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1. Загальні положення 

 

1.1. Міський територіальний осередок Малої академії наук України (надалі – 

МАН) є структурним підрозділом Палацу творчості дітей  та юнацтва 

Броварської міської ради Броварського району Київської області (далі - 

ПТДЮ). Осередок МАН працює на базі ПТДЮ за адресою: 07400, Україна, 

Київська область, Броварський район, місто Бровари, вулиця Грушевського 

Михайла, 21-А. 

1.2. Це положення розроблено згідно положення "Про Малу академію наук 

учнівської молоді", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 09.02.2006 р. № 90, зареєстрованого Міністерством юстиції 

України від 24.02.2006 р. № 172/12046. 

1.3. МАН співпрацює з закладами освіти Броварської громади: Броварським 

ліцеєм № 1, Броварським ліцеєм № 2 ім. В.О.Сухомлинського, Броварським 

ліцеєм № 3, Броварським ліцеєм № 4 ім. С.І.Олійника, Броварським ліцеєм № 

5 ім. Василя Стуса, Броварським  ліцеєм №6, Броварським  ліцеєм №7, 

Броварським ліцеєм № 8, Броварським ліцеєм № 9, Броварським ліцеєм № 10, 

Броварським ліцеєм № 11, Княжицьким ліцеєм, Требухівським ліцеєм, 

Дитячим естетико-натуралістичним центром «Камелія», Центром 

національно-патріотичного виховання, де відповідно до напрямів діяльності 

закладів освіти ними створюються умови для надання методичної та 

практичної допомоги учням – членам міського територіального відділення 

МАН, на базі діючих наукових товариств, творчих об’єднань, лабораторій, 

очно-заочних шкіл, експедицій тощо.  

1.4. Скорочена назва – МАН ПТДЮ. 

 

2. Мета та предмет діяльності 

2.1. Основним напрямом діяльності МАН ПТДЮ є дослідницько-

експериментальний, що передбачає залучення здобувачів освіти до науково-

дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької 

роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також 

виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді, створення умов для її 

творчої реалізації та розширення наукового світогляду, організацію 

змістовного дозвілля. 

2.2. Головними завданнями МАН ПТДЮ є: 

- реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти; 

- виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, стимулювання її 

творчого потенціалу, розвиток наукової та дослідницько-експериментальної 

діяльності здобувачів освіти 

- організація роботи очно-заочних шкіл та роботи наукових товариств, 

секцій, гуртків, творчих об’єднань за напрямами діяльності на базі Палацу та 

в закладах освіти Броварської ОТГ; 

- організація і проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, науково-
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практичних конференцій, семінарів, конкурсів, виставок, оздоровчих зборів, 

зльотів та заходів, передбачених положенням МАН та Статутом Палацу; 

- підготовка та направлення переможців міського конкурсу МАН на ІІ 

(обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт здобувачів освіти – членів МАН; 

- створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення 

потреб здобувачів освіти в позашкільній освіті, організації її оздоровлення, 

дозвілля і відпочинку; 

- задоволення потреб здобувачів освіти у професійному самовизначенні 

відповідно до їх інтересів і здібностей; 

- формування у здобувачів освіти національної самосвідомості, 

активної громадянської позиції, мотивація здорового способу життя; 

- надання закладам освіти інформаційно-методичної допомоги з питань 

роботи з обдарованою молоддю; 

- надання платних освітніх послуг відповідно до законодавства; 

- просвітницька діяльність; 

- проведення роботи по підвищенню кваліфікації організаторів роботи з 

обдарованою молоддю, наукових керівників здобувачів освіти – членів МАН, 

керівників гуртків тощо. 

2.3. МАН у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну 

освіту", указами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 

позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 11.08.2004 № 651 і зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 20.08.2004 за №1036/9635, Положенням про позашкільний 

навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 06.05.2001 № 433, Положенням про малу академію наук учнівської 

молоді, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 

09.02.2006 № 90, цим Положенням, рішеннями місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування і Статутом Палацу творчості 

дітей та юнацтва Броварської міської ради  Броварського району Київської 

області. 

2.4. МАН ПТДЮ здійснює координацію діяльності міських закладів освіти, 

осередків, відділів, відділень з дослідницько-експериментального напряму. 

2.5. Дія цього Положення поширюється на шкільні, міжшкільні осередки 

Малої академії наук.  

2.6. МАН ПТДЮ може створювати філії – структурно відокремлені 

підрозділи, що перебувають поза межами розташування ПТДЮ і виконують 

таку саму освітню діяльність у цілому або за окремими його напрямами. 

 

3. Організація освітнього процесу 

3.1. МАН ПТДЮ проводить освітню, інформаційно-методичну, 

організаційно-масову та навчально-тренувальну роботу, створює умови для 
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функціонування наукових товариств та наукових секцій у галузях науки, 

мистецтва і культури. 

3.2. Структура та штати МАН ПТДЮ розробляються директором Палацу 

творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради Броварського району 

Київської області у межах затверджених видатків на оплату праці відповідно 

до встановлених нормативів і затверджуються Управлінням освіти і науки 

Броварської міської ради Броварського району Київської області. 

3.3. МАН ПТДЮ працює за окремим планом роботи, який є складовою 

річного плану ПТДЮ, затвердженим директором, погодженим Управлінням 

освіти і науки Броварської міської ради  Броварського району Київської 

області. 

3.4. Освітній процес у МАН ПТДЮ здійснюється за типовими навчальними 

планами і програмами, схваленими (рекомендованими) МОН, навчальними 

програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої 

влади, а також навчальними програмами, затвердженими закладами освіти, 

іншими суб’єктами освітньої діяльності та науковими установами тощо. 

3.5. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і 

такими, що передбачають індивідуальне навчання вихованців (учнів, 

слухачів) у гуртках, групах та творчих об’єднаннях. 

3.6. Середня наповнюваність гуртків, груп та творчих об'єднань у МАН 

ПТДЮ становить, як правило, 10-15 вихованців (учнів, слухачів). 

3.7. МАН ПТДЮ може проводити індивідуальне навчання в наукових 

товариствах, гуртках, творчих об’єднаннях.  

3.8. Зарахування здобувачів освіти на навчання з дослідно-експериментальної 

роботи може здійснюватися протягом навчального року (у міру закінчення 

комплектування гуртків, секцій, груп та інших творчих об’єднань) за їх 

бажанням і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній 

основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються закладом. До МАН 

ПТДЮ зараховуються здобувачі освіти віком, як правило, від 12 років.  

3.9. Освітній процес у МАН ПТДЮ здійснюється диференційовано 

(відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, 

здібностей, стану здоров’я здобувачів освіти) з використанням різних 

організаційних форм роботи: гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, 

індивідуальні заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, 

змагання, зльоти, олімпіади, конкурси, огляди, виставки, оздоровчі збори, 

екскурсії, практична робота в лабораторіях, майстернях, а також з 

використанням інших форм, передбачених Статутом ПТДЮ; залучає до 

участі в організаційно-масових заходах позашкільні, загальноосвітні, 

професійно-технічні, вищі заклади освіти, інші заклади та організації. 

3.10. У разі  виникнення надзвичайної ситуації, освітній процес може 

проводитися в очному або дистанційному режимі та за змішаною формою.  

3.11. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання при МАН ПТДЮ 

класифікуються за трьома рівнями: 

 початковий – це творчі об’єднання, де здобувачі освіти отримують 

загальні знання з основ наук, набувають навички з пошукової, дослідницької, 
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експериментальної роботи, беруть участь у написанні творчих рефератів, 

визначають тему своєї пошукової, експериментально-дослідницької роботи; 

 основний – це творчі об’єднання, де здобувачі освіти отримують 

знання, практичні уміння і навички для самостійного оволодіння науковими і 

технічними знаннями понад обсяги навчальних програм загальноосвітніх 

закладів освіти; розвивають свої інтереси та нахили до наукових досліджень, 

творчої роботи за певною тематикою; поглиблюють знання з базових 

дисциплін; задовольняють потреби в професійній орієнтації; беруть активну 

участь у практичних, наукових експедиціях, олімпіадах, виставках, 

конкурсах, зустрічах з науковими працівниками, винахідниками, діячами 

літератури та мистецтва; захищають творчі наукові роботи; 

 вищий – це творчі об’єднання за інтересами для здобувачів освіти, які 

проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних 

проблем науки, техніки, мистецтва; беруть участь у наукових експедиціях, 

всеукраїнських та міжнародних наукових програмах та проєктах, у масових 

наукових заходах (конкурсах, турнірах, конференціях), опубліковують свої 

роботи у різних друкованих органах. 

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи 

діяльності творчого об’єднання, його чисельний склад, обирається навчальна 

програма. 

3.12. Відповідно до основних напрямів діяльності МАН можуть бути 

створені такі наукові відділення:  

    - літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства; 

    - мовознавства; 

    - філософії та суспільствознавства; 

   - історії; 

   - наук про землю; 

   - технічних наук; 

   - комп’ютерних наук; 

   - математики; 

   - фізики і астрономії; 

   - економіки; 

   - хімії та біології; 

   - екології та аграрних наук; 

   - інші відділення та секції. 

3.13. Навчальний рік у наукових товариствах, групах, гуртках, секціях, 

творчих об’єднаннях МАН ПТДЮ, як правило, розпочинається 01 вересня. 

Тривалість навчального року встановлюється Міністерством освіти і науки 

України. Комплектування гуртків, секцій, груп, наукових товариств, інших 

творчих об’єднань здійснюється у період з 01 по 15 вересня, який вважається 

робочим часом керівника гуртка, секції, групи, наукового товариства або 

іншого творчого об’єднання МАН ПТДЮ. 

3.14. У канікулярні, святкові та неробочі дні МАН ПТДЮ працює за окремим 

планом затвердженим директором ПТДЮ. У період канікул МАН ПТДЮ 

організовує поза розкладом різноманітну масову роботу зі здобувачами 
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освіти, надаючи їм усі наявні можливості для повноцінного оздоровлення, 

відпочинку у таборах, оздоровчо-екскурсійних поїздках, конкурсах, 

змаганнях тощо. 

3.15. Тривалість одного заняття у МАН ПТДЮ визначається навчальними 

планами і становить 45 хвилин. Короткі перерви між заняттями є робочим 

часом керівника гуртка, групи, наукового товариства або іншого творчого 

об’єднання і визначаються режимом щоденної роботи закладу. Початок і 

закінчення занять, заходів визначаються директором відповідно до режиму 

роботи закладу та правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням 

допустимого навантаження здобувачів освіти. 

 

4. Структура відділень МАН ПТДЮ 

4.1. Відповідно до основних напрямів діяльності МАН створені такі 

відділення та секції: 

І. Відділення літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства. Об’єднує гуртки, групи, секції української літератури, 

зарубіжної літератури, фольклористики, мистецтвознавства, літературної 

творчості, кримськотатарської гуманітаристики.            

ІІ. Відділення мовознавства. Об’єднує гуртки, групи, секції 

української мови, іноземних мов. 

ІІІ. Відділення філософії та суспільствознавства. Об’єднує гуртки, 

групи, секції філософії, соціології, правознавства, релігієзнавства, педагогіки, 

журналістики, педагогіки.             

ІV. Відділення історії. Об’єднує гуртки, групи, секції історії України, 

археології, історичного краєзнавства, етнології, всесвітньої історії.            

V. Відділення наук про землю. Об’єднує гуртки, групи, секції 

географії, геології, гідрогеології та геофізики, метеорології та кліматології, 

гідрології, геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі. 

VI. Відділення технічних наук. Об’єднує гуртки, групи, секції  

технологічних процесів та перспективних технологій, електроніки та 

приладобудування, матеріалознавства, авіа- та ракетобудування, 

машинобудування і робототехніки, інформаційно-телекомунікаційних систем 

та технології, екологічно безпечних технологій та ресурсозбереження, 

науково-технічної творчості  та винахідництва.  

VІІ. Відділення комп’ютерних наук. Об’єднує гуртки, групи, секції  

комп’ютерної інженерії, кібербезпеки, програмної інженерії, систем та 

технологій штучного інтелекту, internet-технологій та вебдизайну, 

навчальних, ігрових програм та віртуальної реальності. 

VIII. Відділення математики. Об’єднує гуртки, групи, секції 

математики, прикладної математики, статистики.  

ІХ. Відділення фізики і астрономії. Об’єднує гуртки, групи, секції  

теоретичної фізики, прикладної фізики, астрономії, агрофізики та космічних 

досліджень. 
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Х. Відділення економіки. Об’єднує гуртки, групи, секції економіки та 

економічної політики; прикладної макро та мікроекономіки; фінансів, 

банківської справи та страхування; менеджменту та маркетингу. 

ХІ. Відділення хімії та біології. Об’єднує гуртки, групи, секції 

загальної біології; біології людини; ботаніки; зоології; медицини; охорони 

здоров’я; хімії. 

ХІІ. Відділення екології та аграрних наук. Об’єднує гуртки, групи, 

секції  екології; охорони довкілля та раціонального природокористування; 

агрономії; технології виробництва продукції тваринництва та ветеринарної 

медицини; лісознавства; селекції та генетики. 

4.2. МАН ПТДЮ організовує роботу гуртків, груп, наукових товариств та 

інших творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, 

професійно-технічних, вищих навчальних закладів. В обов’язки МАН ПТДЮ 

входить надання навчально-методичної, організаційно-масової допомоги 

науковим товариствам, творчим об’єднанням та організація і проведення 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України та інших конкурсів. 

4.3. З метою розвитку і підтримки стійких інтересів здобувачів освіти, їх 

обдарувань і самовизначення щодо майбутньої професії, МАН ПТДЮ 

заключає угоди про співпрацю та проводить роботу спільно з науково-

дослідними установами, творчими організаціями, вищими навчальними 

закладами, створює лабораторії для творчої, експериментальної, науково-

дослідної роботи тощо. 

4.4. МАН ПТДЮ проводить семінари, наради з педагогічними працівниками 

міста, інформаційно-методичну роботу, спрямовану на вдосконалення 

програм, змісту, форм і методів діяльності наукових товариств, гуртків, груп 

та інших творчих об’єднань, підвищення майстерності педагогічних 

працівників за напрямами роботи. У МАН ПТДЮ можуть функціонувати 

методичні об’єднання за напрямами діяльності наукових товариств, гуртків, 

груп та інших творчих об’єднань, що охоплюють педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти та закладів загальної середньої освіти міста 

відповідно до напрямів діяльності певного професійного спрямування.  

 

5. Учасники освітнього процесу 

5.1. Учасниками освітнього процесу у МАН ПТДЮ є: 

 - здобувачі освіти; 

 - педагогічні працівники; 

 - батьки або особи, які їх замінюють; 

 - представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у 

освітньому процесі. 

 

5.2. Здобувачі освіти можуть бути: слухачами, кандидатами в члени або 

дійсними членами міського територіального осередку МАН ПТДЮ.  

Слухачами можуть бути здобувачі освіти закладів загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти, студенти вищих 
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навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які проводять дослідницьку, 

пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, 

мистецтва.  

Кандидатами в члени МАН ПТДЮ можуть стати здобувачі освіти, які 

навчаються в гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях основного рівня.  

Дійсними членами МАН ПТДЮ можуть стати кандидати у члени 

малої академії наук учнівської молоді, які навчаються в гуртках, групах або 

інших творчих об’єднаннях вищого рівня. 

5.3. Права та обов’язки учасників освітнього процесу МАН ПТДЮ 

визначаються Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про 

позашкільну освіту" та Положенням про позашкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433. 

5.4. Керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань МАН ПТДЮ 

працюють відповідно до режиму роботи ПТДЮ та розкладу занять, 

затвердженого директором. 

5.5. Педагогічними працівниками МАН ПТДЮ можуть бути особи з 

високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, належний 

рівень підготовки, фізичний і психічний стан здоров’я, який дозволяє 

виконувати покладені на них функції. 

5.6. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один 

раз у п’ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти 

і науки України. 

 

6. Управління МАН ПТДЮ 

6.1. У своїй діяльності МАН ПТДЮ є структурним підрозділом Палацу 

творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради Броварського району 

Київської області, підпорядкований директору, який здійснює загальне 

керівництво. 

6.2. Педагогічні та інші працівники МАН ПТДЮ призначаються на посади і 

звільняються з посад відповідно до законодавства директором ПТДЮ. 

6.3. Для організації роботи МАН ПТДЮ та управління освітнім процесом у 

межах фонду заробітної плати встановлюються посади: керівник 

структурного підрозділу МАН, методист, керівники гуртків, відділень, 

секцій. 

6.4. Не допускається відмова педагогічних працівників від виконання 

професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством. 

6.5. Керівник структурного підрозділу МАН: 

- організовує та забезпечує освітній процес та керівництво МАН; 

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, 

якістю знань, умінь та навичок вихованців (учнів, слухачів); 

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних 

та протипожежних норм, вимог охорони праці; 

- забезпечує додержання прав здобувачів освіти на захист від будь-яких 

форм фізичного або психічного насильства; 

- розробляє посадові обов'язки працівників МАН ПТДЮ; 
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- несе відповідальність за виконання покладених на МАН ПТДЮ 

завдань і обов’язків; 

- вивчає, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід роботи з 

питань Малої академії наук; 

- поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо; 

- організовує очно-заочні консультації для здобувачів освіти; 

- подає на розгляд проєкт умов проведення обласного конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН та інших очно-заочних 

масових заходів зі здобувачами освіти; 

- звітує про свою діяльність; 

- готує питання про роботу МАН ПТДЮ на розгляд методичної та 

педагогічної ради ПТДЮ. 

 

7. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база 

7.1. Фінансування МАН здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань 

ПТДЮ, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених 

діючим законодавством. Додатковими джерелами формування коштів ПТДЮ 

можуть бути: 

- кошти, отримані за надання платних послуг; 

- кошти гуманітарної допомоги; 

- добровільні грошові внески (в тому числі батьківські пожертвування, 

спонсорські кошти, благодійні внески), матеріальні цінності підприємств, 

установ, організацій та окремих громадян; 

- інші надходження. 

7.2. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними 

програмами, що передбачаються навчальним планом за письмовою згодою 

педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.  

 

8. Діяльність МАН в рамках міжнародного співробітництва 

8.1. МАН ПТДЮ за наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази, власних та спонсорських фінансових коштів має право 

проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх 

програм, проєктів, брати участь у міжнародних заходах, відповідно Статуту 

ПТДЮ. 

8.2. МАН ПТДЮ здійснює міжнародну діяльність в порядку, визначеному 

законодавством України, по лінії Міністерства освіти і науки України, 

Міністерств, відомств, громадських організацій, творчих спілок, організацій 

місцевого самоврядування та згідно статуту ПТДЮ. 

 

9. Державний контроль за діяльністю МАН  

9.1. Державний контроль за діяльністю МАН ПТДЮ здійснюють 

Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки Броварської 

міської ради Броварського району Київської області.  
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9.2. Відповідно до Наказу Державної служби якості освіти України від 

29.09.2021 № 01-11/66, «Методичних рекомендацій з питань формування 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної 

освіти», контроль за діяльністю МАН ПТДЮ здійснюється методом 

щорічного самооцінювання діяльності ПТДЮ. Інформація, отримана під час 

самооцінювання, є підґрунтям для внесення змін до стратегії розвитку МАН 

ПТДЮ, визначення шляхів удосконалення освітніх і управлінських процесів. 

 

 

 

 


