
ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ШКІЛЬНЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 

 

1. Загальна частина 

1.1. Шкільне наукове товариство – це добровільне творче об’єднання здібних та 

обдарованих учнів, які прагнуть поглиблювати свої знання в окремій галузі 

науки, техніки, мистецтва; 

виявлення, розвиток і підтримка обдарованої особистості та розширення 

наукового світогляду, організація змістовного дозвілля.  

1.2. Головними завданнями шкільного наукового товариства є: 

- Реалізація державної політики щодо розвитку системи виявлення та 

підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді (Указ Президента 

України №927/ від 30 вересня 2010 року); 

- виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, стимулювання її 

творчого потенціалу, розвиток наукової та дослідницько-

експериментальної діяльності учнів; 

- створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб 

учнівської молоді; 

- задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні 

відповідно до їх інтересів і здібностей; 

- формування в учнів національної самосвідомості, здорового способу життя; 

- просвітницька діяльність; 

- творча співпраця з Малою академією наук учнівської молоді (методична 

допомога з питань роботи з обдарованими учнями). 

1.3. Шкільне наукове товариство у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про позашкільну освіту», Указами Президента України, постановами 

Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування. 

2. Організаційно-правові засади діяльності шкільного наукового 

товариства 

2.1. Структура шкільного наукового товариства розробляється директором 

школи та заступником директора з НМР . 

2.2. Шкільне наукове товариство може складатися з кількох творчих груп 

(відділень, секцій, клубів, гуртків, творчих майстерень, лабораторій). 

2.3. Наукове товариство працює за річним планом роботи, погодженим з 

директором школи. 

2.4. Навчально-виховний процес здійснюється за спеціальною програмою 

(«обдарованість», спецкурсу, факультативу, поглибленого вивчення 

предмета). Програми можуть бути комплексними і такими, що 



передбачають індивідуальне навчання, а також навчально-авторські 

програми. 

2.5. Зарахування учнів до творчих груп (відділень, секцій) наукового товариства 

здійснюється протягом навчального року за їх бажанням та згодою батьків. 

2.6. Початок і закінчення занять, заходів наукового товариства визначаються 

директором школи відповідно до режиму роботи закладу та правил 

внутрішнього розпорядку з урахуванням допустимого навантаження учнів. 

2.7.  Шкільне наукове товариство входить до складу МАН учнівської молоді. 

Учні наукового товариства є учнями-членами МАН (слухачами, 

кандидатами, дійсними членами). 

2.8. Шкільне наукове товариство має свою назву, емблему, гімн; розробляє 

положення або статут, де визначає задачі, зміст і форми роботи. 

2.9. Навчально-виховний процес у шкільному науковому товаристві 

здійснюється диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних 

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

використанням різних організаційних форм роботи: 

- гурткова робота; 

- клубна робота; 

- індивідуальні заняття; 

- урок; 

- лекція; 

- конференція; 

- семінар; 

- курси; 

- читання; 

- вікторина; 

- змагання; 

- зльоти; 

- олімпіади; 

- конкурси; 

- огляди; 

- виставки; 

- оздоровчі збори; 

- екскурсії; 

- круглі столи; 

- практична робота в 

лабораторіях, 

майстернях, а також з 

використанням інших 

форм, передбачених 

положенням або 

статутом. 

2.10. У канікулярні, святкові  та неробочі дні наукове товариство працює за 

окремим планом, затвердженим  директором цього закладу. У період 

канікул наукове товариство організовує поза розкладом різноманітну 

масову роботу з учнями, надаючи їм усі наявні можливості для 

повноцінного дозвілля, відпочинку, оздоровлення, навчально-тренувальних 

зборів. 

2.11. У шкільному науковому товаристві можуть створюватися такі відділення і 

секції: 

Назва відділення Секція Базова дисципліна 

I. Математики 1. Математика Математика 

2. Прикладна математика Математика 

3. Математичне 

моделювання 

Математика 



II. Економіки 1. Економічна теорія та 

історія економічної думки 

Математика 

2. Мікроекономіка та 

макроекономіка 

Математика 

3. Фінанси, грошовий обіг 

і кредит 

Математика 

III. Комп’ютерних наук 1. Комп’ютерні системи та 

мережі 

Математика 

2. Безпека інформаційних 

та телекомунікаційних 

систем 

Математика 

3. Технології 

програмування 

Математика 

4. Інформаційні системи, 

бази даних та системи 

штучного інтелекту 

Математика 

5. Internet-технології та 

WEB дизайн 

Математика 

6. Мультимедійні системи, 

навчальні та ігрові 

програми 

Математика 

IV. Технічних наук 1. Технологічні процеси та 

перспективні технології 

Фізика, математика (за 

вибором) 

2. Електроніка та 

приладобудування 

Фізика, математика (за 

вибором) 

3. Матеріалознавство Фізика, математика (за 

вибором) 

4. Авіа- та 

ракетобудування, 

машинобудування і 

робототехніка 

Фізика, математика (за 

вибором) 

5. Інформаційно-

телекомунікаційні системи 

та технології 

Фізика, математика (за 

вибором)  



6. Екологічно безпечні 

технології та 

ресурсозбереження 

Фізика, математика (за 

вибором)  

7. Науково-технічна 

творчість та винахідництво 

Фізика, математика (за 

вибором) 

V. Фізики і астрономії 1. Теоретична фізика Фізика 

2. Експериментальна 

фізика 

Фізика 

3. Астрономія та 

астрофізика 

Фізика 

4. Аерофізика та космічні 

дослідження 

Фізика 

VI. Наук про Землю 1. Географія та 

ландшафтознавство 

Географія 

2. Геологія, геохімія та 

мінералогія 

Географія 

3. Кліматологія та 

метеорологія 

Географія 

4. Гідрологія Географія 

VII. Історії 1. Історія України Історія України 

2. Археологія Історія України 

3. Історичне краєзнавство Історія України 

4. Етнологія Історія України 

5. Всесвітня історія Історія України 

VIII. Філософії та 

суспільствознавства 

1. Філософія Історія України 

2. Соціологія Історія України 

3. Правознавство Історія України 

4. Теологія, 

релігієзнавство та історія 

релігій 

Історія України 



5. Журналістика Українська мова та 

література  

6. Педагогіка Українська мова та 

література  

IX. Літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства 

1. Українська література Українська мова та 

література 

2. Зарубіжна література Українська мова та 

література, зарубіжна 

література (за вибором) 

3. Російська література Російська мова, зарубіжна 

література (за вибором) 

4. Фольклористика Українська мова та 

література  

5. Мистецтвознавство Українська мова та 

література  

6. Літературна творчість Українська мова та 

література  

X. Мовознавства 1. Українська мова Українська мова та 

література 

2. Російська мова Російська мова 

3. Іспанська мова Іспанська мова 

4. Англійська мова Англійська мова 

5. Німецька мова Німецька мова 

6. Французька мова Французька мова 

XI. Хімії та біології 1. Загальна біологія Біологія, хімія (за 

вибором) 

2. Біологія людини Біологія, хімія (за 

вибором) 

3. Зоологія, ботаніка Біологія, хімія (за 

вибором) 

4. Медицина Біологія, хімія, фізика (за 

вибором) 



5. Валеологія Біологія, хімія (за 

вибором) 

6. Психологія Біологія, історія України 

(за вибором) 

7. Хімія Хімія 

XII. Екології та аграрних 

наук 

1. Екологія Біологія, хімія, українська 

мова (за вибором) 

2. Охорона довкілля та 

раціональне 

природокористування 

Біологія, хімія, іноземна 

мова (за вибором) 

3. Агрономія Біологія, хімія (за 

вибором) 

4. Ветеринарія та зоотехнія Біологія, хімія (за 

вибором) 

5. Лісознавство Біологія, математика (за 

вибором) 

6. Селекція та генетика Біологія, математика (за 

вибором) 

 

2.12. За результатами навчання (діяльності) наукове товариство використовує 

різні форми заохочень (підсумкове свято науки, екскурсії, стипендії, 

гранти, премії), звільнення від державної атестації переможців обласних 

олімпіад та конкурсів-захистів науково-дослідних робіт. 

 

3. Учасники навчально-виховного процесу шкільного наукового 

товариства 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в науковому товаристві є:   

 учні; 

 директор; 

 заступник директора; 

 педагогічні працівники, психолог, бібліотекар; 

 науковці, залучені до навчально-виховного процесу; 

 представники підприємств, установ та організацій, які  беруть участь у 

навчально-виховному процесі. 



3.2. Учні шкільного наукового товариства можуть бути слухачами, 

кандидатами або дійсними членами Малої академії наук учнівської молоді, 

за бажанням обирати одну секцію для навчання в МАН. 

3.3. Керівники гуртків, творчих груп, відділень, секцій, клубів наукового 

шкільного товариства працюють відповідно до режиму роботи закладу та 

розкладу занять, затвердженого його директором. 

3.4. Педагогічні працівники, що систематично готують переможців обласних, 

Всеукраїнських конкурсів та олімпіад звільняються від чергової атестації. 

 

4. Управління шкільним науковим товариством 

4.1. Керівництво шкільним науковим товариством здійснюється директором та 

заступником директора з науково-методичної роботи. 

4.2. Керівництво творчими групами, відділеннями, секціями, клубами 

здійснюється педагогічними працівниками (учителями, ст. учителями, 

учителями-методистами), науковцями Вузів тощо. 

4.3. З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, 

професійної діяльності педагогічних працівників у шкільному науковому 

товаристві створюється учнівська рада. 

4.4. Органом громадського самоврядування шкільного наукового товариства є 

загальні збори (конференція), яка скликається не рідше як один раз на рік. 

Загальні збори (конференція) колективу проводиться за участю директора 

закладу, заступника директора з НМР, керівників творчих груп, відділень, 

секцій, клубів тощо, а також представників учнівського самоврядування. 

4.5. При шкільному науковому товаристві можуть створюватись президії. 

Очолює президію президент, який обирається на засіданні президії. 

Повноваження членів президії здійснюється на громадських засадах. 

4.6. Президія: 

- визначає стратегічні напрями розвитку шкільного наукового товариства; 

- сприяє залученню до роботи наукових співробітників вищих навчальних 

закладів; 

- координує науково-дослідницьку роботу учнів; 

- підтримує творчу співпрацю з МАН учнівської молоді; 

- виступає ініціатором проведення науково-практичних конференцій як у 

закладі, так і в МАН учнівської молоді; 

- сприяє участі учнів-членів МАН у обласних, Всеукраїнських та 

Міжнародних проектах, конкурсах, олімпіадах. 

 


