1. Загальні положення
1.1. Конституція України гарантує кожному громадянину повноцінний
розвиток і реалізацію його здібностей та обдарувань. Залучення учнівської
молоді з територій, віддалених від наукових центрів, забезпечує принцип
доступності та рівності в умовах заочно-дистанційної школи.
1.2. З метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді з
віддалених від наукових центрів районів та міст Волинської області,
залучення її до науково-дослідницької, експериментальної діяльності,
поглибленого вивчення навчальних предметів та професійної орієнтації
учнів діє заочно-дистанційна школа комунальної установи «Волинська
обласна Мала академія наук» (далі - Школа). Школа є структурним
підрозділом комунальної установи «Волинська обласна Мала академія
наук».
1.3. Безпосереднє керівництво Школою забезпечує комунальна
установа «Волинська обласна Мала академія наук» (далі – КУ «ВО МАН»).
1.4. Загальне керівництво Школою здійснює управління освіти і науки
Волинської обласної державної адміністрації та Волинський національний
університет імені Лесі Українки (далі ВНУ імені Лесі Українки).
1.5. У своїй діяльності Школа керується Конституцією України,
Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,
«Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науковотехнічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», указами Президента
України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
освіти і науки України, управління освіти і науки Волинської обласної
державної адміністрації, рішеннями Волинської обласної ради, Статутом
КУ «ВО МАН», Статутом ВНУ імені Лесі Українки, Положенням про
позашкільний навчальний заклад, Положенням про дистанційне навчання,
цим Положенням та іншими законодавчими і нормативно-правовими
актами.
2. Головні завдання діяльності Школи
2.1. Головними завданнями діяльності Школи є:
створення умов для реалізації особистісних, творчих, інтелектуальних
потреб учнів;
оптимізація загальнодержавної системи виявлення, розвитку і підтримки
інтелектуально обдарованих, здібних до наукової творчості учнів;
реалізація завдань розвитку безперервної освіти учнівської молоді;
мотивація учнів до самоосвіти, самовдосконалення;
формування гармонійно розвиненої, інтелектуальної, високоосвіченої,
соціально активної і національно свідомої особистості, носія кращих
надбань національної та світової науки і культури;
формування базових дослідницьких компетентностей учнів у процесі
експериментальної, навчально-дослідницької, науково-дослідницької,
дослідницько-конструкторської та винахідницької діяльності;

сприяння підняттю у суспільстві престижу науково-дослідницької
роботи учнів, авторитету їх педагогічних і наукових керівників.
3. Організація освітнього процесу Школи
3.1. Школа організовує роботу секцій:
1.
Українська мова та література;
2.
Англійська мова;
3.
Історія;
4.
Географія;
5.
Фізика;
6.
Математика;
7.
Хімія;
8.
Біологія
3.2. До Школи зараховуються учні 9-11 класів закладів загальної
середньої освіти Волинської області, які проводять науково-дослідницьку,
пошукову та експериментальну роботу в різних галузях наук, пройшли
електронну реєстрацію та відповідний конкурсний відбір.
3.3. Зарахування до Школи здійснюється у вересні поточного року за
бажанням учнів та письмовою згодою батьків, або осіб, які їх заміняють, і
оформляється наказом директора КУ «ВО МАН».
3.4. Освітній процес Школи проводиться у групах. Наповнюваність
груп встановлюється директором КУ «ВО МАН» залежно від профілю та
можливостей організації освітнього процесу.
3.5. Навчальний рік розпочинається з формування навчальних груп у
період з 1 до 15 вересня. Навчальні заняття в Школі організовуються
відповідно до навчального плану, затвердженого директором КУ «ВО
МАН». Очні сесії проводяться двічі протягом навчального року. Розклад
занять Школи затверджується директором КУ «ВО МАН».
3.6. Освітній процес здійснюється за змішаною (дистанційною,
заочною та очною) формою навчання відповідно до навчального плану та
програм, затверджених згідно чинного законодавства України.
3.7. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними
і такими, що передбачають індивідуальне навчання слухачів у групах.
3.8. Освітній процес в Школі може передбачати такі форми роботи:
дистанційне навчання на онлайн-платформах, вебінари,
очні сесії,
практичні та семінарські заняття, індивідуальні онлайн-консультації, заочні
та очні контрольні роботи, зустрічі з діячами науки, освіти, культури,
випускниками КУ «ВО МАН», інтелектуальні змагання, олімпіади,
екскурсії, експедиції, самостійна робота в бібліотеці з науковою
літературою та інші заходи.
3.9. Програмне забезпечення, вибір форм, методів і засобів освітнього
процесу здійснюється науково-педагогічними працівниками Школи
відповідно до затвердженого навчального плану.
3.10. Навчальні плани і програми мають враховувати вимоги таких
змістовних блоків: «Основи дослідницької роботи», «Профільний

навчальний курс», «Організація індивідуальної дослідницької діяльності
слухачів» та «Додаткові навчально-розвиваючі програми»;
3.11. Документи, що регулюють освітній процес Школи:
Положення про освітній процес КУ «ВО МАН»;
Освітня програма КУ «ВО МАН»;
Положення про дистанційне навчання у КУ «ВО МАН»;
Положення про заочно-дистанційну школу КУ «ВО МАН»;
навчальний план та навчальні програми Школи;
журнали обліку проведених викладачами занять.
3.12. Випускникам школи видається свідоцтво про закінчення
навчання.
3.13. Випускники Школи, які успішно склали підсумкове тестування,
вважаються такими, які успішно закінчили підготовчі курси ВНУ імені Лесі
Українки і відповідно до Правил прийому до університету на відповідний
рік, можуть отримати бали за успішне закінчення у рік вступу підготовчих
курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200
балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку
спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
4. Учасники освітнього процесу
4.1. Статус учасників освітнього процесу, їх права та обов'язки
визначаються Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про
позашкільний навчальний заклад та цим Положенням.
4.2. Учасниками освітнього процесу Школи є:
учні закладів загальної середньої освіти з районів та міст Волинської області;
наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, психологи,
спеціалісти, які залучені до освітнього процесу;
батьки або особи, які їх замінюють;
представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у
здійсненні освітнього процесу.
4.3. Учні Школи мають гарантоване право:
на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей,
обдарувань, уподобань та інтересів;
на добровільний вибір виду діяльності та зміни її протягом
навчального року;
на поглиблене вивчення навчальних дисциплін;
на повний доступ до навчального матеріалу на освітніх онлайнплатформах;
на навчання у декількох секціях;
отримувати онлайн та очні консультації, відповідно до потреб;
користуватися базою наукових установ та закладів вищої освіти
для
виконання науково-дослідницьких і експериментальних робіт,
відповідно до укладених КУ «ВО МАН» угод;
брати участь у різних видах дослідницької, пошукової та
експериментальної роботи, у конференціях, олімпіадах, виставках,

конкурсах, експедиціях, змаганнях, зльотах, навчально-тренувальних
зборах та інших масових заходах;
брати участь у II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України за
рекомендацією КУ «ВО МАН»;
брати участь у Всеукраїнських олімпіадах для професійної орієнтації
закладу вищої освіти «Волинський національний університет імені Лесі
Українки».
4.4. Учасники Школи зобов’язані:
у повному обсязі та самостійно виконувати завдання навчального
плану та програм;
брати участь у освітньому процесі, згідно затвердженого розкладу
занять Школи;
дотримуватись вимог Статуту та Правил внутрішнього розпорядку КУ
«ВО МАН» та ВНУ імені Лесі Українки.
4.5. Педагогічні працівники Школи мають право:
вносити пропозиції керівництву КУ «ВО МАН» з питань поліпшення
освітнього процесу;
пропонувати різні форми заохочення старшокласників – учасників
освітнього процесу;
обирати різні форми підвищення педагогічної кваліфікації;
виявляти ініціативу у роботі, вибирати науково та педагогічно
обґрунтовані форми, методи, засоби навчання і виховання учнів;
удосконалювати навчальні плани та програми;
отримувати різні форми соціального та матеріального заохочення за
досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань.
4.6. Педагогічні працівники Школи зобов’язані:
виконувати навчальні плани і програми;
надавати додаткові знання, сприяти розвитку інтелектуальних і творчих
здібностей учнів;
формувати в учнів вміння і навички з різних напрямів науководослідницької роботи відповідно до їх індивідуальних можливостей,
інтересів, нахилів, здібностей;
здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями норм
поведінки і правил внутрішнього трудового розпорядку КУ «ВО МАН»,
вимог, інструкцій і розпоряджень, які регламентують організацію освітнього
процесу;
дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованця,
захищати його від будь-яких форм булінгу;
своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської
моралі;
постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність,
загальну культуру;
вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов’язків
(журнали, плани роботи тощо);
виконувати накази і розпорядження керівництва установи.

5. Господарське утримання та фінансування
5.1. Фінансування діяльності Школи здійснюється за кошти
державного,
обласного та місцевих бюджетів, благодійних внесків
фізичних та юридичних осіб, інших джерел фінансування, не заборонених
чинним законодавством України.
5.2. Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники
залучаються до надання освітніх послуг у Школі на умовах погодинної
оплати.
5.3. Для організації освітнього процесу дистанційної школи
використовується навчальне обладнання, кабінети та інше майно КУ «ВО
МАН» та ВНУ імені Лесі Українки;
5.4. Очні сесії Школи проводяться на базі ВНУ імені Лесі Українки та
базах інших освітніх закладів, згідно з укладеними угодами КУ «ВО
МАН».

