
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ  
 

Н А К А З  
 

м.Київ  
від 01.07.1997       № 238 

 
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

в Міністерстві юстиції України 
24 вересня 1997 р. за N 439/2243 

Про затвердження Положення  
про Всеукраїнську біологічну  
заочну школу учнівської молоді  
 

Відповідно до вимог Державної національної програми "Освіта" 
("Україна XXI століття"), затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 03.11.93 р. N 896 ( 896-93-п), щодо створення системи пошуку, 
розвитку, підтримки талановитої учнівської молоді для формування наукової 
еліти та з метою залучення учнівської молоді до поглибленого вивчення 
природничих наук  

 
Н А К А З У Ю: 

 
1. Затвердити Положення про Всеукраїнську біологічну заочну школу 

учнівської молоді (додається).  
2. Управлінню гуманітарної освіти та виховання (Лукашевич М.П.), 

Головному управлінню загальної середньої освіти (Романенко В.П.), 
Головному управлінню економіки і фінансування (Шматок Л.Г.):  

2.1. Довести до відома керівників відповідних науково-педагогічних 
установ Положення про Всеукраїнську біологічну заочну школу.  

2.2. Витрати на проведення очних сесій покласти на Міністерство 
освіти України.  

У випадку недостатності або відсутності бюджетних коштів очні сесії 
проводити за рахунок додаткових джерел фінансування.  

3. Міністрові освіти Автономної Республіки Крим, начальникам 
управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських 
держадміністрацій провести організаторську роботу з впровадження 
Положення про Всеукраїнську біологічну заочну школу учнівської молоді у 
практику роботи закладів освіти.  

4. Контроль за виконанням покласти на управління гуманітарної освіти 
та виховання (М.П.Лукашевич) і Головне управління загальної середньої 
освіти (В.П.Романенко).  

 
 
МІНІСТР        М.З.ЗГУРОВСЬКИЙ 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Міністерства освіти України 
  від 01.07.97 р. N 238 
 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 
в Міністерстві юстиції України 
24 вересня 1997 р. за N 439/2243 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Всеукраїнську біологічну заочну  

школу учнівської молоді 
 

І. Загальні положення  
 

1. Всеукраїнська біологічна заочна школа учнівської молоді (далі - 
біологічна заочна школа) структурний підрозділ Українського державного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти 
України (далі – Центр), - забезпечує потребу учнівської молоді в здобутті 
знань, умінь і навичок у галузі природничих наук, створює умови для 
виявлення обдарованої та талановитої учнівської молоді, залучає її до 
поглибленого вивчення природничих наук, науково-дослідницьких і 
експериментальних робіт, сприяє вибору майбутньої професії.  

2. Біологічна заочна школа учнівської молоді керується основними 
положеннями Закону України "Про освіту" (1060-12), Положенням про Малу 
академію наук і наукові товариства учнів України, яке затверджене наказом 
Міністерства освіти України від 11.02.94 р. N 35.  

 
ІІ. Структура біологічної заочної школи  
3. Біологічна заочна школа має у своєму складі групи з 2-річною 

заочною формою навчання.  
Групи заочників створюються за наявності не менше 10 осіб.  
4. Біологічна заочна школа складається з відділень:  
біологічне (з секціями зоології, екології, краєзнавства, медицини, 

ботаніки, квітництва тощо);  
сільськогосподарське (з секціями овочівництва, агрохімії, 

виноградарства, тваринництва тощо).  
Відповідно до розвитку школи можуть створюватись інші відділення 

(хімічне, медичне, психології тощо).  
При секціях можуть створюватись творчі лабораторії, навчально-

консультаційні пункти, а також організовуватись індивідуальні навчання.  
5. До біологічної заочної школи на перший рік навчання приймаються 

учні 10-го класу загальноосвітньої школи, професійно-технічних училищ - 
члени Малої академії наук і наукових товариств учнів України, на основі 



конкурсного відбору або рекомендації територіального відділення Малої 
академії наук.  

6. Зарахування до біологічної заочної школи здійснюється у вересні 
поточного року і оформляється наказом директора Центру.  

 
ІІІ. Організація навчально-виховного процесу  
7. Біологічна заочна школа здійснює навчально-виховний процес за 2-

річними програмами з заочною формою навчання.  
8. Біологічна заочна школа планує свою роботу самостійно.  
Основними документами, що регулюють навчально-виховний процес, 

є:  
- навчальний план, який затверджується директором Центру за 

погодженням з Управлінням гуманітарної освіти і виховання та Головним 
управлінням загальної середньої освіти Міністерства освіти України;  

- журнал обліку проведених викладачами занять;  
- відомості оцінок за результатами кожного семестру.  
9. Відповідно до навчального плану та режиму роботи біологічна 

заочна школа самостійно визначає програми, підручники, посібники, яким 
надано гриф Міносвіти України, а також форми і методи навчання, 
виховання, систему оцінювання знань учнів, порядок проведення заліків, 
екзаменів.  

Переведення учнів на другий рік навчання здійснюється за умови 
успішного закінчення першого (з оцінками "4" і "5").  

Порядок випуску визначається згідно з Положенням про середній 
загальноосвітній навчально-виховний заклад, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 19.08.93 р. N 660 (660-93-п).  

10. Порядок і періодичність атестації працівників біологічної заочної 
школи здійснюється відповідно до статуту Центру і Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом 
Міносвіти України від 20.08.93 р. за N 310 та зареєстрованого в Мінюсті 
України 02.12.93 р. за N 176.  

11. Організація навчально-виховного процесу в біологічній заочній 
школі регламентується навчальним планом і розкладом занять, який 
розробляється школою і затверджується директором Центру.  

12. До роботи біологічної заочної школи залучаються наукові 
працівники Національної академії наук України, Академії педагогічних наук 
України, вищих закладів освіти.  

13. Біологічна заочна школа у межах часу, передбаченого навчальним 
планом, встановлює структуру навчального року - за семестрами, а також їх 
тривалість.  

Тривалість семестру регламентується розкладом занять.  
14. Навчальний рік починається 1 жовтня.  
Очні сесії проводяться двічі протягом навчального року.  
Термін і тривалість їх визначається біологічною заочною школою за 

погодженням з керівниками середніх закладів освіти, де навчаються учні.  



Режим занять заочників під час сесії визначається школою з 
урахуванням онкретних умов.  

За підсумками дворічного навчання проводяться науково-практичні 
конференції за обов'язковою участю учнів біологічної заочної школи.  

 
ІV. Учасники навчально-виховного процесу  
15. Учасниками навчально-виховного процесу біологічної заочної 

школи є учні 10-11-х класів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних 
училищ - члени Малої академії наук і наукових товариств учнів України, 
педагогічні працівники, спеціалісти Центру, вищих закладів освіти.  

16. Учні біологічної заочної школи мають право:  
на поглиблене вивчення дисциплін природничого циклу;  
користуватись матеріально-технічною базою та бібліотекою Центру; 
на зарахування до вищого закладу освіти (за умови успішного 

закінчення школи) згідно з укладеною Центром угодою з вищими закладами 
освіти;  

виступати з науковими дослідженнями на конференціях Малої академії 
наук і наукових товариств учнів України;  

користуватися базою наукових установ та вищих закладів освіти для 
виконання науково-дослідницьких і експериментальних робіт, визначених 
угодами Центру з вищими закладами освіти;  

бути звільненими від випускних екзаменів з хімії та біології у 
загальноосвітній школі, професійно-технічному училищі за умови успішного 
складання іспитів із зазначених предметів у біологічній заочній школі.  

17. Учні біологічної заочної школи повинні:  
систематично і сумлінно оволодівати знаннями, уміннями, 

практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;  
додержуватись моральних, етичних норм;  
дбати про збереження шкільного і громадського майна;  
виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку Центра;  
пропагувати серед учнівської молоді наукові біологічні знання, 

досягнення науки в галузі біології, екології тощо; 
брати участь в олімпіадах, виставках, наукових конференціях;  
проводити науково-дослідницькі та експериментальні роботи.  
18. За порушення законодавства про освіту, статуту Центру, 

невиконання обов'язків учасники навчально-виховного процесу несуть 
відповідальність згідно з чинним законодавством України, статутом Центру і 
правилами внутрішнього розпорядку.  

 
V. Господарське утримання і фінансування  
19. Біологічна заочна школа у своїй роботі використовує навчальне 

обладнання, кабінети та інше майно Центру.  
20. Фінансово-господарська діяльність біологічної заочної школи 

здійснюється на основі її кошторису.  
Джерелами фінансування школи є:  



кошти державного бюджету, що надходять Центру згідно з поданим 
кошторисом;  

у випадку недостатнього фінансування або відсутності бюджетних 
коштів очні сесії проводитимуться за рахунок додаткових джерел 
фінансування.  

 
VI. Управління біологічної заочної школи  
21. Формами громадського самоврядування біологічної заочної школи 

можуть бути рада, загальні збори, педагогічна рада та ін.  
Порядок виборів органів громадського самоврядування та їх 

компетенція визначаються Положенням про позашкільний навчально-
виховний заклад, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України 
від 26.01.94 р. за N 45 ( 45-94-п ), та статутом Центру.  

22. Безпосереднє керівництво (управління) роботою біологічної заочної 
школи здійснюється керівником школи - завідувачем лабораторією біології 
Центру, який підзвітний у своїй роботі директору Центру.  

23. Основною формою контролю за діяльністю біологічної заочної 
школи є атестація, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 


