Затверджено
Міністерство освіти і науки України
Заступник Державного секретаря

університету імені Івана Франка
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Навчальний комплекс (надалі Комплекс) є добровільне об’єднання
державних і недержавних навчально-виховних закладів, заснованих на різних
формах власності. Всі навчально-виховні заклади, які входять до Комплексу,
зберігають юридичну і фінансову самостійність.
Комплекс є об’єднанням навчально-виховних закладів усіх типів.
1.2. Комплекс забезпечує координацію спільної діяльності навчальних
закладів, впровадження ступеневої підготовки майбутніх педагогів та інших
фахівців за наскрізними навчальними планами і програмами, ефективне
використання науково-педагогічних кадрів, навчально-лабораторної та
виробничої бази, соціальної інфраструктури, організацію підвищення
кваліфікації викладачів навчальних закладів, спільне проведення науководослідних робіт, апробацію та використання результатів наукових досліджень,
розробку навчально-методичного забезпечення тощо.
1.3. Навчальні заклади та їх структури, що входять до Комплексу,
здійснюють свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів
України „Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Національної доктрини розвитку
освіти України в XXI столітті”, чинного законодавства, Установчого договору
про спільну діяльність, цього Положення та інших нормативних документів, що
стосуються діяльності Комплексу
1.4. Загальне керівництво Комплексом здійснюється Міністерством
освіти і науки України.
2. ЗАСНОВНИКИ І ЧЛЕНИ КОМПЛЕКСУ
2.1.
Засновниками Комплексу є державні навчальні заклади:
Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка,
Бердичівське педагогічне училище, Коростишівське педагогічне училище імені
І.Я. Франка, Житомирський обласний педагогічний ліцей, Житомирська
гуманітарна гімназія № 1, Житомирська гуманітарна гімназія № 23 імені
М.Й. Очерета, Новоград-Волинська міська гімназія імені Лесі Українки,
Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 імені М.О. Щорса,
Житомирська міська школа хореографічного мистецтва “Сонечко”.
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2.2. Членами Комплексу можуть бути навчальні заклади різних типів,
громадські організації, які визнають і укладають Установчий договір.
2.3. Структура Комплексу, його основні завдання та функції кожного з
учасників визначаються установчими Договорами.
2.4. Установчий договір може бути змінений або розірваний за згодою
сторін, що його склали, з оформленням протоколу, який є невід’ємною
частиною договору. При цьому вносяться зміни у Положення про Комплекс.
2.5. Про рішення вийти з Комплексу сторона повідомляє Раду Комплексу
офіційним листом не пізніше, ніж за 3 місяці до виходу.
2.6. У випадку зміни пунктів Установчого договору або положення
ініціативна сторона повідомляє Раду Комплексу офіційним листом не пізніше
двох місяців до початку чергових робіт за пунктами, яких це стосується.
2.7. Членство в Комплексі не є перешкодою для укладання між сторонами
інших договорів і не виключає можливості оформлення угод з іншими
закладами.
2.8. Участь засновників у навчальному процесі припиняється у випадках:
а) виходу із Комплексу за власним бажанням відповідно до умов, викладених у
п.2.5.;
б) невиконання угод і зобов’язань, укладених з Радою Комплексу.

3. СКЛАД, СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО КОМПЛЕКСОМ,
ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
3.1. До складу Комплексу входять: Житомирський державний
педагогічний університет імені Івана Франка, Бердичівське педагогічне
училище, Коростишівське педагогічне училище імені І .Я. Франка,
Житомирський обласний педагогічний ліцей, Житомирська гуманітарна
гімназія № 1, Житомирська гуманітарна гімназія № 23 імені М.Й. Очерета,
Новоград-Волинська міська гімназія імені Лесі Українки, Житомирська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 імені М.О. Щорса, Житомирська
міська школа хореографічного мистецтва “Сонечко”.
3.2. Вищим керівним органом Комплексу є Рада Комплексу, до складу
якої входять ректор, проректори університету, керівники навчальних закладів членів Комплексу.
3.3. Раду очолює ректор Житомирського державного педагогічного
університету імені Івана Франка (Голова Ради).
3.4. У разі відсутності голови Ради функціональні обов’язки
покладаються на заступника голови Ради - першого проректора університету.
3.5. Комплекс працює згідно з планами, затвердженими Радою
Комплексу.
3.6. На Раду покладається:
а) перспективне та поточне планування роботи Комплексу, координація та
затвердження планів;
б) розробка та підготовка навчально-методичного забезпечення;

в) організація навчальної та педагогічної практики студентів, стажування
співробітників на базах Комплексу;
г) розгляд звітів окремих членів Комплексу, відділів, кафедр, інших
структурних підрозділів Комплексу про виконання запланованих спільних
заходів;
д) проведення спільних наукових та науково-методичних досліджень, апробація
та впровадження їх результатів у навчально-виховний процес;
е) проведення конференцій, семінарів, курсів з актуальних проблем діяльності
комплексу, підготовка, видання та реалізація їхніх рекомендацій.
3.7. Прийом нових членів здійснює Рада Комплексу за погодженням з
Міністерством освіти і науки України.
3.8. Засідання Ради проводяться не менше 2-х разів на рік. Засідання Ради
вважається правомірним, якщо присутні більше 50% членів Комплексу.
Рішення членів Ради приймаються більшістю голосів, у випадку рівної
кількості голосів перевагу має голос голови Ради.
3.9. У випадку необхідності зміни пунктів Установчого договору або
Положення ініціативна сторона вносить пропозицію до Ради Комплексу не
пізніше ніж за місяць до чергового засідання Ради.
3.10. Фінансові та майнові питання, які можуть виникнути між членами
Комплексу, регламентуються прямими договорами між суб’єктами Комплексу.
4. ПРАВА КОМПЛЕКСУ
4.1.
Для вирішення спільних завдань і створення сприятливих умов для
найбільш ефективного використання наявного науково-педагогічного
потенціалу та матеріально-технічної бази Комплекс має право:
а) координувати спільну діяльність навчальних закладів з реалізації Закону
України “Про освіту” та Закону України “Про вищу освіту”;
б) впроваджувати систему ступеневої підготовки фахівців за наскрізними
планами та програмами на основі збереження кращих здобутків вітчизняної
педагогіки;
в) визначати перелік напрямів підвищення кваліфікації викладачів навчальних
закладів;
г) включати до складу Комплексу інші навчально-виховні заклади та установи;
вступати до кооперації з іншими установами, в тому числі закордонними,
для розв'язання завдань, які становлять спільний інтерес;
г) формувати зміст неперервної підготовки фахівців відповідно до державних
стандартів педагогічної освіти;
д) здійснювати профорієнтаційну підготовку до вступу у Житомирський
державний педагогічний університет імені Івана Франка молоді, переважно
сільської та із забруднених радіонуклідами районів, шляхом створення
спеціальних класів, підготовчих відділень, курсів тощо;
и) розробляти навчальні плани та робочі програми для всіх ступенів
педагогічної підготовки;

4

і) спрямовувати зусилля членів Комплексу на ефективне використання науковопедагогічних кадрів, навчально-лабораторної, виробничої бази та соціальної
інфраструктури;
ї) організовувати спільне проведення науково-дослідних робіт, апробації,
використання результатів наукових досліджень;
й) залучати до складу Комплексу інші навчальні заклади;
к) залучати викладачів університету для проведення занять, участі в роботі
Державних екзаменаційних комісій інших навчальних закладів Комплексу
на умовах договорів;
л) надавати пільги випускникам навчальних закладів - членів Комплексу
відповідно до укладених договорів;
м) конструктивно впливати на загальну освітню стратегію регіону;
4.2. Зарахування випускників загальноосвітніх шкіл та вищих навчальновиховних закладів І та II рівнів акредитації, та інших навчально-виховних
закладів, що входять до Комплексу, на наступний рівень підготовки та
споріднені спеціальності за освітньо-професійними програмами ступеневої
підготовки фахівців у Комплексі здійснюється відповідно до Умов прийому
до вищих навчальних закладів України та Правил прийому до університету.
Направлення на навчання здійснюється наказом керівника навчального закладу
- члена Комплексу на підставі рішення педагогічної ради.
5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
5.1. Підготовка педагогічних кадрів та інших фахівців здійснюється за
існуючими формами навчання, за спеціальностями і в терміни, які визначені
наскрізними навчальними планами.
5.2. Основні вимоги до рівня підготовки фахівців з кожної спеціальності
визначаються кваліфікаційними характеристиками, які затверджуються у
встановленому порядку і відповідають державним стандартам.
5.3. Зміст і організація навчання визначаються наскрізними навчальними
планами і програмами відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України
з урахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технологій, фундаментальної
економічної, комп'ютерної, екологічної і практичної підготовки фахівців та
державної концепції неперервної педагогічної освіти.
6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ
6.1.
Для єдиного підходу до формування змісту освіти в системі
ступеневої підготовки педагогічних кадрів та інших фахівців, оформленні
науково-методичної документації та ефективного використання навчальнолабораторної бази Комплекс забезпечує:
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а) координацію навчальних планів та планомірного забезпечення навчальнолабораторної бази навчально-виховних закладів сучасним обладнанням,
засобами оргтехніки, оснащення аудиторій та лабораторій;
б) організацію творчих колективів викладачів для підготовки підручників,
навчальних посібників та іншої навчально-методичної літератури для
споріднених спеціальностей;
в) налагодження зв’язків з підприємствами, організаціями та установами з
метою співпраці та спонсорської допомоги.
6.2.
На підставі двосторонніх угод у межах Комплексу надається
можливість користування навчальною та службовою площами, бібліотечними
фондами, навчально-методичними матеріалами, а також програмними засобами
ДЛЯ комп’ютерної техніки.
7. ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ,
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
7.1. Комплекс забезпечує післядипломне навчання і підготовку науковопедагогічних кадрів членів Комплексу за такими формами:
а) магістратура;
б) аспірантура;
в) підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів Комплексу за
базовими напрямами (спеціальностями), перепідготовка, в тому числі з
надання другої вищої освіти за базовими напрямами (спеціальностями);
г) складання кандидатських іспитів і підготовка дисертацій;
д) педагогічне і наукове стажування в інших навчальних закладах, в установах
та за кордоном.
8. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
8.1. Комплекс співпрацює у сфері освіти та науки, здійснює обмін
студентами для навчання та проходження навчальної і педагогічної практик,
проводить спільні дослідження з освітніми вітчизняними та зарубіжними
установами в межах діючого законодавства. Комплекс організовує стажування
викладачів та переддипломне стажування студентів, підвищення кваліфікації
спеціалістів в Україні та за кордоном за рахунок коштів, обумовлених
договорами.
9. ЛІКВІДАЦІЯ КОМПЛЕКСУ
9.1. Ліквідація комплексу здійснюється наказом Міністерства освіти і
науки України на підставі рнцщнд^Ради Комплексу у відповідності з чинним
законодавством.
9.2. Комплекс мо
^ований або ліквідований за рішенням
не менше 2/3 членів Раї
Ректор університе

П.Ю. Саух

