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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1. Мала академія наук учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької 

області є правонаступником позашкільного закладу Малої академії наук 

м. Мелітополя Запорізької області, первинно зареєстрованого рішенням 

виконавчого комітету Мелітопольської міської ради від 13.12.1999 року № 276. 

1.2. Мала академія наук учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької 

області знаходиться у комунальній власності. 

1.3. Юридична адреса Малої академії наук учнівської молоді: 

72311, 

Запорізька область, 

м. Мелітополь,  

вул. Івана Богуна, 46 

Телефон: (0619) 43- 12-72. 

1.4. Повне найменування закладу: Мала академія наук учнівської молоді 

Мелітопольської міської ради Запорізької області  

Скорочене найменування закладу: МАН учнівської молоді ММР ЗО 

Організаційно-правова форма закладу: комунальна організація (установа, 

заклад). 

1.5. Мала академія наук учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької 

області (далі – МАН) є юридичною особою, має печатку, штамп, 

ідентифікаційний код 257665513.  

1.6. Засновником Малої академії наук учнівської молоді є Мелітопольська міська 

рада Запорізької області. 

1.7. Мала академія наук учнівської молоді – профільний позашкільний навчальний 

заклад, основним напрямом діяльності якого є дослідницько-

експериментальний, що передбачає залучення вихованців (слухачів, учнів 3-11 

класів) до науково-дослідницької, експериментальної, винахідницької роботи в 

різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також виявлення, 

розвиток і підтримка обдарованої молоді, створення умов для її творчої 

реалізації та розширення наукового світогляду, організацію змістовного 

дозвілля. 

1.8. Головними завданнями Малої академії наук учнівської молоді є: 

- реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти; 

- виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, стимулювання її творчого 

потенціалу, розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності 

вихованців (учнів, слухачів); 

- створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб 

учнівської молоді в позашкільній освіті, організації її оздоровлення, дозвілля і 

відпочинку; 

- задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні 

відповідно до їх інтересів і здібностей; 

- формування у вихованців (учнів, слухачів) національної самосвідомості, 

активної громадянської позиції, мотивації здорового способу життя; 

- надання загальноосвітнім навчальним закладам методичної допомоги з питань 
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роботи з обдарованою молоддю; 

- просвітницька діяльність. 

1.9. Мала академія наук учнівської молоді надає вихованцям додаткові знання, 

забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації відповідно до 

задатків і запитів особистості. 

1.10. Здобуття позашкільної освіти ґрунтується на принципі добровільності вибору 

профілю діяльності. 

1.11. Мала академія наук учнівської молоді у своїй діяльності керується 

Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про позашкільну 

освіту”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства освіти і науки України, рішеннями місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про позашкільний 

навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 

06.05.2001 р. № 433, Положенням про Малу академію учнівської молоді, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 р. 

№ 90, іншими нормативно-правовими актами і власним статутом, 

затвердженим сесією Мелітопольської міської ради, узгодженим з 

управлінням освіти та зареєстрованим виконавчим комітетом Мелітопольської 

міської ради.   

1.12. МАН несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за: 

-  створення безпечних умов освітньої діяльності;  

-  дотримання державних стандартів освіти;  

-  дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

-  дотримання фінансової дисципліни. 

1.13. Навчальний заклад має право: 

- налагоджувати зв’язки, укладати договори, угоди про співробітництво з 

різними фондами, юридичними та фізичними особами; 

- запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних 

(контрактних) умовах; 

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з 

законодавством України та цим Статутом; 

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на 

основі договорів; 

- користуватися пільгами, що передбачені державою; 

- проходити в установленому порядку державну атестацію, визначати форми, 

методи та засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із 

власником (засновником); 

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;  

- в установленому порядку розробляти та впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани; 

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами 

та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову 

роботу, яка не суперечить законодавству України; 
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- використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до 

учасників навчально-виховного процесу; 

- отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних та  фізичних осіб, іншими контрагентами; 

- залишати у своєму розпорядженні та  використовувати власні надходження у 

порядку, визначеному законодавством України; 

- розвивати класну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-

профілактичних і культурних підрозділів; 

- надавати  платні послуги відповідно до чинного законодавства; 

- здавати в оренду приміщення згідно з чинним законодавством України. 

1.14. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання 

вчителів, творчі групи, психологічна служба тощо. 

1.15. Взаємовідносини МАН з юридичними та  фізичними особами визначаються 

угодами, що укладені між ними. 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

2.1. Мала академія наук учнівської молоді має право: 

- проходити в установленому порядку державну атестацію; 

- розробляти в установленому порядку авторські навчальні програми, 

експериментальні та індивідуальні навчальні плани і впроваджувати їх у 

роботу секцій; 

- спільно з ВНЗ проводити науково-дослідницьку, пошукову,  

експериментальну роботу, що не суперечить законодавству України; 

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення для 

слухачів та переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт; 

- отримувати гуманітарну допомогу, грошові внески, матеріальні цінності від 

органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб; 

- залишати у своєму розпорядженні надходження від підприємств, установ, 

організацій, окремих громадян і використовувати власні надходження у 

порядку, визначеному законодавством України; 

- розвивати власну соціальну базу, здавати в оренду приміщення. 

2.2. Взаємовідносини з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, 

укладеними між ними. 

2.3. Мала академія наук учнівської молоді несе відповідальність перед собою, 

суспільством, державою за: 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- договірних зобов’язань з МДПУ ім. Б. Хмельницького, ТДАТУ та іншими 

суб’єктами освітньої  та наукової діяльності; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

2.4. Мала академія наук учнівської молоді, крім державної, має власну символіку і 

атрибути: блакитний прапор, емблему МАН, гімн. 
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ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

В МАЛІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

3.1. Мала академія наук учнівської молоді проводить навчально-виховну, 

інформаційно-методичну, організаційно-масову та навчально-тренувальну 

роботу. 

3.2. Структура та штати Малої академії наук учнівської молоді розробляються 

директором у межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до 

встановлених нормативів і затверджуються управлінням освіти 

Мелітопольської міської ради. 

3.3. Навчальний рік у Малій академії наук учнівської молоді починається 1 вересня. 

Прийом до Малої академії наук здійснюється протягом року. 

3.4. Мала академія наук учнівської молоді працює за річним планом роботи, 

затвердженим науково-методичною радою МАН та погодженим з управлінням 

освіти Мелітопольської міської ради. 

У вигляді додатків до річного плану додається розклад занять секцій, який 

складається відповідно до санітарно-гігієнічних вимог. 

3.5. Мала академія наук учнівської молоді працює за шестиденним робочим 

тижнем.  

Вихідні дні – неділя, святкові та неробочі дні згідно зі ст.73 КЗпП України. 

3.6. Навчально-виховний процес у Малій академії наук учнівської молоді 

здійснюється за навчальними планами i програмами, що складаються на основі 

типових навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і 

науки. Розроблені науковими керівниками і педагогами МАН навчальні плани і 

програми погоджуються науковою-методичною радою МАН. 

3.7. Навчальними планами і програмами передбачається: 

- проведення занять загальнорозвиваючого напрямку; 

- надання додаткової освіти у різних галузях науки; 

- індивідуальна та групова робота зі здібними, обдарованими дітьми, молоддю. 

3.8. Науковий рівень навчально-виховного процесу в Малій академії наук 

забезпечують наукові центри, установи, вищі навчальні заклади, які 

направляють вчених і спеціалістів на роботу з учнями, організують навчання на 

базі наукових установ і лабораторій, допомагають у підготовці наукових 

розробок членам МАН. 

3.9. Навчально-виховний процес у Малій академії наук учнівської молоді 

здійснюється диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних 

можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з використанням 

різних організаційних форм роботи: 

- системної роботи наукових секцій, що працюють протягом року при ВНЗ міста; 

- індивідуальної роботи учнів під керівництвом спеціалістів на базі навчальних 

закладів, галузевих науково-дослідницьких установ, конструкторських бюро, 

дослідних станцій та інших установ (кількісний склад груп індивідуального 

навчання – не більше 5 слухачів); 

- групових робіт під керівництвом спеціалістів; 

- конференцій, семінарів, курсів, читань, вікторин, змагань, олімпіад, конкурсів, 
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оглядів, виставок, днів, тижнів науки, презентацій, місячників, оздоровчих 

зборів, екскурсій, практичної роботи в лабораторіях, творчих звітів. 

Мала академія наук учнівської молоді залучає до участі в організаційно-

масових заходах позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі 

навчальні заклади, інші заклади та організації. 

3.10. Індивідуальне навчання в Малій академії наук учнівської молоді 

організовується відповідно до Положення 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. 

3.11. У Малій академії наук учнівської молоді в межах затверджених видатків на 

оплату праці відповідно до встановлених норм створені такі відділення: 

- відділення математики; 

- відділення економіки; 

- відділення комп’ютерних наук; 

- відділення технічних наук; 

- відділення фізики і астрономії; 

- відділення хімії та біології; 

- відділення екології та аграрних наук 

- відділення наук про Землю; 

- відділення історії; 

- відділення філософії та суспільствознавства; 

- відділення мовознавства; 

- відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства. 

3.12. Комплектування секцій здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який 

вважається робочим часом наукових працівників. 

3.13. Кількість секцій та напрямки секційної роботи можуть змінюватися за 

рішенням науково-методичної ради МАН. 

3.14. Тривалість одного заняття у наукових секціях МАН учнівської молоді 

визначається навчальними планами і становить 45 хвилин. Короткі перерви 

між заняттями є робочим часом керівника секції і визначається режимом 

щоденної роботи закладу. 

Початок і закінчення занять, заходів визначаються директором МАН 

учнівської молоді відповідно до режиму роботи закладу та правил 

внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням доступного навантаження 

вихованців (учнів, слухачів). 

3.15. Середня наповнюваність секцій у Малій академії наук учнівської молоді 

становить 5- 10 вихованців (учнів, слухачів). 

Наповнюваність секцій встановлюється директором Малої академії наук 

учнівської молоді залежно від профілю, навчальних планів та програм, 

можливостей організації навчально-виховного процесу. 

3.16. Тривалість навчального року встановлюється з 1 вересня по 31 травня. 

3.17. У канікулярні дні Мала академія наук учнівської молоді працює за окремим 

планом і розкладом. Влітку організовує роботу профільного літнього табору із 
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денним перебуванням для науково-дослідницької, практичної та 

експериментальної роботи з різних напрямів творчої діяльності слухачів, до 

участі в яких залучаються вчені, творчі працівники. 

3.18. Секції Малої академії наук учнівської молоді класифікуються за трьома 

рівнями: 

1 – початковий. Це секції, де вихованці (учні, слухачі) отримують загальні 

знання з основ наук, набувають навички з пошукової, дослідницької, 

експериментальної роботи, беруть участь у написанні творчих рефератів, 

визначають тему своєї пошукової, експериментально-дослідницької роботи. 

2 – основний. Це секції, де вихованці (учні, слухачі) отримують знання, 

практичні уміння і навички для самостійного оволодіння науковими і 

технічними знаннями; розвивають свої інтереси та нахили для наукових 

досліджень, творчої роботи за певною тематикою; поглиблюють знання з 

базових дисциплін; беруть участь у практичних, наукових експедиціях, 

олімпіадах, виставках, конкурсах, зустрічах з науковими працівниками, 

винахідниками, діячами літератури і мистецтва, захищають творчі наукові 

роботи. 

3 – вищий. Це секції за інтересами для вихованців (учнів, слухачів), які 

проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних 

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

Всеукраїнських та Міжнародних наукових програмах та проектах, у масових 

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

роботи у різних друкованих органах. 

3.19. Свою діяльність Мала академія наук учнівської молоді організовує відповідно 

до Правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються трудовим 

колективом і профспілковим комітетом згідно типових правил. 

3.20. Слухачі Малої академії наук учнівської молоді беруть участь у  науково-

практичних конференціях, здійснюють захист науково-дослідницьких робіт на 

базі вищих навчальних закладів. 

Слухачі вищого рівня беруть щорічно участь у Всеукраїнському конкурсі-

захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. 

3.21. Мала академія наук учнівської молоді проводить інформаційно-методичну 

роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів 

діяльності секцій, гуртків, груп, підвищення майстерності педагогічних 

працівників за напрямами роботи. 

3.22. Мала академія наук учнівської молоді надає інформаційно-методичну 

допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам міста, молодіжним, 

дитячим, громадським організаціям. 

3.23. Мала академія наук учнівської молоді проводить відповідні семінари, тренінги 

для підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста. 

3.24. За результатами навчання Мала академія наук учнівської молоді має право 

видавати випускникам документ про позашкільну освіту встановленого 

зразка. 
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ІV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Малій академії наук учнівської 

молоді є: 

- вихованці (учні, слухачі); 

- директор, заступник директора; 

- педагогічні працівники, наукові керівники, залучені до навчально-виховного 

процесу; 

- батьки; 

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

виховному процесі. 

4.2. Вихованці (учні, слухачі) Малої академії наук учнівської молоді є: слухачами, 

кандидатами в члени або дійсними членами Малої академії наук учнівської 

молоді. 

Слухачами Малої академії наук учнівської молоді можуть бути учні 

загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів різних типів, 

студенти вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації, які проводять 

дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, 

техніки, мистецтва. 

Кандидатами в члени Малої академії наук учнівської молоді можуть стати 

учні, які навчаються в секціях МАН і проявляють здібності до поглибленого 

самостійного оволодіння науковими і технічними знаннями поза шкільною 

програмою, що мають схильність до наукових досліджень, технічної та 

художньої творчості, успішно навчаються у гуртках, секціях, виступають зі 

своїми роботами на конференціях, презентаціях, днях науки, виставках, є 

призерами олімпіад, конкурсів. 

Дійсними членами Малої академії наук учнівської молоді можуть стати 

кандидати у члени МАН учнівської молоді, які навчаються у секціях вищого 

рівня, які мають самостійні, апробовані наукові роботи, навчаються у наукових 

секціях не менше 2-х років і мають досягнення за підсумками обласних 

конкурсів наукових робіт (1-3 місце). 

Для учнів 3 -8 початкового рівня працює підготовче відділення «Діти Розквіту», 

де вони отримують загальні знання з основ наук, набувають навички пошукової, 

дослідницької, експериментальної роботи, беруть участь у написанні творчих 

рефератів. 

4.3. Права та обов’язки вихованців (учнів, слухачів), педагогічних працівників 

Малої академії наук учнівської молоді та батьків 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. 

Слухачі, кандидати та дійсні члени Малої академії наук мають право: 

- на розвиток своєї особистості, талановитості, розумових і фізичних здібностей 

у найповнішому обсязі; 

- на свободу висловлювання власних поглядів, переконань, думок та повагу своєї 
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людської гідності; 

- брати участь у міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних науково-

практичних конкурсах-захистах наукових робіт, олімпіадах, турнірах, 

виставках учнівської молоді; 

- слухачі МАН учнівської молоді отримують різні види морального та 

матеріального заохочення (для переможців конкурсів наукових робіт, олімпіад, 

інтелектуальних ігор, виставок). 

Слухачі, кандидати та дійсні члени Малої академії наук учнівської молоді 

зобов’язані: 

- постійно вдосконалювати свої знання; 

- брати активну участь у роботі наукових секцій та гуртків; 

- оволодівати навичками науково-дослідницької роботи; 

- пропагувати серед школярів наукові та технічні знання, досягнення науки, 

мистецтва, техніки; 

- допомагати учнівським колективам у проведенні конкурсів знавців наук, 

олімпіад, виступати на наукових конференціях, презентаціях; 

- дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, 

виконувати рішення ради МАН учнівської молоді; 

- підпорядковуватись обґрунтованим вимогам педагогів; 

- турботливо ставитись до майна МАН; 

- дотримуватись чистоти на робочому місці. 

Вихованцям та науковим керівникам забороняється: 

- залучати учнів без їхньої згоди та згоди батьків до праці, не передбаченої 

навчальною програмою; 

- приносити, передавати і вживати тютюнові вироби, спиртні напої, токсичні і 

наркотичні речовини; прилади, будь-які засоби, які можуть привести до вибухів 

і загорання; 

- застосовувати фізичну силу для з’ясування стосунків; 

- використовувати непристойні вирази, жести, лихослів’я; 

- пропускати заняття без поважних причин. 

За порушення правил, передбачених у вищезгаданих пунктах, слухачі можуть 

бути відраховані з МАН учнівської молоді. Мала академія наук учнівської 

молоді відповідає за збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-

виховної роботи в ній. 

4.4. Наукові керівники Малої академії наук учнівської молоді працюють відповідно 

до режиму роботи закладу та розкладу занять, затвердженого його директором. 

Педагогічними працівниками МАН можуть бути особи з високими моральними 

якостями, які мають вчений ступінь, відповідну педагогічну освіту і 

забезпечують результативність своєї роботи. 

Педагогічні працівники мають право на: 

- внесення пропозицій керівництву МАН учнівської молоді щодо поліпшення 

навчально-виховного процесу; 

- внесення пропозицій керівництву і науково-методичній раді МАН про 

моральне та матеріальне заохочення слухачів, кандидатів, дійсних членів МАН, 

застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового 
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розпорядку, які діють у закладі; 

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства; 

- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи зі слухачами; 

- на соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у 

навчально-виховному процесі; 

- об’єднання у професійні спілки, участь у інших об’єднаннях громадян, 

діяльність яких не заборонена законодавством. 

Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати навчальні плани та програми; 

- надавати знання, формувати науковий досвід згідно вибраного слухачами 

напряму діяльності відповідно до індивідуальних можливостей, здібностей, 

інтересів, нахилів слухачів; 

- сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей 

слухачів відповідно до їх здібностей, нахилів та запитів, а також збереженню 

здоров’я; 

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням слухачами морально-

етичних норм поведінки, правил внутрішнього розпорядку МАН, вимог інших 

документів, що реалізують організацію навчально-виховного процесу; 

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність слухача, виховувати 

своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі; 

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і 

політичну культуру; 

- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, 

плани роботи тощо); 

- брати участь у роботі науково-методичної ради МАН учнівської молоді; 

- виконувати накази і розпорядження директора МАН, органів державного 

управління, управління освіти Мелітопольської міської ради. 

4.5. Норма годин на одну тарифну ставку наукових керівників Малої академії наук 

учнівської молоді становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи 

здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження. Обсяг 

педагогічного навантаження у Малій академії наук учнівської молоді 

визначається керівником закладу згідно із законодавством і затверджується 

управлінням освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, 

що передбачаються навчальним планом, у разі вибуття або зарахування 

вихованців (учнів, слухачів) МАН учнівської молоді протягом навчального 

року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням 

законодавства України про працю. 

4.6. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання 

професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством. 

Покладання на педагогічних працівників МАН учнівської молоді контрольних, 

інспекторських, не властивих їм функцій забороняється. 

4.7. Педагогічні працівники підлягають атестації, як правило, один раз у п’ять років 

відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. 
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V. УПРАВЛІННЯ МАЛОЮ АКАДЕМІЄЮ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

5.1. Керівництво Малою академією наук учнівської молоді здійснюється 

директором, який є громадянином України, має вищу педагогічну освіту, стаж 

педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшов підготовку і 

атестацію керівних кадрів у порядку, встановленому Міністерством освіти і 

науки України. 

5.2. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника Малої академії наук 

учнівської молоді здійснює управління освіти Мелітопольської міської ради 

Запорізької області. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників 

директора здійснює управління освіти Мелітопольської міської ради 

Запорізької області за поданням директора МАН. Призначення на посаду та 

звільнення з посади педагогічних та інших працівників Малої академії наук 

учнівської молоді здійснює директор цього закладу. 

5.3. Директор Малої академії наук учнівської молоді: 

- здійснює керівництво педагогічним колективом;  

- визначає структуру закладу;  

- забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів; 

- створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників; 

- організовує навчально-виховний процес; 

- призначає  та звільняє з посад педагогічних та інших працівників; 

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, 

умінь та навичок вихованців (учнів, слухачів); 

- створює необхідні умови для здобуття вихованцями (учнями, слухачами) 

позашкільної освіти; 

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм, техніки безпеки; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу; 

- організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з 

юридичними та фізичними особами, у встановленому порядку відкриває 

рахунки в установах банків або органах Державного казначейства; 

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу 

працівникам закладу відповідно до законодавства; 

- представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає 

перед засновником (власником) за результати діяльності закладу; 

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників 

культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших 

юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі; 

- забезпечує додержання прав вихованців (учнів, слухачів) на захист від будь-

яких форм фізичного або психічного насильства; 

- видає у межах компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання; 

- застосовує заходи заохочення, здійснює накладення дисциплінарного стягнення 

до працівників закладу; 

- затверджує посадові обов’язки працівників закладу; 

- несе відповідальність за виконання покладених на заклад зобов’язань, 
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результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, 

переданого в користування та володіння закладу. 

5.4. З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, професійної 

діяльності педагогічних працівників у Малій академії наук учнівської молоді 

створюється педагогічна рада – постійно діючий колегіальний орган управління 

закладу. 

Головою педагогічної ради є директор. 

Педагогічна рада Малої академії наук учнівської молоді: 

- затверджує статут позашкільного навчального закладу, вносить зміни та 

доповнення до нього; 

- розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчально-виховної, 

організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його 

структурних підрозділів, гуртків, секцій, факультативів, а також питання 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, 

охорони праці; 

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу, створення нових 

секцій; 

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

упровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і кращого 

педагогічного досвіду; 

- розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу, 

налагодження Міжнародних освітніх і наукових зв’язків; 

- захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний 

вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби 

навчання та скасовує такі, що не придатні для використання в навчальному 

процесі; 

- розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних працівників та 

навчально-виховного процесу закладу; 

- порушує клопотання про призначення вихованцям (учням, слухачам) 

персональних та іменних стипендій, грантів за умови наявності відповідних 

коштів; 

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але може 

бути не менше ніж два рази на рік. 

5.5. У Малій академії наук учнівської молоді діє науково-методична рада, до складу 

якої входять педагогічні працівники закладу. 

Науково-методична рада є дорадчим органом Малої академії наук учнівської 

молоді. 

Науково-методична рада: 

- координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність закладу з 

питань здобуття слухачами позашкільної освіти з різних напрямків науково-

дослідницької діяльності; 

- заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-

виховної, організаційно-методичної, дослідницької, пошукової та 

експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва; 
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- вивчає, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід; 

- обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо 

вдосконалення діючих; 

- поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо; 

- розробляє основні напрями діяльності МАН, сприяє залученню до цієї роботи 

професорсько-викладацького складу вищої школи, а також творчих педагогів; 

- організовує роботу з підвищення методичного рівня наукових керівників 

секцій; 

- пропагує творчі наукові досягнення діяльності МАН за участю преси, радіо, 

телебачення, забезпечує випуск методичних рекомендацій, звітів, виступів у 

наукових журналах; 

- проводить наради, семінари, конкурси, конференції з питань пошуково-

дослідницької діяльності учнів, збори активу МАН, табірні збори, тренінги. 

Засідання методичної ради проводиться не менше 1 разу на півріччя відповідно 

до затверджених планів. 

5.6. Органом громадського самоврядування Малої академії наук учнівської молоді є 

загальні збори (конференція) колективу МАН, які скликаються не рідше ніж 1 

раз на рік. 

Конференція колективу Малої академії наук учнівської молоді проводиться за 

участю директора, заступників, які залучаються до навчально-виховного 

процесу закладу, представників учнівського самоврядування, батьківського 

комітету. 

Батьки слухачів мають право: 

- обиратись і бути обраними до батьківського комітету МАН; 

- звертатись до директора МАН, наукових керівників секцій, управління освіти з 

питань навчання та виховання дітей; 

- приймати рішення про участь дитини в науковій, дослідницькій, інноваційній 

діяльності МАН; 

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-

виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази МАН. 

Батьки слухачів зобов’язані: 

- виховувати у дітей повагу до законів, прав людини; 

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, 

милосердя, шанобливе ставлення до сім’ї, повагу до національної історії, 

культури України. 

5.7. У період між загальними зборами (конференціями) може діяти рада Малої 

академії наук учнівської молоді, діяльність якої регулюється статутом МАН. 

Рада МАН: 

- розглядає питання перспективного розвитку Малої академії наук учнівської 

молоді; 

- надає допомогу в реалізації плану розвитку МАН; 

- здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва. 
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VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНА БАЗА МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

6.1. Мала академія учнівської молоді має статус неприбуткової організації (далі – 

неприбуткова організація) відповідно до чинного законодавства. 

6.2. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед 

засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім 

оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 

управління та інших пов’язаних з ними осіб. 

6.3. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації 

мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими 

документами. 

6.4. Фінансова діяльність Малої академії наук учнівської молоді здійснюється на 

основі його кошторису. 

6.5. Фінансування Малої академії наук учнівської молоді може здійснюватись також 

за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством, а 

також за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Додатковими джерелами фінансування Малої академії наук учнівської молоді є: 

- гуманітарна допомога; 

- кошти з місцевого бюджету; 

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, 

установ, організацій та окремих громадян; 

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України; 

- інші надходження не заборонені законодавством. 

6.6. Мала академія наук учнівської молоді у процесі впровадження фінансово-

господарської діяльності має право: 

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої 

діяльності відповідно до статуту МАН; 

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких вона розташована; 

- розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних 

таборів, туристичних баз; 

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства 

та статуту; 

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству і Статуту. 

6.7. Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, 

використовуються на діяльність МАН, передбачену Статутом. 

6.8. Матеріально-технічна база Малої академії наук учнівської молоді включає 

приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні 

ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні. 

6.9. Майно Малої академії наук учнівської молоді є комунальною власністю і 

належить їй на праві повного оперативного управління відповідно до чинного 

законодавства. 

6.10. Мала академія наук учнівської молоді володіє, користується майном, 
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земельною ділянкою відповідно до законодавства України. 

6.11. Для проведення навчально-виховної роботи Малої академії наук учнівської 

молоді надаються в користування спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та 

інші заклади безоплатно або на пільгових умовах.  

6.12. Вилучення основних фондів, зворотних коштів та іншого майна МАН 

проводиться лише у випадках, передбачених законодавством. Збитки, завдані 

МАН внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та 

фізичними особами, відшкодовується відповідно до чинного законодавства. 

6.13. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Малій академії 

наук учнівської молоді здійснюється у порядку, визначеному нормативно-

правовими актами. 

6.14. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в МАН визначається 

нормативно-правовими актами. Бухгалтерський облік та фінансова звітність 

може здійснюватись самостійно навчальним закладом або через 

централізовану бухгалтерію управління освіти. 

У разі самостійного ведення бухгалтерського обліку навчальним закладом, він 

має право на відкриття у територіальному органі Державного казначейства та 

банківських установах реєстраційних рахунків. При самостійному веденні 

бухгалтерського обліку головний розпорядник коштів – управління освіти 

Мелітопольської міської ради Запорізької області, МАН – є розпорядником 

коштів нижчого рівня.  

6.15. Контроль за ефективністю та збереженням закріпленого за МАН учнівської 

молоді комунального майна, правомочністю дій по відношенню до 

комунальної власності здійснюється управлінням освіти Мелітопольської 

міської ради Запорізької області. 

 

VII. ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В 

РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

7.1. Мала академія наук учнівської молоді за наявності належної матеріально-

технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має 

проводити Міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх 

програм, проектів, брати участь у Міжнародних заходах. 

7.2. Мала академія наук учнівської молоді має право укладати угоди про 

співробітництво, встановлювати прямі відносини з органами управління 

освіти, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, 

організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у порядку, 

встановленому законодавством. 

 

VIII. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

8.1. Державний контроль за діяльністю Малої академії наук учнівської молоді 

здійснюють Міністерство освіти і науки України, обласне управління освіти і 

науки, управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області, 
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органи місцевого самоврядування. 

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Малої академії наук 

учнівської молоді є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше, ніж 

один раз на 10 років відповідно до Порядку державної атестації 

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 

№553 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 08.08.2001 за №687/5869. 

 

IХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Малої академії наук учнівської 

молоді приймає засновник. 

9.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а 

у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною 

комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії 

до неї переходять повноваження щодо управління Малою академією наук 

учнівської молоді. 

9.3. Ліквідаційна комісія оцінює майно МАН, виявляє його дебіторів і кредиторів і 

розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його 

засновнику. 

9.4. Реорганізація МАН може відбуватися у формах злиття, приєднання, поділу, 

виділення або перетворення. 

9.5. У випадку реорганізації, права та обов’язки Малої академії наук учнівської 

молоді переходять до правонаступників, відповідно до чинного законодавства 

або визначених навчальних закладів . 

9.6. При реорганізації чи ліквідації Малої академії наук учнівської молоді 

працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання 

їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю. 

9.7. Позашкільний навчальний заклад вважається реорганізованим або 

ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру.  

9.8. У разі припинення Малої академії наук учнівської молоді (у результаті її 

ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу 

передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду 

або зараховуються до доходу бюджету. 
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