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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Наукове  товариство  «Еврика»  -  добровільне  об’єднання  учнів,  які  прагнуть 
удосконалити  свої  знання  в  певній  галузі  науки,  мистецтва,  культури,  техніки  й 
виробництва,  розвивати  власний  інтелект,   творче  мислення,   ініціативу,  самостійність, 
набувати  умінь  і  навичок  науково-дослідницької,  винахідницької,  пошукової, 
експериментальної роботи під керівництвом учителів, викладачів ВНЗ та інших спеціалістів 
наукових закладів.

Наукове  товариство  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,  законами 
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», актами 
Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  наказами  Міністерства  освіти  і  науки 
України,  обласного  та  міського  управлінь  освіти  і  науки,  цим  положенням  та  іншими 
нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів.

Наукове товариство має свою назву, емблему, девіз.

ІІ. МЕТА Й ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА «ЕВРИКА»

         Головна мета наукового товариства «Еврика» – стимулювати наукову діяльність учнів; 
формувати творчу особистість, здатну глобально мислити й результативно діяти; створити 
систему розвитку з метою підтримки юних талантів через їхню участь у науково-дослідній 
роботі .

Головними завданнями  наукового товариства є:
- пошук обдарованих  у різних галузях науки учнів та розвиток їхніх творчих здібностей;
-    створення умов для творчого самовдосконалення школярів та його стимулювання;
- активне залучення  учнів до процесу самоосвіти та саморозвитку, виявлення інтересів 

та схильностей учнів до наукової діяльності;
- удосконалення вмінь й навичок самостійної роботи старшокласників, підвищення рівня 

знань та ерудиції в галузях науки,  які можуть стати об’єктом досліджень;
- сприяння додатковій освіті учнів шляхом залучення до творчої діяльності;
- розвивати у старшокласників пізнавальну активність, дослідницькі вміння та навички, 

творчі здібності в процесі навчальної та пошуково-дослідницької діяльності;
- ознайомлення школярів із методами та прийомами наукового пошуку: вчити працювати 

з науковою літературою,  аналізувати, систематизувати матеріал, виявляти й формувати 
проблеми,  грамотно  оформляти  наукову  роботу,  оволодівати  мистецтвом  дискусії, 
виступати перед аудиторією, працювати з обладнанням, необхідним для експериментів;

- проведення досліджень, які мають практичне значення;
- допомога в реалізації дослідницьких проектів;
- створення умов для творчого самовдосконалення кожного учасника наукової діяльності 

при організації колективних форм;
- сприяння підвищенню престижу й популяризації наукових знань, пропаганда досягнень 

науки, техніки, мистецтва, літератури тощо;
- організація  науково-дослідної  діяльності  учнів  з  метою  вдосконалення  процесу 

навчання й профорієнтації; сприяння професійному самовизначенню ліцеїстів.



ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Залучення  до  науково-дослідницької  діяльності  здібних  учнів  відповідно  до  їхніх 
наукових інтересів.

2. Навчання школярів  роботі  з  науковою літературою,  формування культури наукового 
дослідження.

3.  Співпраця із спеціалістами тих галузей науки, які цікавили учнів.
4. Надання  практичної  допомоги  старшокласникам  у  проведенні  пошукової  та 

дослідницької роботи.
5. Організація  індивідуальних  консультацій,  проміжного  та  підсумкового  контролю, 

моніторингу якості наукових учнівських досліджень.
6. Рецензування наукових робіт учнів під час їхньої підготовки  до участі в конкурсах і 

конференціях.
7. Підготовка,  організація  і  проведення  науково-практичних  конференцій,  олімпіад, 

турнірів.
8. Редагування та видання збірника наукових робіт «Юні таланти».

ІV. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА

1. Членами наукового товариства «Еврика» можуть бути  учні 7-11 класів, які виявляють 
інтерес  до  науки,  є  призерами  олімпіад,  турнірів,  конкурсів,  прагнуть  самостійно 
працювати над науковим дослідженням; педагогічні працівники; батьки; представники 
громадськості.

2. Члени наукового  товариства «Еврика» зобов’язані:
       - постійно вдосконалювати свої знання;
       - регулярно та активно брати  участь у роботі секцій, гуртків тощо;
       - оволодівати навичками дослідницької та пошукової роботи;
       - періодично звітувати про результати власних досліджень на засіданні своєї секції;
       -  пропагувати серед школярів наукові та технічні  знання,  досягнення науки й 
техніки;
       -  брати участь у різноманітних конкурсах,  турнірах,  олімпіадах, конференціях 
тощо;
       - допомагати учнівським колективам у проведенні конкурсів, олімпіад, виставок 
тощо;
      - дотримуватися вимог Статуту НТ, Положення, виконувати рішення ради НТ.

3. Члени наукового товариства «Еврика» мають право:
 -    на здобуття знань відповідно до здібностей, обдарувань,  уподобань та інтересів;
- працювати в обраній секції, гуртку тощо;
- отримувати консультації  та рецензії на свої роботи, напрацювання;
- брати  участь  у  роботі  конференцій,  у  підготовці  та  проведенні  загальних  зборів 

товариства;
- обирати й бути обраним у керівні органи товариства;
- користуватися  навчально  -  матеріальною  базою навчального  закладу  для підготовки 

науково-дослідницької роботи.
4.  Якщо член Товариства не виконує своїх обов’язків тривалий час протягом навчального 
року,  за рішенням ради НТ «Еврика» його виключають із членів Товариства.



V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА «ЕВРИКА»

1.  Товариство включає в  себе  творчі  групи учнів,  об’єднаних  у секції  з  різних  галузей 
знань.
2. Термін роботи наукового товариства «Еврика»  співпадає з навчальним роком.
3. Заняття членів Товариства проводяться колективно або індивідуально під керівництвом 
наукового керівника чи консультантів на основі затверджених радою програм і тематики 
робіт  4 рази на місяць.
4. Наукове товариство працює за річним планом роботи, затвердженим на засіданні Ради 
НТ.
5.  Секції  (групи)  працюють  за  навчальними  програмами,  які  можуть  бути 
однопрофільними,  комплексними  й  такими,  що  передбачають  індивідуальне  навчання 
слухачів.
6.  З  вересня  по  жовтень  відбувається  комплектація  секцій,  учні  визначають   терміни 
роботи,  складають  програму  досліджень,  обирають  собі  керівника  або  консультанта. 
Середня наповнюваність секцій (груп) становить 8-10 слухачів. 
7.  Навчально-виховний  процес  у  НТ  здійснюється  за  планами  й  програмами,  які 
розробляють  наукові  працівники  та  педагоги,  узгоджує  рада  наукового  товариства  та 
затверджує  адміністрація школи. Програмами й планами  передбачено проведення занять 
загально-розвивального,  теоретичного  напряму,  колективної  та  індивідуальної  роботи  з 
обдарованими дітьми та молоддю. 
8.  Роботу  членів  наукового  товариства  «Еврика»  стимулюють:  за  активну  діяльність  у 
Товаристві та успішне виконання та захист наукових робіт за поданням керівників секцій 
старшокласники  нагороджуються  дипломами,  грамотами,  призами,  заохочуються 
навчально - екскурсійними поїздками. 

VІ. СТРУКТУРА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА «ЕВРИКА» 
ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

1. Товариство  складається  з  4-х   відділень:  мовознавства (секція  «українська  мова», 
«англійська  мова»),  історії  (секція  «історія  України»,  «історичне  краєзнавство») 
філософії  та  суспільствознавства (секції:  «правознавство  та  соціологія», 
«журналістика»),  природничо-математичного (секції:  «математика»,  «загальна 
біологія», «фізика», «географія»),  комп’ютерних наук (секція «комп’ютерні мережі та 
системи»).

2. Секцію очолює керівник, який складає план роботи із урахуванням інтересів та потреб 
учнів, організовує роботу секції за графіком, який затверджує голова ради наукового 
товариства. 

  Керівники  секцій  відповідають  за  якісний  стан  підготовки  учнів  до  науково  - 
дослідницької роботи, беруть участь у масових шкільних заходах з учнівською молоддю, 
організовують та проводять конкурси наукових  робіт старшокласників та захист наукових 
робіт під час Днів Науки. 
3. Кожна секція має свого старосту.
4. Вищим органом НТ «Еврика» є конференція (збори), яка збирається не менше, ніж два 

рази  на   начальний  рік.  Конференція  заслуховує  звіт  голови  наукового  товариства, 
обирає   членів  ради,  затверджує  план  роботи,  ухвалює  рішення  щодо  діяльності 
товариства.

5. У період між зборами (конференцією) діяльністю наукового товариства  керує рада НТ 
«Еврика»,  яку  обирають  на  загальних  зборах  строком  на  один  рік  у  складі  голови, 
заступника,  секретаря  та  членів  ради.  Рада  збирається  не  менше,  ніж  один  раз  на 
квартал, планує, контролює та спрямовує науково-пошукову роботу, взаємодіє з радами 
міського наукового товариства «Ерудит».



VІІ. ФІНАНСУВАННЯ І МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

1.  Головним  джерелом  фінансування  наукового  товариства  є  кошти  державного  та 
місцевого бюджету, що виділяються на утримання навчального закладу.
2.  Матеріальною  базою  слід  вважати:  навчальні  кабінети,  бібліотеку,   комп’ютерну  та 
розмножувальну техніку.
3.  Додатковим  джерелом  фінансування  можуть  бути  добровільні  внески  підприємств, 
установ, організацій, спонсорські кошти. 
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