
проект

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНИЙ СЕРВІСНО-РЕСУРСНИЙ
ЦЕНТР ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1. Загальні положення

1.1.  Дане  Положення  регламентує  діяльність  регіонального  (обласного,
міського, районного) закладу позашкільної освіти, що виконує функціональну
роль  методичного  сервісно-ресурсного  центру  позашкільної  освіти  (далі  –
Центр). Центр створюється з метою: 

 створення  освітнього  середовища,  що  забезпечує  умови  для

педагогічного  зростання,  створення  нових  цифрових  освітніх
ресурсів,  а  також  поширення  прогресивного  досвіду  і  надання
методичної  допомоги  закладам  освіти  певного  регіону  (області,
міста, району);

 моніторингу  щодо  забезпечення  умов  для  одержання  якісних

освітніх послуг із позашкільної освіти, допрофільної підготовки й
профільного навчання,  формування допрофесійної  компетентності
учнівської молоді;

 реалізація державної політики у сфері освіти взагалі і позашкільної
освіти зокрема, шляхом надання необхідної методичної допомоги,
забезпечення  науково-методичного  супроводу  та  методичної
підтримки,  здійснення  контролю  за  діяльністю  закладів
позашкільної  освіти  та  філій  незалежно від  їх  підпорядкування  і
форм власності;

 сприяння створенню та діяльності філій з еколого-натуралістичного
напряму  в  регіонах  на  базі  закладів  загальної  середньої  освіти
(освітніх округів, опорних шкіл тощо);

 проведення  заходів,  спрямованих  на  становлення  та  посилення
принципів  сталого  розвитку,  децентралізації  та  реалізації
конституційного  права  територіальної  громади  на  управління
територією; 

 активізація  науково-дослідної  діяльності,  сприяння  регіональному
розвитку через навчання майбутнього покоління.

1.2. Центр залишає за собою право надання освітніх послуг для дітей та
учнівської  молоді  з  урахуванням  соціального  замовлення,  інтересів  учнів  і
запитів їх батьків та реалізується на підставі уніфікованих навчальних планів,
погоджених графіків проведення занять, консультацій, семінарів, позашкільних
та інших заходів, а також умов укладених договорів.

1.3.  Функції  Центру  фіксуються  в  Статуті  закладу  освіти  в  розділі
«Освітня діяльність».



1.4. Центр в своїй діяльності керується:
 Законом України «Про освіту»;
 Законом України «Про позашкільну освіту»;
 діючими нормативними та правовими актами Міністерства освіти і

науки України;
 «Положенням  про  центр,  будинок,  клуб  еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів»;
 «Положенням про освітній округ»;

 «Типовим положенням про дитячий оздоровчий заклад»; 

 «Положенням про навчальний заклад»; 

 «Переліком типів позашкільних навчальних закладів»;

 цим Положенням.

1.5. Діяльність  Центру  з  надання  послуг  з  позашкільної  освіти
здійснюється  відповідно  до  цілей  і  завдань  системи  освіти  області,  району,
конкретизованими в  освітній  програмі  і  програмі  розвитку базової  освітньої
установи.

2. Цілі, завдання і функції методичного сервісно-ресурсного центру

2.1.Основними завданнями Центру є:

 надання методичної (науково-методичної) підтримки в розробці та
апробації  авторських  цифрових  освітніх  ресурсів  педагогічних
працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти, і
впровадження  в  практику  за  відповідними  напрямами  діяльності
Центру;

 узагальнення  та  поширення  наявного  у  Центрі  прогресивного
досвіду реалізації відповідних напрямів своєї діяльності;

 організація  мережевої  взаємодії  за  відповідними  напрямами
розвитку освіти;

 здійснення  методичного,  інформаційного,  маркетингового,
технологічного  забезпечення  розвитку  профільного  навчання,
допрофільної  та  допрофесійної  підготовки  молоді  відповідно  до
сучасних вимог економіки; 

 координація  взаємодії  зацікавлених  закладів  загальної  середньої,
дошкільної,  вищої  та  позашкільної  освіти,  а  також  галузей
економіки щодо реалізації профільного, допрофільного навчання та
допрофесійної  підготовки  відповідно  до  запитів  економічних
структур;

 створення майданчика для співпраці із громадськими організаціями,
бізнесом  та  місцевими  органами  влади  в  галузі  забезпечення



реалізації  принципів  сталого  розвитку  у  сфері  освіти  в  період
реформування. 

2.2.  Для вирішення основних завдань, встановлених пунктом 2.1. цього
Положення, Центр виконує такі функції:

2.2.1. Навчальна діяльність:
 розширення можливостей соціалізації учнів / вихованців;
 допрофільна підготовка;
 стажування;
 ініціація,  організація  і  реалізація  мережевої  взаємодії  освітніх

установ.

2.2.2. Навчально-методична діяльність:

 планування і організація методичної (науково-методичної) роботи в
рамках  системи  освіти  області,  району  за  своїми  напрямками
діяльності;

 виявлення,  вивчення,  узагальнення  та  поширення  прогресивного
передового педагогічного досвіду за своїми напрямками діяльності;

 методичний  супровід  дослідницько-експериментальної,
інноваційної  роботи,  діяльності  методичних  формувань
педагогічних  працівників,  окремих  педагогічних  працівників  і
творчих колективів (груп);

 контроль  підготовки  майданчиків  для  проведення  профільних
стажувань для учнівської молоді та педагогів регіонів; 

 забезпечення проведення регіональних етапів фахових конкурсів з
педагогічної  майстерності  та  визначення  переможців  –  учасників
фінального етапу;

 участь  в  експертизі  результатів  інноваційної  діяльності  установи
освіти і їх працівників за своїми напрямками діяльності.

2.2.3. Інформаційно-консультаційна діяльність:

 Центр  створює  і  підтримує  інформаційну  базу  даних  щодо
ресурсного  забезпечення  реалізації  основних  напрямків
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму;

 Центр  здійснює підготовку та  супровід  інформаційних матеріалів
Web-сайтів  і  забезпечення  доступу  (доступності)  підготовлених
матеріалів.

2.2.4. Організаційна діяльність:



 для  навчання  за  сучасними  освітніми технологіями  на  своїй  базі
Центр організовує інтеграцію зусиль педагогів із різних предметних
напрямів;

 Центр  бере  участь  в  системі  мережевої  взаємодії  на  території  з
метою  координації  зусиль  з  розвитку  ресурсного  забезпечення
позашкільної освіти;

 Центр здійснює взаємодію з іншими освітніми установами в області
систематизації форм, прийомів, методів, що сприяють формуванню
основних  потенціалів  особистості  учнів  /  вихованців,  розробки
ресурсів, необхідних для успішної діяльності Центру;

 поширення  прогресивного  педагогічного  досвіду,  в  тому  числі  і
роботи  Центру,  та  підтримка  інноваційних  ініціатив  через
проведення конференцій, семінарів, нарад, консультацій тощо.

2.2.5. Просвітницька діяльність:

 реалізація  проектів  та  проведення  тренінгів,  семінарів,  круглих
столів,  конференцій  та  інших  просвітницьких  заходів  щодо
розвитку соціальної, економічної і структурної перебудови регіону;

 забезпечення участі педагогічних працівників у фахових конкурсах; 
 популяризація  видатних  українських  діячів  (науковців,  педагогів)

через проведення тематичних педагогічних читань; 

3. Управління методичним сервісно-ресурсним центром
 позашкільної освіти

3.1.  Управління  Центром  здійснюється  відповідно  до  законодавства
України  і  статуту  Центру  та  будується  на  принципах  єдиноначальності  та
самоврядування.

3.2. На посаду керівника Центру призначається особа з вищою освітою та
досвідом роботи на керівних посадах не менше трьох років. 

3.3.  Керівник має право покладати на працівників установи освіти з  їх
згоди  додаткові  обов'язки  і  роботи  або  залучати  інших  осіб  в  порядку
зовнішнього сумісництва відповідно до Трудового кодексу України.

4. Очікувані результати

4.1.  Підвищення  якості  освіти  за  рахунок  активного,  ефективного
використання інноваційних освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі,
вдосконалення єдиного інформаційного простору закладів позашкільної освіти.



Центр  повинен  стати  основою  інноваційної  моделі  сучасного  закладу
позашкільної освіти.

4.2. Для учнів / вихованців:
 вільний доступ до освітніх ресурсів;
 активізація навчальної роботи учнів / вихованців;
 формування у них організованості і здатності самостійно вчитися;
 знаходити і використовувати потрібну інформацію;
 працювати індивідуально, в групі і колективі;
 доступність  якісних  освітніх  послуг для  кожного зацікавленого в

них учня / вихованця.

4.3.Для педагогів закладів позашкільної освіти:
 створення умов для творчої роботи педагогів, самореалізації;
 підвищення фахового рівня;
 впровадження  в  практику  роботи  навчальних  установ  району

педагогічного досвіду, отриманого в результаті роботи Центру.

6. Прикінцеві положення

6.1.  До  даного  Положення  можуть  бути  внесені  необхідні  зміни  та
доповнення в установленому законодавством України порядку.

6.2.  Центр  відкритий  до  співробітництва  також  із  сторонніми
неурядовими організаціями в аспекті консультування щодо розробки проектів
на  отримання  міжнародного  фінансування,  організаційної  та  методичної
допомоги  у  здійсненні  заходів  з  реалізації  регіональних  та  інших  цільових
програм.


