту, за живими об’єктами зоотваринницької 
бази, живих куточків природи; бере участь у підготовці та проведенні дослідів на 
навчально-дослідній  ділянці  в  теплиці,  експериментальних  робіт  в  лабораторії, 
кабінеті у разі необхідності допомагає керівникам гуртків у проведенні екскурсій, 
масових  заходів,  влаштуванні  виставок  тощо.  Має  інші  повноваження,  що 
визначаються  посадовою  інструкцією,  наказами  і  дорученнями  керівника. 
Зобов'язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку

Повинен знати: основи організації праці, трудового законодавства, правила та 
інструкції з техніки безпеки, правила і норми охорони праці; правила експлуатації 
приладів, технічних засобів навчання, вміти їх підключити та регулювати, вимоги 
по догляду за рослинами і тваринами.

Кваліфікаційні  вимоги: на  посаду  лаборанта  призначається  особа,  яка  має 
середню  загальну  або  середню  спеціальну  освіту  відповідного  професійного 
спрямування. Без вимог до стажу.

Директор НЕНЦ В.В. Вербицький
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