МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ОСВІТНІЙ ОКРУГ №7
ОПОРНИЙ ЗАКЛАД-КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«Маріупольська загальноосвітня школа 1-111ступенів №47»

Наукове товариство учнів «Сузір’я»
МАН округу № 7

Загальні відомості про НТУ МАН округу № 7
Назва НТУ: Сузір’я (опорний заклад – комунальний заклад загальноосвітня I – III
ступенів школа «47» м. Маріуполь)
Структура (додаток № 1) (мережа закладів)
Мета:
1. Всебічний розвиток творчих здібностей дитини.
2. Створення оптимальних умов для саморозвитку, самореалізації учнів на
підставі індивідуальних інтересів та нахилів.
3. Залучення учнів до творчих конкурсів поза школою.
4. Забезпечення оптимальних умов для фізичного розвитку кожного учня з
урахуванням
Завдання НТУ:
1. Процес наукового пошуку, дослідження, одержимість від бажання, відкрити
нове для себе і отримати емоційне задоволення від цього.
2. Спонукання учнів до формулювання нових ідей та уявлень, до висунення
власних пропозицій, здогадок, гіпотез, альтернативних пояснень.
3. Постійні зіткнення учнів з явищами, які вступають у протиріччя з уже
існуючими уявленнями.
4. Дозволяти учням досліджувати власні пропозиції у вільній і ненапруженій
обстановці, особливо використовуючи можливості обговорень у малих групах.
5. Надавати можливість учням застосовувати нові уявлення до широкого кола
явищ, ситуацій з метою оцінювання їх прикладного значення.
6. Необхідне виникнення в учня почуття незадоволеності тими уявленнями про
навколишній світ, який він має, та їх обмеженістю.
7. Нові уявлення повинні бути чіткими для розширення їх змісту та співіснування із уже існуючими уявленнями про навколишній світ.
8. Нові уявлення повинні бути кориснішими за старі і мають сприйматися як
більш плідні у вирішенні невідомих проблем, підводячи дослідника до нових
ідей, сприяючи розширенню можливостей для пояснень та передбачень.

Заповіти
1. Будь-яка теорія повинна мати доказ.
2. Якщо можеш зробити,— зроби зараз; хто знає, чи зможеш ти це зробити
потім.
3. Щоразу роби все краще або по-іншому.
4. Якщо можеш виправити наслідки своєї помилки, ти ще не помилився.
Нормативно – правове забезпечення НТУ
Статут наукового товариства
Загальні положення
Наукове товариство учнів (далі НТУ) є добровільним творчим об'єднанням
учнівської молоді, що забезпечує її інтелектуальний та духовний розвиток,
вдосконалення науково-практичної діяльності, сприяє самовизначенню в майбутній
професії.
Основним завданням НТУ є:
•

створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу учнівської

молоді;
• виявлення, розвиток та підтримка творчих здібностей учнів шляхом їх залучення
до активної наукової діяльності та додаткової освіти;
• організаційне забезпечення творчої діяльності учнів;
• пропаганда наукових досягнень учнівської молоді.
НТУ у своїй діяльності керується Законом України «Про освіту», Державною
національною програмою «Освіта. Україна XXI століття», «Положенням про Малу
академію наук і наукові товариства учнів України», чинним законодавством.
Структура та організаційні принципи діяльності
НТУ створено як структурний підрозділ Малої академії наук України. Воно
включає в себе всі наукові об'єднання учнів школи (секції, гуртки, інтелектуальні
клуби).
Керівним органом НТУ є рада, до складу якої входять найбільш активні учніпереможці олімпіад, наукових конкурсів і турнірів, а також викладачі-організатори
наукової роботи учнів, працівники закладів науки та вищої освіти.

Організаційно-педагогічне

керівництво

діяльністю

НТУ

здійснюється

адміністрацією навчального закладу.
Схема-структура НТУ додається.
1.1.1. Організація навчально-виховного процесу
Навчально-виховний процес в НТУ здійснюється на основі навчальних планів
і програм, розроблених науковими керівниками та педагогами і затверджених
відповідними керівними органами.
Програмами і планами передбачається:
• проведення занять загальнорозвиваючого напрямку;
• надання додаткової освіти в різних галузях науки;
• колективна та індивідуальна робота з учнями.
Науковий рівень навчально-виховного процесу забезпечують залучені до
роботи наукові працівники, вчені, спеціалісти, викладачі ВНЗів, керівники творчих
лабораторій тощо.
Адміністрація і педагоги навчального закладу забезпечують умови для роботи
наукових об'єднань учнів, відповідають за якість навчально-виховної роботи,
проводять масові заходи з учнями.
Форми роботи НТУ:
•

регулярна робота наукових об’єднань учнів при базових наукових закладах,

ВНЗах та безпосередньо в навчальному закладі;
• індивідуальна робота учнів під керівництвом фахівців та педагогів;
•

колективна робота творчих груп, організація різних форм науково-практичної

роботи (екскурсій, експедицій, виїзних наукових шкіл тощо);
•

проведення конференцій, зльотів, виставок, конкурсних масових заходів

(олімпіад, турнірів та ін.).
НТУ має право виконувати замовлення науково-дослідних організацій, ВНЗів,
підприємств, державних і приватних установ. За наявності відповідної угоди та умов
члени НТУ можуть отримувати в установленому порядку посвідчення про
присвоєння кваліфікації, категорії за професією.
IV. Права та обов'язки членів НТУ

Членами НТУ можуть стати учні 8—11 класів, які виявляють інтерес до науки,
беруть активну участь у роботі НТУ, масових заходах (конференціях, семінарах,
олімпіадах тощо). Прийом до НТУ здійснюється на загальних зборах товариства.
Члени НТУ зобов'язані:
•

постійно вдосконалювати свої знання, оволодівати навичками науково-

дослідницької та науково-практичної роботи;
• брати активну участь у роботі наукових об'єднань;
• пропагувати серед школярів наукові знання та досягнення;
• дотримуватись вимог Статуту. Члени НТУ мають право:
• брати участь у масових наукових заходах порядку, встановленому регламентом їх
проведення;
• користуватися інформаційною та матеріально-технічною базою закладів освіти та
науки, з якими співпрацює НТУ;
• отримувати консультації та рецензії на свої роботи, мати наукового керівника;
•

брати участь у загальних зборах товариства, обирати й бути обраним до його

керівних органів;
• добровільно залишити товариство.
V. Порядок звітності НТУ
Порядок ведення обліку роботи, звітності НТУ визначається адміністрацією
навчального закладу, органами управління освітою.

