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Деякі питання щодо організації освітнього процесу  
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(інформаційно-методичні матеріали до початку 2020/2021 року) 
 

Сучасний етап реформування вітчизняної освіти характеризується 

інтенсивною динамікою змін. Відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції позашкільної 

освіти визначено ряд головних змін та стратегічні вектори розвитку 

позашкільної освіти України. Суттєво вплинув зміни у позашкільній освіті і 

освіту в цілому карантин, запроваджений з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Це зумовило 

переосмислення ролі позашкільної освіти та визначення основних засад 

підвищення її якості.  

Організаційно-правові засади функціонування закладів позашкільної 

освіти визначені Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Загальною декларацією прав людини, іншими нормативно-

правовими документами. Перелік актів законодавства, чинних відомчих 

нормативно-правових актів у галузі позашкільної освіти розміщено на сайті 

МОН України. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-

osvita/dovidnik-direktora-zakladu-pozashkilnoyi-osviti . 

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про позашкільну освіту» 

планування діяльності закладу позашкільної освіти здійснюється за освітньою 

програмою.  

Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом позашкільної освіти для досягнення 

учнями, вихованцями, слухачами результатів навчання (набуття 

компетентностей). Освітня програма містить вимоги до вихованців, учнів, 

слухачів, які можуть розпочати навчання за цією програмою; перелік освітніх 

компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального 

навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти. 

Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу 

позашкільної освіти та затверджується керівником закладу. Заклади 

позашкільної освіти можуть використовувати типові освітні програми або 

розробляти свої освітні програми на основі типових освітніх програм. На основі 

освітньої програми заклад позашкільної освіти складає та затверджує річний 

план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують 

організацію освітнього процесу. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/dovidnik-direktora-zakladu-pozashkilnoyi-osviti
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Освітній процес у гуртках, секціях, клубах, культурно-освітніх, 

спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об’єднаннях закладів позашкільної 

освіти здійснюється за типовими, або іншими навчальними програмами з 

позашкільної освіти за умови затвердження їх відповідними місцевими 

органами виконавчої влади.  

За класифікацією програми поділяються на такі види: 

- типова – це програма, яка затверджується МОН України та 

рекомендується до використання в тій чи інший галузі або напрямку діяльності; 

- модифікована (адаптована) – це програма змінена з урахуванням 

особливостей організації, формування вікових та різнорівневих груп дітей, 

режиму та параметрів здійснення освітньої діяльності, нестандартністю 

індивідуальних результатів навчання та виховання; 

- експериментальна – це програма, метою якої є вирішення певного 

практичного завдання, пов’язаного з подоланням труднощів у освітньому 

процесі чи постановкою більш складних завдань. Така програма стосовно 

типової програми може передбачати зміни у змісті і щодо методів навчання. Як 

правило, такі програми найчастіше застосовують у закладах освіти, що мають 

статус експериментального (регіонального чи всеукраїнського рівня). Порядок 

розроблення та впровадження експериментальних навчальних програм 

визначається Положенням про експериментальний навчальний заклад. 

Авторська програма – це спроектований автором або авторським 

колективом на основі власної методичної концепції освітній процес, який 

спрямований на оновлення змісту та якості позашкільної освіти з урахуванням 

рівнів класифікації гуртків (початковий, основний, вищий), Зміст та засоби 

реалізації такої програми мають відрізнятися новизною та актуальністю. 

Типові навчальні програми, які затверджені Міністерством освіти і 

науки України, відповідно до рішення комісії з позашкільної освіти Науково- 

методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, 

розміщено на офіційному веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти 

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/ 

та сайтах державних центрів позашкільної освіти: Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді https://nenc.gov.ua/ , Національного 

центру «Мала академія наук України» http://man.gov.ua/ua , Українського 

державного центру національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді http://ukrjuntur.org.ua/ , Українського 

державного центру позашкільної освіти http://udcpo.com.ua/metod_work/ . 

Також з метою забезпечення освітнього процесу в закладах 

позашкільної освіти, що працюють в межах однієї адміністративно-

територіальної одиниці та відповідають потребам конкретного регіону, заклади 

позашкільної освіти можуть планувати роботу гуртків, секцій, клубів, 

культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об'єднань за 

навчальними програмами з позашкільної освіти, розробленими цими 

закладами. Такі навчальні програми мають бути затверджені наказами 

обласних, міських, районних органів управління освітою за встановленою цими 

органами процедурою та розміщені на офіційних веб-сайтах відповідних 

органів управління освітою або їх методичних структур.  
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Вимоги до змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної 

освіти визначені в листі Інституту інноваційних технологій від 05.06.2013 

№14.1/10-1685. Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/36878/ .  

Звертаємо увагу, що в новому навчальному році залишаються чинними 

навчальні програми з позашкільної освіти, затверджені відповідними місцевими 

органами виконавчої влади, термін дії яких не перевищує 5 років. 

2020/2021 навчальний рік у закладах освіти розпочнеться відповідно до 

особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні або окремій 

адміністративно-територіальній одиниці, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-

vstanovlennya-karantinu-ta-zapr-641 . Рівень епідемічної небезпеки визначається 

рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. У регіоні, щодо якого відсутнє рішення Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про 

встановлення рівня епідемічної небезпеки, застосовуються протиепідемічні, 

заходи, передбачені для «зеленого» рівня епідемічної небезпеки. 

У 2020/2021 навчальному році організація роботи всіх гуртків, секцій, 

клубів, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових 

об'єднань забезпечується з дотриманням правил згідно з Тимчасовими 

рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в 

період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19), 

затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України. 

Режим доступу:  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Nakaz%20MOZ_42.pdf . 

З метою забезпечення безперервного навчання у закладах позашкільної 

освіти рекомендуємо розробити та затвердити рішенням педагогічної ради 

тимчасовий порядок організації освітнього процесу в закладі позашкільної 

освіти в період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби 

(СОVID-19). Даний порядок розробляється з урахуванням психофізичних 

особливостей вихованців, спроможності їх батьків, матеріально-технічних 

можливостей закладу, якості покриття Інтернет зв’язком населеного пункту. 

Відповідно до рівня епідемічної небезпеки робота гуртків в період карантинних 

заходів може бути оффлайн, онлайн (з використанням дистанційних технологій 

навчання), а також з впровадженням системи змішаного навчання. Організація 

освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, яке 

можливе у двох варіантах: синхронне та асинхронне.  

Організаційно-методичні рекомендацій щодо навчання за допомогою 

дистанційних технологій в позашкільній освіті МОН України надано в листі від 

19.05.2020 № 6/643-20.  Режим доступу: 

https://rada.info/upload/users_files/40652034/ea05ba8c9a5a113dc8b76cab02c5d7c5.

pdf . 

З метою забезпечення стійкого функціонування закладів освіти в умовах 

виникнення надзвичайної ситуації та збереження життя та здоров’я учасників 

освітнього процесу МОН України розроблено інструктивно-методичні 

http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/36878/
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матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року 

та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. Режим доступу: http://ru.osvita.ua/legislation/other/75378/ . 

Міністерство освіти та науки України не надає конкретних рекомендацій 

щодо використання електронних ресурсів для навчання за допомогою 

дистанційних технологій. Заклади позашкільної освіти і педагоги вирішують 

які ресурси вони будуть використовувати. Для забезпечення навчання за 

допомогою дистанційних технологій педагоги можуть створювати власні веб-

ресурси або використовувати інші веб-ресурси на свій вибір. При цьому 

обов’язково надати здобувачам освіти рекомендації щодо використання 

ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо. 

Найголовнішим критерієм вибору інструментів для організації навчання 

за допомогою дистанційних технологій мають бути: відповідність поставленим 

методичним цілям, універсальність, зрозумілість інтерфейсу, доступність 

програмних засобів, ресурси, які максимально підходять для різних платформ 

(персональних комп’ютерів, планшетів, мобільних пристроїв), інформаційна 

безпека. 

Відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту» в якій йдеться про 

права та обов’язки педагогічних працівників, педагогічні працівники мають 

право на академічну свободу, включаючи свободу викладання, вільний вибір 

форм, методів і засобів навчання, педагогічну ініціативу.  

Отже, керівник гуртка може самостійно вибрати інструменти 

дистанційної технології навчання, які будуть задовольняти самих керівників 

гуртків, вихованців та їх батьків. Адже, таким чином при виборі тих чи інших 

платформ, програмного забезпечення, соціальних мереж буде враховано 

дидактичну доцільність, матеріально-технічну базу закладу, індивідуальні 

особливості учнів. 

Вибір форми організації навчання за допомогою дистанційних 

технологій в позашкільній освіті здійснюється педагогом відповідно до 

визначеної мети заняття та бажаного результату, а також від напряму 

позашкільної освіти та навчальної програми. 

Основними формами онлайн комунікації є: відеоконференція, форум, 

чат, блог, електронна пошта. Актуальною формою навчання є також 

розміщення записів відеозанять, презентацій, відеоконференцій, інформування 

вихованців та батьків про освітні ресурси. 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією оператори освітніх платформ у 

мережі Інтернет створюють інструменти, щоб допомогти педагогам налагодити 

ефективний процес навчання за допомогою дистанційних технологій. Більшість 

з них є безкоштовними для закладів освіти та педагогів, найпоширенішими 

онлайн-інструментами та електронними ресурсами є: ZOOM, Viber, Skype, 

Telegram, Facebook, WhatsApp, Instagram, безкоштовні платформи Classroom та 

інші Google-інструменти, YouTube, Moodle, Microsoft Teams, Padlet, Flipgrid, 

тощо. 

Для успішної організації освітнього процесу у період карантину 

колектив закладу позашкільної освіти повинен мати чіткий план, основну 

стратегію, налагоджену комунікацію та педагогічне партнерство, набір 

http://ru.osvita.ua/legislation/other/75378/


інструментів для змішаного та навчання онлайн; володіти професійною 

гнучкістю, основами time-менеджменту.  

Сучасним педагогам необхідно приділити велику увагу удосконаленню 

особистих вмінь та навичок володіння інформаційно-комунікаційними 

технологіями. Керівники дитячих колективів мають володіти методами і 

методиками, які допоможуть організувати гурток, мотивувати вихованців, 

налагодити зворотній зв’язок. Такий процес є трьохстороннім: дитина-ЗПО-

батьки і складається з кількох етапів: планування, мотивація і моніторинг. 

Планування передбачає складання розкладу занять та календарно-

тематичного плану і розробляються із розподіленим часом для роботи оффлайн, 

онлайн, самостійної роботи, консультацій тощо, узгоджується з усіма 

здобувачами освіти групи та керівником закладу позашкільної освіти.  

Ураховуючи завершення 2019/2020 н.р. в умовах карантину та за 

допомогою дистанційних технологій навчання, під час календарно-тематичного 

планування опрацювання програмового матеріалу на 2020/2021 н.р. 

пропонується збільшити тривалість проведення повторення, узагальнення і 

систематизації вивченого за попередній рік. Протягом першого-другого тижнів 

очного навчання провести діагностувальні роботи з метою виявлення вмінь, 

навченості, фізичної форми вихованців та їх готовності до подальшого 

усвідомленого опанування програмового матеріалу. За результатами 

діагностики спланувати матеріал для повторення, узагальнення і 

систематизації, водночас забезпечивши диференціацію й індивідуалізацію цієї 

роботи. Тобто, у вересні 2020/2021 навчального року, за необхідності, провести 

коригувальне навчання. Тривалість такого навчання визначатиме заклад 

позашкільної освіти безпосередньо для кожного гуртка окремо, залежно від 

того, як здобувачі освіти опанували навчальну програму. 

Організація занять за допомогою дистанційних технологій вимагає 

чіткої систематизації і усвідомлення того що все має бути в певному режимі 

дня і за чітким планом. Тому, всі учасники освітнього процесу мають чітко 

дотримуватися цієї стратегії. Важливим є не тільки розклад занять, а й правила 

спілкування в чатах соціальних мереж, щоб воно не перетворилася на 

цілодобове. Слід враховувати вікові особливості вихованців, щоб не 

перевантажувати дитину та не позбавити її бажання займатись. Діти мають 

дотримуватись режиму дня, мати час на виконання шкільних завдань та на 

відпочинок. 

З метою забезпечення якісного навчання дітей за допомогою 

дистанційних технологій у ЗПО необхідно оцінити ресурси якими володіє 

заклад: матеріально-технічна база, можливість підключення до мережі Інтернет, 

електронні ресурси (сайт закладу, спільноти соціальних мережах та ін.). 

Завдяки правильному вибору забезпечується комунікація з дітьми, їх батьками, 

між членами педагогічного колективу закладу.  

Мотивація дітей до навчання за допомогою дистанційних технологій  

передбачає декілька кроків.  

1. Діти повинні відчувати підтримку. 

2.  Вони повинні розуміти, що така форма навчання - це не експеримент.  

3. Діти потребують прикладів демонстрації свідомого стилю життя з боку 

дорослих.  



Для якісної роботи гуртка чи іншого творчого об’єднання, особливо в 

умовах карантину, вихованці мають отримати інформацію про 

розклад/календар (проведення онлайн-занять, консультацій, та ін.), переліком 

завдань, посиланнями на електронні ресурси на яких розміщено навчальний 

контент та ресурсів за допомогою яких здійснюється комунікація. Важливо, 

щоб у вихованців були чіткі інструкції до завдань, які їм необхідно виконати, та 

був вільний доступ до навчальних матеріалів. 

Надзвичайно важливою є візуальна комунікація учасників освітнього 

процесу, особливо для дітей, тому що в них розвинутий візуальний канал. Це не 

тільки полегшує комунікацію, а й надає можливість якнайкраще засвоїти 

матеріал та обмінятися думками, забезпечити зворотній зв'язок. Тому краще 

спілкуватися через відеоконференції.  

Важливо систематично проводити моніторинг освітнього процесу  – це 

не контроль, адже контроль передбачає, що є той, хто контролює і той, кого 

контролюють. Моніторинг має бути побудований на довірі, взаємній радості від 

цього руху і похвалі. 

Під час навчання за допомогою дистанційних технологій педагог може 

вести необхідні нотатки для заповнення журналу або вести електронний 

журнал у одному із зручних для нього застосунків. Заповнення журналу 

відбувається відповідно до календарно-тематичного планування занять згідно з 

вашим розкладом (в тому числі і розкладом під час навчання за допомогою 

дистанційних технологій та змішаного навчання). Дату та зміст занять 

заповнюються відповідно до календарно-тематичного планування дистанційних 

занять та вашого розкладу. Щодо конкретних способів звітування про 

проведені дистанційні заняття педагог узгоджує з керівником закладу 

позашкільної освіти в індивідуальному порядку з урахуванням календарно-

тематичного плану навчання конкретного гуртка та специфіки напряму 

позашкільної освіти та навчальної програми, застосованих форм організації 

навчання за допомогою дистанційних технологій.  

Міністерство освіти і науки України рекомендує мінімізувати звітність 

педагогів про проведення занять. Однак, згідно ст. 26 Закону України «Про 

освіту» керівник закладу освіти «несе відповідальність за освітню, фінансово-

господарську та іншу діяльність закладу освіти». Тому керівник закладу 

позашкільної освіти може вимагати звіт від педагогів про організацію навчання 

за допомогою дистанційних технологій. Звітність про проведення дистанційних 

занять заклад позашкільної освіти може організовувати у прийнятній формі.  

З метою забезпечення рівних прав та можливостей осіб з особливими 

освітніми потребами на якісну позашкільну освіту, згідно Порядку організації 

інклюзивного навчання у закладах позашкільної освіти затвердженого 

постановою КМУ від 21.07.2019 р. №779 в закладі позашкільної освіти може 

бути організоване інклюзивне навчання. 

У разі звернення особи з ООП або батьків дитини з ООП до закладу 

позашкільної освіти, інклюзивний клас або група утворюється в обов’язковому 

порядку.  

Для утворення такої групи/класу необхідно надати: 



1. Заяву повнолітньої особи чи одного з батьків (законного 

представника) дитини про зарахування до закладу позашкільної освіти, в якій 

зазначено необхідність утворення інклюзивної групи / класу. 

2. Копії висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи індивідуальної програми 

реабілітації повнолітньої особи з інвалідністю, що завіряються власноруч. 

Керівник закладу позашкільної освіти не має права відмовити в 

зарахуванні дитини з ООП, окрім як за наявності протипоказань для занять у 

спортивних, спортивно-технічних, туристських і хореографічних об’єднань. 

Для навчання за переліченими напрямами особи, в зокрема, і особи з ООП, 

мають надати медичну довідку про відсутність протипоказань. 

Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу в закладі 

позашкільної освіти для здобувачів позашкільної освіти з особливими освітніми 

потребами складається індивідуальна програма розвитку. 

Рекомендації Міністерства освіти і науки України «Щодо застосування 

Порядку організації інклюзивного навчання у закладах позашкільної освіти» 

надано у листі МОН України від 07 липня 2020 року № 1/9-363. 

Пріоритетом на сучасному етапі реформування освіти України визнано 

безпеку дітей. Під безпекою життєдіяльності слід розуміти характеристику 

існування людини в певному місці її перебування, що відображає 

збалансованість між впливом чинників, які загрожують життю або здоров'ю 

людини та таких, що запобігають негативним наслідкам цієї життєдіяльності. 

З метою створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти 

наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 за № 11/34394, 

затверджено Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядок 

застосування заходів виховного впливу. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text .  

Крім цього, внесено відповідні доповнення до статей Закону «Про 

освіту», які визначають права та обов’язки засновника та керівника закладу 

освіти, педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, 

які залучаються до освітнього процесу здобувачів освіти та їхніх батьків. 

Керівник закладу освіти має забезпечувати створення у закладі освіти 

безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу 

(цькування), у тому числі: 

 розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, 

їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати рішення про 

проведення розслідування; 

 забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та 

психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали 

його свідками або постраждали від булінгу (цькування); 

 повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції 

України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі 

освіти. 

Передбачено також зобов’язання закладів освіти забезпечувати на своїх 

веб-сайтах відкритий доступ до правил поведінки здобувача освіти в закладі 

освіти, плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text


порядку подання та розгляду заяв (з дотриманням конфіденційності) про 

випадки булінгу від здобувачів освіти, їх батьків. 

Розпочала роботу Національна дитяча «гаряча» лінія 0 800 500 225 

(безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів) або 116 111 (для дзвінків 

з мобільного). На доступному місці в закладі освіти обов’язково має бути 

розміщена контактна інформація про керівників і педагогічних працівників 

закладу освіти, до яких, відповідно до посадових обов’язків, можуть звертатися 

учасники освітнього процесу для оперативного вирішення питань, що 

стосуються збереження життя чи здоров’я, а також захисту прав та інтересів 

дитини; номер телефону 1547 Урядової гарячої лінії з попередження 

домашнього насильства; телефонні номери Національної дитячої «гарячої» лінії 

0 800 500 225 або 116 111. 

Однією зі засад державної політики у сфері освіти ст. 42 Законі України 

«Про освіту» визначено академічну доброчесність. Види академічної 

відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників 

освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності 

визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями 

закладу освіти. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього 

процесу затверджується педагогічною радою . 

Одним із головних напрямів закладів позашкільної освіти є 

організаційно-масова робота. Під час проведення масових заходів визначається 

рівень практичної підготовки вихованців, а також забезпечується їх змістовне 

дозвілля, створюються умови для пошуку й підтримки талановитих і 

обдарованих дітей. Кількість, місце, терміни проведення всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових заходів регламентуються Планом 

всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямами позашкільної 

освіти), затвердженим наказом МОН від 28.11.2018 № 1489. Участь вихованців 

закладів позашкільної освіти в конкурсах, фестивалях, концертах, виставках 

тощо, які пропонуються різними громадськими, благодійними організаціями, 

здійснюється на добровільних засадах.  

У 2020/2021 навчальному році, згідно постанови Кабінету Міністрів 

України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» забороняється проведення масових заходів за участю більше однієї 

особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на 

відкритому повітрі). 

У зв’язку із запровадженням карантину багато масових заходів 

запланованих у 2020 році було скасовано та перенесено на інші дати 

проведення. Однак, у період карантину було започатковано багато заочних 

конкурсів дитячої творчості. Звертаємо увагу на те, що приймаючи рішення 

щодо участі вихованців у тому чи іншому конкурсі керівники дитячих творчих 

колективів повинні враховувати рівень складу організаційного комітету, журі, а 

не розрекламованість заходу та можливість за певну суму отримати диплом 

призового місця.  

Однією з форм підтримки, стимулювання та заохочення роботи творчих 



колективів, підвищення рівня їх майстерності, удосконалення форм, методів і 

засобів естетичного розвитку учнівської молоді є присвоєння їм почесних 

звань. Присвоєння цих звань здійснюється відповідно до Положення про 

почесні звання «Народний художній колектив» і «Зразковий художній 

колектив» системи Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом 

від 14.08.2002 № 461 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 29.11.2002 за № 936/7224. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-02#Text . 

Одним із пріоритетних напрямків у роботі методичної служби закладу 

позашкільної освіти є проблема підвищення професійного рівня керівника 

гуртка через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому, основне завдання 

організованих заходів – включити педагогів у процес удосконалення особистої 

кваліфікації.  

Особливого значенням у нинішніх умовах набуває наставництво. 

Сьогодні, наставниками можуть бути не лише дорослі і досвідчені педагоги, а й 

молоді, яка є більш досвідченими у користуванні різноманітними цифровими 

ресурсами.  

Порядок проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників здійснюється відповідно до постанови КМУ від 21.08.2019 № 800 

«Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників», та рекомендацій зазначених у листі МОН України від 04.11.2019 

№1/9-683 «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних 

працівників». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-

%D0%BF#Text , https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/66556/ .  

Планування підвищення кваліфікації працівників закладу освіти 

здійснюється двома етапами. На першому етапі здійснюється перспективне 

планування у поточному році на наступний календарний рік шляхом 

затвердження педагогічною радою орієнтовного плану підвищення 

кваліфікації. Орієнтовний план підвищення кваліфікації формується з 

урахуванням пропозицій педагогічних працівників і оприлюднюється на 

інформаційному стенді закладу освіти та на його веб-сайті (у разі відсутності 

веб-сайту закладу освіти - на веб-сайті органу, у сфері управління якого 

перебуває заклад освіти) щороку протягом двох робочих днів з дня його 

затвердження, але не пізніше 25 грудня поточного року.  

Згідно з абзацом першим пункту 15 Порядку з метою формування плану 

підвищення кваліфікації закладу освіти на поточний рік пропозиції 

педагогічних працівників розглядаються його педагогічною радою. За згодою 

педагогічного працівника його пропозиція може бути уточнена або змінена, 

зокрема з урахуванням обсягу видатків, передбачених на підвищення 

кваліфікації. За результатами розгляду педагогічна рада закладу освіти 

затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік у межах коштів, 

затверджених у кошторисі закладу освіти за всіма джерелами надходжень на 

підвищення кваліфікації на відповідний рік (за винятком коштів самостійного 

фінансування підвищення кваліфікації педагогічними працівниками). План 

підвищення кваліфікації може бути змінено протягом року в порядку, 

визначеному педагогічною радою. Таким чином, педагогічна рада закладу 

позашкільної освіти самостійно визначає механізм та процедури внесення таких 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text
https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/66556/


змін (уточнень) і доводить їх до відома педагогічних працівників або 

оприлюднює на інформаційному стенді закладу освіти. Типовим прикладом 

необхідності внесення змін до плану є прийняття на роботу педагогічного 

працівника або його звільнення. 

Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника 

закладу позашкільної освіти складає 120 годин на п’ять років. Відповідно до 

пункту 15 Порядку, у разі коли педагогічний працівник обіймає кілька посад, 

педагогічний працівник самостійно обирає послідовність підвищення 

кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період у межах 

загального обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного 

законодавством. Підвищення кваліфікації таких педагогічних працівників  

упродовж п'яти років має становити сукупно, за всіма посадами, які обіймає 

педагогічний працівник, не менше 120 годин.  

Результати підвищення кваліфікації у закладах освіти, що мають 

ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за 

акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання і 

підтвердження. Результати ж підвищення кваліфікації педагогічного 

працівника у інших суб'єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб 

мають визнаватися окремим рішенням педагогічної ради. Порядок визнання 

результатів підвищення кваліфікації у таких суб’єктів встановлюється 

педагогічною радою.  

Підвищенню рівня професійної компетентності педагогів сприяє 

атестація педагогічних працівників, яка проходить у відповідності до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.10 №930, зі змінами, 

затвердженими наказом МОН, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. 

№1473 та які вступили в дію з 23.01.2012 р. 

Підвищенню іміджу закладу позашкільної освіти, презентації досвіду 

педагогічного колективу, його роботи та досягнень сприяє участь педагогічних 

працівників у фахових конкурсах, виставках, фестивалях, серед них: 

- Всеукраїнський конкурс «Джерело творчості»; 

- Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для закладів 

позашкільної освіти системи освіти; 

- Всеукраїнський конкурс веб-сайтів закладів освіти. 

Всеукраїнські заходи з педпрацівниками проводяться відповідно до 

Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти на 2020 рік, затвердженого наказом МОН від 28.11.2018                     

№ 1489.  

Для забезпечення якісного результату діяльності закладу позашкільної 

освіти в сучасних умовах актуальними залишаються: задоволення 

індивідуальних потреб вихованців, командний підхід, педагогічне партнерство, 

психолого-педагогічний супровід, толерантне ставлення та створення 

безбар’єрного освітньо - розвивального середовища. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


