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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Наукове товариство «Еврика» - це добровільна шкільна організація учнів, 
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.  Наукове  товариство  здійснює  свою  діяльність   відповідно  до  чинного 
законодавства про освіту, Статуту та типового Положення про МАН та наукове 
товариство.
3.  Школа,  як  засновник,  здійснює  управління,  фінансування, 
матеріально-технічне  забезпечення,  створює  необхідні  умови  для  реалізації 
діяльності та першочергових завдань НТ «Еврика».
4. НТ «Еврика» має право:
      - визначати форми  та засоби організації  навчально-виховного процесу 
згідно із затвердженим Статутом;
      -  визначати зміст освіти,  розробляти та  впроваджувати власні  плани і 
програми навчальної та науково-дослідної роботи з урахуванням Державних 
стандартів;
       - спільно із ВНЗ, його кафедрами проводити науково-дослідну, пошукову, 
експериментальну роботу;
       - розпорядником майна НТ є школа в особі директора; всі фінансові та 
юридичні  зобов’язання  здійснює  НТ  згідно  із  дозволом  та  відповідно  до 
розпоряджень засновника.
5. Юридична адреса НТ «Еврика»: м.Луцьк, вул.Дубнівська, 30, тел.:245472.
6. Наукове товариство має свою назву, емблему, девіз.

                       ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

1.  Наукове  товариство  «Еврика»  створюється  з  метою  пошуку,  розвитку  і 
виховання здібних та обдарованих дітей, сприянню їм при виборі майбутньої 
професії.
2. Головною метою НТ «Еврика» є: задоволення потреби здібних і обдарованих 
дітей  у  додатковій  позашкільній  освіті,  поглиблене  вивчення  окремих 
предметів, вироблення навичок науково-дослідницької роботи.
3. Головними завдання НТ є:
    * виявлення, розвиток та підтримка юних талантів та обдарувань;
    *  створення  сприятливих  умов  для  самовираження  та  творчого 
самовдосконалення  учнівської молоді;
    * залучення висококваліфікованих педагогічних працівників, спеціалістів до 
активної  роботи  з  творчо  обдарованою  молоддю  в  науковій,  пошуковій, 
дослідницькій, конструкторській та експериментальній діяльності;
   *  допомога  учням  у  виборі  конкретної  наукової  мети,  залучення  їх  до 
виконання самостійної науково-дослідницької роботи;



    *   активізація позакласної роботи з додаткової освіти та профорієнтація 
дітей і підлітків;
     * забезпечення матеріальної та моральної підтримки наукової діяльності 
учнів.

ІІІ.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

1.  Основною  ланкою  наукового  товариства  «Еврика»  є  наукові  секції, 
факультативи, гуртки. 
2. Порядок комплектування первинних осередків НТ встановлюють згідно із 
відповідними нормативними документами, наказами засновника. 
3.  Наукове  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»,  «фізика,  «загальна  біологія»,  «географія»), 
комп’ютерних наук (секція «комп’ютерні мережі та системи»).
4.  Середня  наповнюваність  секцій  (груп,  творчих  об’єднань,  гуртків),  які 
належать до наукового товариства, становить 8-10 учнів.
5.  Залежно від побажань учнів, можливостей навчального закладу кількість 
відділень та секцій може збільшуватися.
6. Організація діяльності членів наукового товариства здійснюється за такими 
напрямками:
- робота секцій, факультативів, гуртків тощо;
-  індивідуальна  діяльність  учнів  під  керівництвом  наукових  керівників, 
педагогів, спеціалістів ВНЗ, музеїв, інших установ
- колективна робота творчих груп під керівництвом спеціалістів відповідного 
профілю;
- участь в олімпіадах, конкурсах з різних галузей науки;
- участь у предметних тижнях та Днях науки;
- проведення наукових конференцій, інтелектуальних ігор, змагань.
7. Вищим  керівним  органом  НТ  «Еврика»  є  конференція  ( загальні  збори 
членів  товариства),  які  скликаються  за  рішенням  голови  товариства  з 
представництвом усіх членів товариства та проводяться не менше ніж два рази 
протягом  начального року. 
8.  Конференція  (збори)  визначає  головні  напрямки  роботи  наукового 
товариства, затверджує та вносить зміни й доповнення до Статуту і програми 
товариства, обирає голову та формує керівну ланку, розглядає та затверджує 
звіти товариства, приймає рішення по прийому нових членів, затверджує план 
роботи на поточний рік,  ухвалює рішення щодо оцінки діяльності товариства, 
його реорганізації або ліквідації.
9. Час і місце проведення зборів оголошують не пізніше, ніж за 2 дні до 
їхнього скликання.
10.Керівним органом наукового товариства «Еврика» є рада НТ «Еврика», яка 

обирається відкритим голосуванням на загальних зборах строком на один 



рік у складі голови ради,  секретаря та керівників наукових секцій. Рада 
збирається не менше, ніж  один раз на квартал.

11.Рада наукового товариства:
- керує  щоденною  роботою  наукового  товариства,  забезпечує  виконання 

рішень зборів, планує, контролює та спрямовує науково-пошукову роботу, 
взаємодіє з радами міського наукового товариства «Ерудит».

ІV. ЧЛЕНСТВО У ТОВАРИСТВІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

1. Учасниками наукового товариства «Еврика» можуть бути  учні 7-11 класів, 
які виявляють інтерес до науки, мають бажання отримати додаткові знання та 
вміння з окремих галузей науки; педагогічні працівники; батьки; представники 
громадськості, які визнають даний Статут.
2.  Зарахування до НТ проводять щороку до 1 жовтня на підставі  письмової 
заяви  учня  (учениці)  голові  НТ  «Еврика»  та  за  підсумками  співбесіди  з 
науковим керівником первинного осередку.
3. За бажанням учень може брати участь у кількох первинних осередках НТ, 
переходити протягом будь-якого року навчання з одного профілю до іншого у 
встановленому вище порядку: за заявою, рекомендацією, співбесідою.
4. Зарахування та відрахування здійснюють за наказом голови НТ.
5. Члени наукового товариства зобов’язані:

- дотримуватися вимог Статуту НТ;
- виконувати постанови, прийняті на зборах товариства;
- брати активну участь у роботі секцій, гуртків тощо;
- оволодівати навиками дослідницької та пошукової роботи;
- постійно вдосконалювати свої знання;
-  брати  участь  у  різноманітних  конкурсах,  турнірах,  олімпіадах, 
конференціях тощо;
- пропагувати серед школярів наукові та технічні знання, досягнення науки 
й техніки;
- допомагати у проведенні конкурсів, олімпіад, виставок тощо.

6. Члени наукового товариств мають право:
- працювати в обраній секції, гуртку тощо;
- отримувати консультації  та рецензії на свої роботи, напрацювання;
- брати участь у роботі конференцій, у роботі загальних зборів товариства;
- обирати  та бути обраними у керівні органи товариства;
- регулярно отримувати інформацію про діяльність товариства;
- вносити  пропозиції  щодо  вдосконалення  діяльності  товариства, 

відстоювати власну точку зору;
- висловлювати (усно чи письмово) претензії щодо роботи товариства голові 

НТ;
- використовувати матеріальну базу товариства.
7.   За  умови  невиконання  членом  товариства  своїх  обов’язків  протягом 
тривалого  періоду   навчального  року  за  рішенням ради  НТ «Еврика»  його 
виключають із членів Товариства.



V. ЗМІСТ ТА ФОРМИ РОБОТИ

1. Створення секцій, гуртків, факультативів, тощо.
2. Проведення наукових конференцій.
3. Погодження тематики наукових робіт з учнями, які проводять дослідження 
при  ВоМАН,  організація  конкурсу-захисту  науково-пошукових  та 
науково-дослідницьких робіт.
4. Проведення регулярного огляду наукової та науково-популярної літератури.
5. Випуск альманаху з узагальненими напрацьованими матеріалами з досвіду 
роботи наукового товариства.
6.  Презентація  власних  творчих  здобутків  на  сайті  школи,  у  друкованих 
виданнях наукового та освітнього спрямування.

VІ. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОГО 
ТОВАРИСТВА ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ

1. Діяльність  наукового  товариства  припиняється  шляхом  реорганізації 
(змінення, розподілу або ліквідації).

2. Реорганізація й ліквідація здійснюється за рішенням загальних зборів.
3. Діяльність  наукового  товариства  може  бути  припинена  за  рішенням 

дирекції школи у випадку порушення даного Статуту.

VІІ. ФІНАНСУВАННЯ Й МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

1. Головним джерелом фінансування наукового товариства є кошти міського 
бюджету, які 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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