
СХВАЛЕНО
Протокол засідання 
вченої ради
КЗ «Житомирський
ОІГІПО» ЖОР 
від 24.01.2019 № 1

про лабораторію впровадження освітніх інновацій комунального 

закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» Житомирської обласної ради

1. Загальні положення

1.1. Лабораторія впровадження освітніх інновацій (далі - Лабораторія) 

є структурним підрозділом комунального закладу «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

(далі - Інститут).

1.2. Лабораторія у своїй діяльності керується Законами України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про наукову і науково- 

технічну діяльність», «Про місцеве самоврядування», «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», «Про співробітництво територіальних 

громад», Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 777 (в редакції 

постанов КМУ від 20.01.2016 р. №79, від 31.08.2016 р. № 574, від 

19.04.2017 р. № 289) «Про затвердження Положення про освітній округ», 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 р. № і 1 19 «Про 

затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет 

(центр)», наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 р. 

№ 538 «Про затвердження Положення про республіканський (Автономної 

Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути 

післядипломної педагогічної освіти», наказом Міністерства освіти і науки 
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України від 07.1 1.2000 р. № 522 «Про затвердження Положення про порядок 

здійснення інноваційної освітньої діяльності», наказом Міністерства освіти і 

науки України від від 20.02.2002 р. № 114 «Про затвердження Положення 

про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад», Статутом 

Інституту та цим Положенням.

1.3. У своїй роботі Лабораторія підпорядковується директору з усіх 

напрямів діяльності, заступникам директора - відповідно до розподілу 

обов’язків.

2. Мета, основні завдання та функції Лабораторії

2.1. Метою Лабораторії є інформаційний, науково-методичний 

супровід впровадження освітніх інновацій в регіоні.

2.2. Основними завданнями діяльності Лабораторії є:

координація діяльності структурних підрозділів Інституту з 

питань впровадження освітніх інновацій;

науково-методичне консультування закладів освіти районів, міст 

та об’єднаних територіальних громад (далі - ОТГ) щодо впровадження 

освітніх інновацій;

аналіз, узагальнення, поширення перспективного педагогічного 

досвіду та науково-методичний супровід упровадження освітніх інновацій.

2.3. Функціями Лабораторії є:

інформаційно-методична підтримка впровадження освітніх 

інновацій та розвитку науково-інноваційного співробітництва з закладами 

освіти;

координація діяльності структурних підрозділів Інституту щодо 

архівування цифрових матеріалів в інституційному Репозитарії та 

актуалізації і наповнення сайту закладу;

інформаційно-методичний супровід діяльності бібліотеки щодо 

організації інформаційного забезпечення освітнього процесу;

науково-методичний супровід методичних служб, керівників та 

педагогічних працівників закладів освіти з питань впровадження освітніх 



інновацій;

налагодження партнерства з місцевими органами управління 

освітою та методичними службами районів, міст та ОТГ з питань 

впровадження ідей Концепції «Нова українська школа»;

сприяння впровадженню в регіоні STEM-освіти;

інформаційне забезпечення впровадження освітніх інновацій у 

діяльність опорних шкіл в ОТГ;

участь у реалізації завдань обласних програм розвитку освіти;

координація дій з поширення перспективного педагогічного 

досвіду роботи методичних структур, закладів освіти щодо впровадження 

освітніх інновацій;

розробка інформаційних, методичних матеріалів з питань 

впровадження освітніх інновацій на допомогу місцевим органам управління 

освітою та методичним службам районів, міст та ОТГ.

3. Структура, керівництво та організація діяльності Лабораторії

3.1. Структура Лабораторії та її штатний розпис визначається 

директором і схвалюється вченою радою Інституту.

3.2. Очолює Лабораторію завідувач, який призначається на посаду і 

звільняється з неї згідно з чинним законодавством наказом директора 

Інституту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, 

покладених на Лабораторію.

3.3. До складу Лабораторії входять методисти відповідно до штатного 

розпису.

3.4. Функціональні обов’язки завідувача і працівників Лабораторії 

визначаються їхніми посадовими інструкціями.

3.5. Кваліфікаційною вимогою до завідувача Лабораторії є наявність 

педагогічного стажу не менше 5 років.

3.6. Робота Лабораторії здійснюється згідно з річним планом, який 

розробляється відповідно до мети й завдань діяльності Інституту та 

Лабораторії і затверджується директором.
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4. Реорганізація та припинення діяльності Лабораторії

4.1. Реорганізація або припинення діяльності Лабораторії здійснюється 

наказом директора Інституту згідно з рішенням вченої ради у відповідності 

до чинного законодавства.

4.2. Зміни до Положення про Лабораторію схвалюються вченою радою 

та набувають чинності з моменту затвердження директором Інституту.

4.3. У випадку реорганізації або припинення діяльності Лабораторії її

працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до 

чинного законодавства України. /

Розробник . Шегеда

Юрист . Ковальчук


