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ПОЛОЖЕННЯ 

про наукове товариство учнів СЗШ № 6 

«Юний науковець» 
  

Наукове товариство учнів СЗШ № 6 - це творче об'єднання учнів, які 

прагнуть поповнювати, удосконалювати свої знання в галузі наук, розвивати 

свій інтелектуальний потенціал, розширювати науковий кругозір, набувати 

вмінь і навичок науково-дослідницької діяльності. 

  

І. Загальні положення 

  

1.1. Наукове товариство учнів (НТУ) - творче формування (об'єднання) учнів 

СЗШ № 6 м. Сєвєродонецька Луганської області, які прагнуть поповнювати, 

удосконалювати свої знання в галузі наук, розвивати свій інтелектуальний 

потенціал, розширювати науковий кругозір, набувати вмінь і навичок 

науково-дослідницької діяльності під керівництвом учених, педагогічних 

керівників, інших спеціалістів. 

  

1.2. Наукове товариство учнів СЗШ № 6 має свої назву, емблему, девіз, члени 

товариства - відповідні посвідчення. 

  

1.3. Наукове товариство учнів СЗШ № 6 сприяє діяльності секцій 

Луганського територіального відділення Малої Академії наук.  

  

1.4. На основі даного Положення наукове товариство учнів визначає 

конкретні завдання, структуру, зміст, форми, методи своєї діяльності. 

Діяльність товариства здійснюється на основі діючого законодавства 

України, даного Положення та Статуту. 

  

1.5. Наукове товариство учнів СЗШ № 6 створюється за сприяння 

Сєвєродонецької філії МАН, СІ МАУП, може розвивати своє 

співробітництво з іншими вищими навчальними закладами, науковими 

організаціями, дитячими творчими організаціями, об'єднаннями, 

міжнародними установами, у тому числі щодо реалізації спільних проектів. 

  

1.6. Наукове товариство учнів СЗШ № 6 має право на висвітлення результатів 

своєї роботи в установленому порядку в шкільній газеті «Шкільний квартал», 

міських ЗМІ, на шкільному веб-сайті. 

  

 



II. Мета та завдання 

  

2.1. Метою наукового товариства учнів СЗШ № 6 є: 

- формування стійкого інтересу та орієнтації на роботу в галузі основ наук; 

- залучення молоді до розв'язання наукових проблем, які мають практичне 

значення для розвитку української науки, культури, освіти. 

  

2.2. Основними завданнями наукового товариства учнів СЗШ № 6 є: 

- формування та розвиток в учнів наукових поглядів на світ; 

- формування інтересу в учнів до досліджень глобальних, регіональних, 

місцевих проблем людства, громади, до поглибленого вивчення різних 

областей наук, мистецтва і на цій основі залучення їх до творчої діяльності з 

позитивного перетворення дійсності; 

- ознайомлення учнів із сучасною тематикою та методами науково-

дослідницької роботи; 

- формування вмінь і навичок роботи з науковим апаратом, літературою, 

сучасними інформаційними технологіями; 

- виховання високоморальних якостей наукового фахівця, свідомого 

громадянина, патріота України, толерантних якостей культури миру в 

міжнаціональних, міжнародних стосунках, діалозі культур і цивілізацій, 

високої духовної культури особистості; 

- створення умов для самовизначення, самореалізації та саморозвитку творчої 

особистості в умовах нової соціальної перспективи. 

  

ІІІ. Структура та організація 

  

3.1. Наукове товариство учнів СЗШ № 6 є структурним підрозділом 

Сєвєродонецької філії МАН. Воно охоплює учнів 8-11 класів, які цікавляться 

науковою, дослідницькою діяльністю та відвідують науково-дослідницькі 

секції та факультативи. 

 

3.2. Основою наукового товариства учнів СЗШ № 6 є різні секції, гуртки, 

творчі лабораторії, що створюються за певними профілями досліджень. 

  

3.3. Вищим органом наукового товариства учнів СЗШ № 6 є конференція, що 

проводиться щорічно. На ній обираються члени НТУ, підбиваються 

підсумки, заслуховуються плани організації та змісту подальшої діяльності 

товариства. 

  

3.4. Керівництво роботою наукового товариства учнів школи між 

конференціями здійснює обрана на ній Наукова рада. До складу Наукової 

ради входять науковий керівник, педагогічний організатор (керівник) НТУ, 

учні-члени товариства, представники наукової та педагогічної громадськості. 

  



3.5. Наукова рада підзвітна методичній раді школи. При необхідності 

проводяться спільні засідання наукової ради та методичної ради СЗШ № 6. 

 

3.6. Наукове товариство підлягає реєстрації в Сєвєродонецькій філії Малої 

академії наук України.  

 

3.7. Керівництво секціями здійснюється педагогами СЗШ № 6. 

 

ІУ. Відділення та секції науково-дослідницьких робіт 

 
Назва 

відділення 
Секція Базова дисципліна 

 І. Філології та 

мистецтвознав

ства 

1. Українська література Українська мова та література  

2. Світова література Українська мова та література, 

світова література (за вибором) 

3. Російська література Російська мова, світова література 

(за вибором) 

4. Фольклористика Українська мова та література  

5. Українська мова Українська мова та література  

6. Російська мова Російська мова 

7. Мистецтвознавство Українська мова та література 

8. Літературна творчість Українська мова та література 

9. Журналістика Українська мова та література 

10. Англійська мова Англійська мова 

11. Німецька мова Німецька мова 

12. Французька мова Французька мова  

 ІІ. Філософії 

та  

суспільствозна

вства 

1. Філософія Історія України 

2. Соціологія Історія України 

3. Правознавство Історія України 

4. Релігієзнавство та історія релігії Історія України 

 ІІІ. Історії 1. Історія України Історія України 

2. Археологія Історія України 

3. Історичне краєзнавство Історія України 

4. Етнологія Історія України 

5. Всесвітня історія Історія України 

 IV. Наук про 

Землю 

1. Географія та ландшафтознавство Географія 

2. Геологія, геохімія та мінералогія Географія 

3. Кліматологія та метеорологія Географія 

 V. 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. Машинобудування та 

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) 

 VI. 

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 

 VIІ. 

Математики 

 

1. Математика Математика 

2. Прикладна математика Математика 

3. Математичне моделювання Математика 

 VIIІ. Фізики і  

астрономії 

1. Теоретична фізика Фізика 

2. Експериментальна фізика Фізика 

3. Астрономія та астрофізика Фізика 

4. Аерофізика та космічні 

дослідження 

Фізика 

 IX. Економіки 1. Економічна теорія та історія 

економічної думки 

Математика 

2. Мікроекономіка та макроекономіка Математика 

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит Математика 

 X. 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 

ХІ. 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) 

 

У. Організація роботи наукового товариства учнів 

 

5.1. Навчально-виховний процес у НТУ здійснюється в секціях за планами, 

розробленими керівниками секцій, затвердженими директором школи. 

 

5.2. Планами передбачаються колективні та індивідуальні заняття з творчо 

обдарованими дітьми, проведення з ними занять загальнорозвиваючого 

напрямку і наданням їм додаткової освіти в різних галузях знань. 



 

5.3. Науковий рівень навчально-виховного процесу в НТУ забезпечують 

викладачі СІ МАУП та інших вищих навчальних закладів міста, які надають 

практичну допомогу в роботі секцій, у підготовці творчих розробок членів 

НТУ. 

 

5.4. НТУ разом з педагогами школи забезпечують умови для якісної 

навчально-виховної роботи з дітьми, здійснюють колективну та 

індивідуальну роботу з ними, проводять заняття секцій, олімпіади, турніри, 

наукові читання, конференції, зльоти, виставки, експедиції, семінари-

тренінги тощо за участю науковців Сєвєродонецька, громадських діячів. 

 

VІ. Зміст і форми роботи 

  

6.1. Зміст діяльності в науковому товаристві учнів СЗШ № 6 визначається 

планом роботи, зорієнтованим на поглиблене вивчення тієї чи іншої галузі 

науки. Для якісного забезпечення підготовки учнів використовуються 

навчально-дослідницька база, матеріально-технічні ресурси, інформаційно-

бібліотечні ресурси навчального закладу, наукових установ, вищих 

навчальних закладів, з якими співпрацює СЗШ № 6. 

  

6.2. Наукове товариство учнів СЗШ № 6 організовує свою діяльність у 

формах: 

- регулярної щорічної роботи гуртків, секцій, відділень, краєзнавчих 

експедицій; 

- індивідуальної роботи учнів. 

  

VІІ. Права та обов'язки членів 

  

7.1. Членами наукового товариства школи можуть бути учні, які мають 

бажання працювати в ньому і нахили до наукової творчості. 

  

7.2. Члени наукового товариства зобов'язані: 

- активно працювати в одній із творчих груп, об'єднань, секцій, лабораторій 

тощо; 

- брати участь у наукових сесіях, конференціях, експедиціях; 

- систематично поглиблювати свої знання з обраної галузі наук, мистецтва, 

брати участь у поширенні цих знань в учнівському середовищі, серед 

населення; 

- співпрацювати з ученими, науковими установами, вищими навчальними 

закладами з обраної тематики; 

- звітувати про свою науково-дослідницьку діяльність на відповідних 

конференціях, проблемно-пошукових семінарах, симпозіумах; 

- бути прикладом високої загальної культури, культури спілкування, поваги 

прав дитини, прав людини. 



 

7.3. Члени товариства мають право: 

- бути обраним науковим керівником, педагогічним організатором 

(керівником) НТУ; 

- бути обраним до Наукової ради; 

- працювати в 1-2-х творчих об'єднаннях, секціях, лабораторіях, гуртках, 

експедиціях та отримувати характеристику творчої діяльності. 

  

7.4. За результативну активну участь в об'єднанні та за досягнуті успіхи 

члени товариства можуть бути рекомендованими до нагородження 

грамотами, почесними грамотами, дипломами, почесними знаками, цінними 

подарунками. 

  

VIІІ. Фінансування та матеріальна база 
  

8.1. Фінансування здійснюється за рахунок коштів, виділених на організацію 

позашкільної роботи і позашкільних заходів з учнями шкіл міста. 

Додатковим джерелом фінансування можуть бути кошти різних відомств, 

організацій, спілок, внески окремих юридичних та фізичних осіб та інших 

джерел, не заборонених законодавством.  


