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Мета

Забезпечення, інтелектуального,

духовного та творчого розвитку учнів

через залучення до науково-

дослідницької, експериментальної  та 

пошукової  діяльності.



-СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  У ЗЗСО;

-ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ТА ІНТЕРЕСУ  ДО НАУКОВОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ;

-ПІДВИЩЕННЯ  ПРЕСТИЖУ НАУКОВИХ ЗНАНЬ;

-ФОРМУВАННЯ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЦЬКИХ  КОМПЕТЕНЦІЙ;

-ЗДІЙСНЕННЯ  ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ;

-ПРОПАГАНДА ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ЗНАНЬ;

-ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФІЇ САМОРОЗВИТКУ;

-РОЗВИТОК УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

;

Завдання наукового товариства



- КОНСТИТУЦІЯ  УКРАЇНИ

- ЗАКОНИ  УКРАЇНИ « ПРО ОСВІТУ », « ПРО ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ »

- ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ»

- ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ ОСВІТУ»

- ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ   

ДІЯЛЬНІСТЬ»

- УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №927/2010  ВІД30.09.2010 РОКУ

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВІ ТОВАРИСТВА УЧНІВ (10.11.2014)

- ВЛАСНІ  УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА  

(УСТАНОВИ, ЗАКЛАДУ, ОБ’ЄДНАННЯ) 

Нормативно-правові засади роботи НТ



Кроки створення НТУ 

- Узгодити створення НТУ з керівником  установи,ТГ;

- Розробити установчі  документи (Статут, Положення);

- Провести загальні установчі  збори

(кількість членів НТУ  не менше 5 чоловік);

- Нормативно узаконити роботу НТУ   в установі

(затвердження Статуту, Положення, Наказ).



Управління  науковим товариством
Вищим керівним органом НТУ  є загальні збори (2 рази на 

рік).

Рада НТУ  (голова, заступник, секретар, члени НТУ)

(Засідання Ради НТУ відбувається  два рази на рік).

Загальну координацію НТ  в області здійснює КУ “ВО МАН”.

Безпосереднє керівництво здійснюють органи           

управління установи, організації,ТГ, при яких створено НТ.



Повноваження  Ради  НТУ

-Визначає напрями науково-дослідницької роботи  НТУ;

-Приймає рішення про прийняття  членів до НТУ;

-Розробляє та узгоджує  план  роботи НТУ;

-Представляє інтереси НТУ перед установами та 

організаціями; 

-Координує науково-дослідницьку діяльність членів НТУ; 

-Виступає ініціатором проведення  конференцій,  форумів;

-Приймає рішення щодо створення експертних  комісій;

-Проводить просвітницьку та рекламну  діяльність;

-Висвітлює роботу НТУ в засобах масової інформації та на 

сайті установи.



Структура НТУ 

затверджується наказом і залежить від:

- Мотивованості (бажання і можливостей) учасників  

освітнього процесу (педагогів, батьків, учнів); 

- Можливостей  фінансування;

- Перспектив розвитку певного відділення в регіоні;

- Наявності педагогічного  потенціалу та науковців;

- Матеріально-технічної  бази закладу.



Форми організації  роботи  НТ

-Гуртки, секції; 

-Індивідуальна та групова  робота; 

-Факультативи, спецкурси;

-Експедиції, наукові школи,клуби;

-Пересувні  навчальні  лабораторії;

-Проєктна діяльність;

-Інтелектуальні змагання (конкурси, турніри, конференції);

-Участь учнів у заходах обласного, всеукраїнського та 

міжнародного  рівнів.



Відділення,
за якими рекомендуємо проводити роботу:

Технічних наук                                Комп’ютерних наук

Математики                                   Філософії та суспільствознавства

Фізики та астрономії                     Історії

Економіки Наук про Землю

Хімії та біології                               Екології та аграрних наук

Мовознавства

Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства



Програмне  забезпечення
Гуртки та інші  форми  об’єднань НТ працюють:

-за типовими навчальними планами і програмами;

-індивідуальними програмами (Закон України  Про освіту);

-навчальними програмами, що затверджені відповідними 

місцевими органами виконавчої влади;

-самостійно розробленими (авторськими) навчальними 

програмами з позашкільної освіти, іншими суб’єктами 

освітньої діяльності, що схвалені Педагогічною радою та 

затверджені керівником закладу (Наказ МОН №17 від 

05.01.2021).



План НТУ має передбачати:

Загальні збори членів НТ

Засідання Ради НТ

Роботу відділень, гуртків, секцій

Внутрішні заходи

Підсумкову науково-практичну   

конференцію



План НТУ може передбачати:

-Роботу учнів над проєктами (регіональними, 

міжнародними)

-Участь членів НТУ в  інтелектуальних  заходах:

обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів

-Співпрацю з різними установами та організаціями

-Участь членів НТУ у пошуково –дослідницьких  

експедиціях,    навчальних зборах,  наукових школах

-Інформаційно-рекламаційні  заходи

--



- СТВОРЕННЯ ВЛАСНОЇ АЙДЕНТИКИ ( ЛОГОТИП, КОЛІР, 

ШРИФТ,ГРАФІКА) 

- РОБОТА З МАС - МЕДІА ( ТЕЛЕБАЧЕННЯ, РАДІО, ПРЕСА)

- СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ  РОЛИКІВ,ПРОГРАМ

- СТВОРЕННЯ СТОРІНОК У ФЕЙСБУК , ІНСТАГРАМ, ТЕЛЕГРАМ

- ВВЕДЕННЯ  В РОБОТУ НТУ ЗАКЛАДУ ВЛАСНИХ (ФІРМОВИХ) 

ЗАХОДІВ

- ПРОВЕДЕННЯ  РЕКЛАМНОЇ  ТА  ПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

ЯК СТВОРИТИ БРЕНДИНГ  НТУ
(Позитивній імідж)



- ЗАГАЛЬНОПРЕЗЕНТУЮЧІ

- ВУЗЬКОСПЕЦІАЛІЦЗОВАНІ

Розробка  презентаційних  програм
(відеоролики, слайд-презентації, буклети,сюжетні телепередачі)



ПЛАТНІ ГУРТКИ

СТВОРЕННЯ МОТИВУЮЧИХ ФОРМАТІВ НАВЧАННЯ (СТУДІЙ, ШКІЛ)

РОБОТА З ГРАНТОДАВЧИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ,ФОНДАМИ

ПІДКЛЮЧЕННЯ  БІЗНЕСУ, МЕЦЕНАТІВ, СПОНСОРІВ, СТЕЙКХОЛДЕРІВ

УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ  РІЗНОГО РІВНЯ

Диверсифікація   джерел 

фінансування НТУ       





Використані джерела:

Закон України  «Про  освіту»,
Положення про наукові товариства 

учнів (10.11.2014),
Інформація  з сайтів мережі  Інтернет.  
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