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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Шкільне наукове товариство «Ерудит»  (далі ШНТ) -  добровільна учнівська 

організація, яка забезпечує їхній інтелектуальний і духовний розвиток, 

сприяє розширенню наукового світогляду, пізнавальної діяльності та 

творчих здібностей, залученню школярів до науково-дослідницької, 

пошукової, експериментальної діяльності під керівництвом педагогів та 

інших спеціалістів й сприяє самовизначенню в майбутній професії. 

2. Шкільне наукове товариство здійснює свою діяльність відповідно до 

Конвенції ООН про права дитини, Конституції України, законів України  

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про основні засади 

молодіжної політики»,  Указу Президента України «Про заходи  щодо 

розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих дітей та молоді», 

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, конкурси з навчальних 

предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіад зі 

спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (зі змінами та 

доповненнями),  Статуту закладу освіти. 

3. Школа, як засновник, здійснює управління, матеріально-технічне 

забезпечення, створює необхідні умови для реалізації діяльності та 

першочергових завдань ШНТ «Ерудит». 

4. ШНТ «Ерудит» має свою назву, девіз. 

 

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ШКІЛЬНОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

1. ШНТ «Ерудит» створено з метою пошуку, розвитку і виховання здібних та 

обдарованих дітей, сприянню їм при виборі майбутньої професії. 

2. Головною метою ШНТ «Ерудит»: задоволення потреби здібних і 

обдарованих дітей у додатковій позаурочній освіті, поглиблене вивчення 

окремих предметів, вироблення навичок науково-дослідницької роботи. 

3. Головними завданнями ШНТ є: 

− виявлення, розвиток та підтримка юних талантів та обдарувань; 

− створення сприятливих умов для самовираження та творчого 

самовдосконалення учнівської молоді; 

− розвиток 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. 

− залучення висококваліфікованих педагогічних працівників, спеціалістів 

до активної роботи з творчо обдарованою молоддю в науковій, 

пошуковій, дослідницькій діяльності; 

− допомога учням у виборі конкретної наукової мети, залучення їх до 

виконання самостійної науково-дослідницької; 

− створення інформаційного банку даних, який складається з учнівських 

науково-дослідницьких робіт і використовується у подальшій роботі 

як  учнями, так і вчителями. 

 

III. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА. УПРАВЛІННЯ І КЕРІВНИЦТВО 

1. Основною ланкою ШНТ «Ерудит» є наукові секції. 

2. Порядок комплектування первинних осередків ШНТ встановлюють згідно із 

відповідними нормативними документами, наказами. 

3. Шкільне наукове товариство складається із секцій: 

− філології; 

− математики; 

− історико-краєзнавча; 

− іноземних мов; 

− природничих наук; 

4. Залежно від побажань учнів, можливостей навчального закладу кількість 

секцій може збільшуватись. 

5. Безпосереднє керівництво ШНТ «Ерудит» здійснює заступник директора з 

навчально-виховного процесу.  

 

IV. ЧЛЕНСТВО У ТОВАРИСТВІ,  ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

1. Учасниками ШНТ «Ерудит» можуть бути учні 8-11 класів, які виявляють 

інтерес до науки, мають бажання отримати додаткові знання та вміння з 

окремих галузей науки; педагогічні працівники; батьки. 

2. Члени ШНТ зобов'язані: 

− дотримуватися вимог Статуту ШНТ; 

− брати активну участь у роботі секцій, гуртків тощо; 

− оволодівати навиками дослідницької та пошукової роботи; 

− постійно вдосконалювати свої знання; 

− пропагувати серед школярів наукові та технічні знання, досягнення науки 

й техніки; 

− періодично звітувати про регулярність своїх досліджень на засіданні 

своєї секції; 

− виконувати вимоги щодо оформлення наукових робіт і термінів їх 

виконання. 

3. Члени ШНТ мають право: 

− працювати в обраній секції тощо; 

− обирати форму виконання наукової роботи ( реферат, доповідь тощо); 



− отримувати необхідну консультацію у свого керівника; 

− мати індивідуальний графік консультацій у процесі створення наукової 

роботи; 

− отримувати рецензію на написану наукову роботу ; 

− виступати з остаточним варіантом наукової роботи на конференції; 

− подати свою роботу, що отримала високу оцінку, на конференцію в 

район, місто; 

− надрукувати свою роботу, що отримала високу оцінку, в збірнику 

наукових робіт учнів. 

− регулярно отримувати інформацію про діяльність ШНТ. 

 

V.  ЗМІСТ ТА ФОРМИ РОБОТИ 

1. Створення секції  тощо. 

2. Проведення наукових конференцій. 

3. Погодження тематики наукових робіт з учнями, які проводять дослідження 

при МАН, організація конкурсу-захисту науково-пошукових та науково-

дослідницьких робіт. 

4. Проведення регулярного огляду наукової та науково-популярної літератури. 

5. Презентація власних творчих здобутків на сайті школи, інтернет - сайтах, у 

друкованих виданнях наукового та освітнього спрямування. 

 

 

VI.  ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ І РАДА  ШКІЛЬНОГО НАУКОВОГО 

ТОВАРИСТВА 

1. Педагогічний колектив надає допомогу ШНТ   в організації роботи, 

підтримує  творчо  обдарованих  учнів,  надає  методичну  і  фахову  

допомогу,  розвиває  активну  громадську  позицію  та ініціативу учнів, 

їхні творчі здібності. 


