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І.Загальні положення 

 

Учнівське наукове товариство “Інтелект” - добровільна учнівська 

організація, яка діє згідно з Конвенцією ООН про права дитини, 

Конституцією України, Законами України “Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді”, “Про об’єднання громадян”, “Молодіжні 

та громадські організації”, “Про розвиток творчо обдарованої молоді”, 

Статуту Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3. 

 

ІІ. Основна мета і принципи діяльності  

 

 Мета наукового товариства “Інтелект” :  

– виявлення, підтримка та розвиток творчих здібностей учнів школи;  

– створення умов для максимального розкриття здібностей, інтелектуального 

потенціалу та творчого самовдосконалення учнів;  

– розвиток їхньої цілеспрямованості, самостійності, відповідальності, творчої 

активності та свідомого ставлення до розумової праці;  

– становлення пошукового, дослідницького способу мислення учнів, їхньої 

потреби в самоосвіті, самовихованні та адекватної самооцінки своєї науково-

дослідницької діяльності;  

– формування умінь та навичок роботи з науковою літературою, приладами, 

методами обробки наукової інформації;  

-пропаганда досягнень вітчизняної і світової науки. 

 

ІІІ. Зміст і організація роботи наукового товариства 



Головним у змісті роботи наукового товариства учнів є розвиток 

пізнавальної активності і творчих здібностей учнів у процесі поглибленого 

вивчення ними однієї з галузей наук. 

Кожна творча робота школяра повинна вміщувати узагальнення й 

висновки з додаванням списку використаної літератури, малюнків, креслень, 

фотознімків, карт, графіків і рецензії наукового керівника. 

Заняття членів НТУ проводяться колективно чи індивідуально 

щотижня під керівництвом наукового керівника або консультанта на основі 

затвердженого плану роботи і програми конкретних засідань, тематики 

творчих робіт учнів. У період літніх канікул для членів НТУ організуюиься 

навчально-інструктивні збори та загони в профільних таборах. 

 

IV. Структура наукового товариства і органи управління 

 

Основною наукового товариства учнів є первинні об’єднання учнів – 

секції. При НТУ працюють такі секції: 

1. математична; 

2. англійської мови; 

3. української мови та літератури.  

Наукове товариство має свою назву і емблему.  

Вищий орган товариства – рада, яка обирає голову товариства. 

Засідання ради проводяться 1 раз на чверть. В функції ради входить: 

- обрання старост секцій; 

- прийом нових членів товариства; 

- надання допомоги науковим керівникам і консультантам у роботі з 

проведення вчених зборів, конференцій, виставок, експедицій, сесій. 

Вчена рада працює у тісному контакті з керівниками методичних 

об’єднань, учителями - предметниками з питань розвитку науково-творчої 

активності членів товариства та наукової пропаганди серед 

старшокласників.  

Напрями і керівництво науковою роботою товариства, забезпечення 

занять із кваліфікованими науковими керівниками покладається на 

керівника закладу, на базі якого створено НТУ. 

 

V. Права та обов’язки членів шкільного наукового товариства  

 

Членами наукового товариства можуть бути школярі, які виявили 

бажання працювати в науковому товаристві й рекомендовані вчителями, 

керівниками предметних гуртків. 



Члени НТУ зобов’язані активно працювати в товаристві, брати участь у 

навчальних зборах, наукових конференціях, сесіях; творчо вионувати 

завдання товариства; вносити пропозиції щодо подальшого удосконалення 

роботи товариства; брати участь у пропаганді науки, техніки, мистецтва 

серед учнів, в організації днів науки й техніки, виставок робіт членів 

наукового товариства; звітувати про свою роботу на засіданнях секцій і 

сесіях НТУ. 

Члени НТУ мають право: 

- працювати в одній-двох секціях; 

- обиратися й бути обраними до вченої ради товариства; 

- отримати характеристику своєї творчої наукової роботи  від вченої 

ради й наукового керівника.  

Члени НТУ мають право брати участь в обласних, всеукраїнських, 

міжнародних науково-практичних конкурсах-захистах, турнірах учнівської 

молоді. 

Призери цих заходів користуються пільгами при вступі до вищих 

навчальних закладів України, відповідно до нормативних актів Міністерства 

освіти і науки України. 

Кращі досягнення рекомендовано для показу на уроках, у позаурочній 

діяльності. 

Цікаві, змістовні дослідження за рекомендаціями керівників секцій 

будуть публікуватись у збірнику наукових робіт.  

 

 VI. Фінансово-господарська діяльність НТУ 

 

Головним джерелом фінансування навчально-виховної діяльності НТУ 

є кошти державного та місцевого бюджету. 

Додатковим джерелом фінансування НТУ можуть бути фонди різних 

відомств, організацій, добровільні внески підприємств, установ, організацій, 

окремих осіб. 

Порядок ведення обліку роботи, звітності НТУ визначається 

адміністрацією закладу за погодженням з радою наукового товариства. 


