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Положення про наукове товариство учнів
КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 Вінницької міської ради»
«Інтелект»

Наукове товариство школи закладу – це добровільне об’єднання учнів
школи для науково-дослідницької діяльності в позаурочний час, для творчої
роботи під керівництвом учителів.
Мета і завдання товариства
1. Залучити учнів школи до наукової роботи, ознайомити їх з методами,
прийомами роботи з науковою літературою, сформувати вміння працювати
з книгою та з необхідними для дослідницької роботи приладами й
обладнанням.
2. Надати учням можливість оволодіти позапрограмовим матеріалом, активно
здобувати знання про найновіші досягнення в різних галузях науки.
Структура і зміст роботи товариства (див. схему)
1. Наукове товариство учнів школи на правах слухачів приймає учнів 9-11
класів, які виявилися здібними в обраній галузі науки, за рекомендаціями
вчителів з відповідних дисциплін. Слухач наукового товариства, який
упродовж року успішно працював над науковою роботою і виступив на
підсумковій учнівській конференції, за рішенням ради товариства отримує
посвідчення члена наукового товариства школи.
2. Товариство має такі відділення:
•

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства;

•

історії;

•

комп’ютерних наук;

•

фізики і астрономії;

•

хімії та біології;

•

філософії та суспільствознавства.

У разі потреби можуть бути організовані секції з інших галузей науки.
3. Вищим органом наукового товариства учнів школи є сесія, яка
проводиться один раз на рік. У період між сесіями вся робота
регулюється радою товариства.
На сесії визначаються завдання товариства на навчальний рік,
обирається рада членів наукового товариства, затверджується план
організаційно масової роботи та інші важливі документи щодо діяльності
товариства.

Наприкінці

кожного

навчального

року

проводиться

традиційна конференція наукового товариства, на якій підводяться
підсумки роботи за рік. Конференція проходить у два етапи: секційні і
пленарні засідання.
4. Рада

членів

наукового

товариства

обирається

для

розв'язання

організаційних питань товариства між сесіями. До її функцій належать:
надання допомоги науковим керівникам в організації їхньої роботи,
прийом нових членів товариства, підготовка до сесії і конференції. Рада
членів наукового товариства очолює роботу з проведення днів науки,
літератури, техніки, мистецтва, читання лекцій у секціях.
До складу ради входить 10-15 осіб, представників секцій наукового
товариства, які керують практичною роботою товариства.
Права і обов’язки членів товариства
Учень, який бере участь у роботі наукового товариства, мас право:
•

обрати форму виконання наукової роботи;

•

отримати необхідну консультацію у свого керівника;

•

отримати рецензію на написану наукову роботу;

•

виступити з остаточним варіантом наукової роботи на конференції;

•

подати свою роботу, що отримала високу оцінку на конференції в
місто, область;

•

надрукувати свою роботу, що отримала високу оцінку, у збірнику

•

наукових робіт учнів.

Учень - член наукового товариства зобов’язаний:
•

регулярно й активно браги участь у засіданнях науковою товариства у
своєму відділенні, секції;

•

періодично звітувати про результати своїх досліджень на засіданнях
відділення, секції;

•

брати активну участь у шкільних та позашкільних наукових
конференціях;

•

виконувати вимоги щодо оформлення наукових робіт і строків їх
виконання.
Вимоги до науково - дослідницьких робіт членів товариства
Науково-дослідницькими

роботами

в

науковому

товаристві

вважаються такі, у яких висвітлюються факти, події чи окремі явища,
маловідомі раніше.
Кожна

така

робота

повинна

містити

наукові

узагальнення

й

завершуватися самостійно зробленими висновками. До роботи потрібно
додавати списки використаної літератури, малюнки, креслення, карти,
графіки, а також тези та резолюцію наукового керівника.
Положення про захист науково-дослідницьких робіт учнів
З метою розвитку творчих здібностей учнів, прищеплення їм інтересу
до

науково-дослідницької

роботи,

організації

профільного

навчання,

виявлення талановитої молоді в закладі проводиться захист науководослідницьких робіт учнів.
1. Учень захищає свою роботу на науковій конференції. Для захисту
надається до 10 хвилин
2. Час, місце проведення захисту визначається дирекцією школи-гімназії
для кожної секції окремо.
3. Захист проводиться в урочистій обстановці з широким інформуванням

громадськості.
4. Науково-дослідницькі роботи, подані на захист, оцінює спеціально
створене журі.
5. Під час конкурсу оцінюються:
•

складність, науковість, повнота розкриття теми;

•

актуальність та елементи творчості;

•

аргументованість висновків;

•

стиль, грамотність;

•

якість оформлення.

6. Оцінка, яка може бути виставлена за роботу: «відмінно», «добре»,
«задовільно».
7. Робота для захисту оформлюється згідно з вимогами до оформлення
науково-дослідницьких робіт.
8. Захист не може бути проведений, якщо науковий керівник не
рекомендував роботу для допуску до захисту.
9. Захист відбувається в такому порядку:
а) виступ голови комісії;
б) виступи учнів, які захищають роботи;
в) запитання до учнів;
г) обговорення роботи;
д) голосування членів комісії;
е) підбиття підсумків.
10. Підсумки виконання робіт підбиваються на засіданні наукового
товариства і відображаються в наказі по школі.
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Вінницьке територіальне
відділення МАН

Департамент освіти ВМР

Періодична преса,
телебачення

Міський методичний кабінет

відділення філософії та суспільствознавства

відділення хімії та біології

відділення фізики і астрономії

відділення комп’ютерних наук

відділення історії

відділення літературознавства,
фольклористики та мистецтвознавства

Наукове товариство «Інтелект»

