
ПОЛОЖЕННЯ 

про наукове товариство «Ерудит» юридичного ліцею 

 імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ  

 

1. Загальні положення 

1.1. Наукове товариство «Ерудит» юридичного ліцею імені Ярослава 

Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ (далі – НТ) є 

добровільним об’єднанням ліцеїстів, які здатні до наукового пошуку, 

зацікавлені у підвищенні свого інтелектуального та культурного рівня, бажають 

поглиблювати знання з окремих  навчальних предметів та  розвивати власні 

творчі здібності. 

1. 2. НТ здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, 

у тому числі Закону України «Про освіту», Положення про Малу академію наук 

учнівської молоді, Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових 

навчальних предметів, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

та згідно цього Положення. 

1.3.  НТ у своїй діяльності взаємодіє з педагогічним колективом ліцею, з 

колективами інших загальноосвітніх навчальних закладів, викладачами, 

студентами, курсантами академії, інших вищих навчальних закладів, 

представниками науково-дослідних установ. 

1.4.  У своїй роботі НТ керується принципами самостійності своїх 

членів, демократичності та гласності діяльності.  

1.5. Діяльність наукового товариства ґрунтується на принципах: 

1.5.1. Органічного зв’язку науково-дослідницької роботи та навчання; 

 1.5.2. Самоврядування та гласності у роботі; 

 1.5.3. Змагальності та здорової конкуренції; 

 1.5.4. Рівноправності усіх членів; 

 1.5.5. Добровільності та спільності інтересів наукового спрямування; 

 1.6. Члени наукового товариства здійснюють свою діяльність на 

громадських засадах. 

2. Мета та завдання  
2.1.  Метою діяльності НТ є виявлення талановитих особистостей, що 

прагнуть розвивати свої спеціальні здібності та обдарованість. Сприяння 

інтелектуальному, культурному та творчому розвитку ліцеїстів, розширення їх 

наукового світогляду. 

2.2.  Основними завданнями НТ є: 

2.2.1. Залучення ліцеїстів до поглибленого вивчення предметів, 

активізація науково-дослідницької роботи вихованців; 

2.2.2. Здійснення наукових досліджень, що мають практичну 

спрямованість; 

2.2.3. Формування свідомого ставлення ліцеїстів до розумової праці й 

становлення пошукового, дослідницького, аналітичного типу мислення; 

2.2.4. Удосконалення умінь та навичок ліцеїстів до самостійної роботи; 



2.2.5. Організація наукової та науково-дослідницької роботи ліцеїстів для 

вдосконалення процесу їх навчання та початкової допрофесійної підготовки; 

2.2.6. Формування у ліцеїстів умінь працювати з науковою літературою, 

добирати, аналізувати, систематизувати навчальний матеріал, формулювати 

проблему дослідження, грамотно оформлювати наукову роботу, оволодівати 

мистецтвом дискусії, виступати перед аудиторією з тезами доповіді; 

2.2.7. Використання позакласних заходів різних типів (круглих столів, 

конференцій, брейн-рингів, турнірів тощо) з метою популяризації наукових 

знань. 

3. Структура та організація роботи НТ 
3.1. Структура НТ: 

- організаційно-інформаційний сектор; 

- секція історії та правознавства; 

- філологічна секція; 

- природничо-математична секція; 

3.2. Вищим органом керівництва діяльністю НТ є конференція НТ, яка 

проводиться щорічно. 

3.3. Виконавчим органом НТ є його Рада, яка здійснює поточне 

керівництво роботою НТ у перервах між конференціями. 

3.4. До виключної компетенції щорічної ї конференції НТ відноситься: 

3.4.1. Підведення підсумків наукової та науково-дослідницької роботи 

ліцеїстів та визначення основних напрямків діяльності НТ на наступний рік; 

3.4.2. Затвердження регламенту роботи конференції; 

3.4.3. Заслуховування звіту голови Ради НТ; 

3.4.4. Обрання голови і членів Ради НТ; 

3.4.5. Схвалення символіки НТ. 

3.5. Рада НТ обирається терміном на один рік у складі голови, заступника 

голови, секретаря і керівників сектору та секцій. 

3.6. Рада НТ підзвітна у своїй роботі конференції.  

3.7. Рада НТ: 

3.7.1. Бере участь в організації проведення щорічної підсумкової 

конференції з наукової та науково-дослідницької роботи ліцеїстів; 

3.7.2. Організує та координує діяльність НТ; 

 3.7.3. Здійснює інформаційне та методичне забезпечення діяльності НТ, 

висвітлює роботу кращих секцій і досягнень членів НТ; 

 3.7.4. Залучає ліцеїстів до участі в наукових заходах (круглих столах, 

семінарах, дискусіях, конференціях і конкурсах), бере участь в їх організації; 

3.7.5. Заслуховує та обговорює роботи ліцеїстів, надає рекомендації щодо 

участі у конкурсах за межами ліцею, зокрема у МАН; 

 3.7.6. Здійснює творчі контакти з аналогічними організаціями академії, 

інших навчальних закладів, провідними освітніми та науковими центрами, 

громадськими і благодійними організаціями; 

 3.7.7. Розробляє пропозиції щодо покращення наукової та науково-

дослідницької роботи ліцеїстів; 



 3.7.8. Подає пропозиції керівництву ліцею про заохочення найбільш 

активних членів НТ; 

 3.7.9. Здійснює облік наукової роботи членів НТ, накопичує інформацію 

про їх діяльність; 

 3.7.10. Звітує про свою роботу перед щорічною конференцією НТ. 

 3.8. Чергові засідання Ради НТ проводяться щомісяця. Позачергові 

скликаються головою Ради чи за вимогою 2/3 складу її членів. 

 3.9. Засідання Ради НТ вважається легітимним при наявності не менше 

2/3 її членів. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо воно схвалене шляхом 

голосування (відкритого чи таємного) більшістю присутніх. 

 3.10. Голова Ради НТ: 

 3.10.1. Репрезентує НТ; 

 3.10.2. Організовує підготовку та проведення засідань Ради НТ, головує 

на них, підписує прийняті документи; 

 3.10.3. У період між конференціями діє у межах своїх повноважень; 

 3.10.4. Планує роботу Ради НТ; 

 3.10.5. Контролює роботу членів Ради НТ; 

 3.10.6. Звітує про роботу Ради НТ перед підсумковою конференцією НТ. 

 3.11. Секретар Ради НТ: 

 3.11.1. Організовує підготовку та проведення засідань Ради НТ; 

 3.11.2. Веде облік роботи НТ; 

 3.11.3. Готує проекти звітних документів. 

 3.12. Організаційно-інформаційний сектор Ради НТ: 

 3.12.1. Через керівників секцій здійснює організаційне забезпечення всіх 

напрямків діяльності НТ; 

 3.12.2. Організовує залучення ліцеїстів до роботи в секціях та їх участь в 

наукових заходах ліцею; 

 3.12.3. Готує інформаційні повідомлення та оголошення про роботу НТ; 

 3.12.4. Оформлює інформаційні матеріали, що висвітлюють діяльність 

НТ; 

 3.12.5. Надає членам НТ допомогу у підборі необхідної наукової 

літератури; 

 3.12.6. Організовує попередній розгляд наукових робіт студентів; 

 3.12.7  Встановлює і підтримує зв’язки з аналогічними організаціями 

академії, інших навчальних закладів, провідними освітніми та науковими 

центрами, громадськими і благодійними організаціями; 

 3.13. НТ працює згідно з планом роботи, який складається на навчальний 

рік та затверджується на засіданні Ради НТ; 

 3.14. Звіт Ради НТ здійснюється на підсумковій конференції; 

 3.15. Загальне керівництво діяльністю наукового товариства здійснює 

заступник директора ліцею з навчально-методичної роботи; 

 3.16. Координація роботи здійснюється методистом ліцею та 

викладачами-предметниками; 

 3.17. НТ може використовувати власну символіку, що розробляється 

ініціативною групою і затверджується рішенням конференції НТ. 



 

 4. Члени НТС, їх права та обов’язки 
 4.1. Членами НТ можуть бути ліцеїсти, які успішно виконують 

навчальний план, беруть активну участь у науковій та науково-дослідницькій 

роботі. 

 4.2. Прийом до НТ проводиться її організаційно-інформаційним сектором 

на підставі письмової заяви. 

 4.3. Члени НТ мають право: 

 4.3.1. Обирати та бути обраними до керівних органів НТ; 

 4.3.2. Брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших 

заходів, що організовуються та проводяться НТ; 

4.3.3. Самостійно обирати напрям наукового дослідження, керуючись  

своїми пізнавальними інтересами, а також порадами та рекомендаціями батьків, 

викладачів-предметників та наукових керівників; 

4.3.4. Здійснювати дослідження в обраній галузі наукових знань; 

4.3.5. Обирати наукового керівника (консультанта). Науковими 

керівниками (консультантами) можуть бути викладачі ліцею, батьки ліцеїстів, 

науково-педагогічний склад академії, викладачі інших навчальних закладів та 

працівники науково-дослідних установ; 

4.3.6. Отримувати необхідну методичну та організаційну допомогу від 

наукового керівника; 

4.3.7. Використовувати для виконання наукової роботи матеріально-

технічну базу ліцею; 

 4.3.8. Публікувати наукові статті про результати свого дослідження; 

 4.3.9. Отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку НТ; 

 4.3.10. Переходити за власним бажанням з одної секції до іншої, 

повідомляючи про це наукового керівника та керівника секції; 

 4.3.11. Бути звільненими від самостійної підготовки до занять під час 

підготовки конкурсної наукової роботи (за умови виконання навчального 

плану); 

 4.3.12. Подавати на конкурси підготовлені наукові та науково-

дослідницькі роботи та розробки; 

 4.3.13. Користуватися фондом наукової та навчальної літератури в 

бібліотеці ліцею; 

 4.3.14. Користуватися матеріально-технічною базою ліцею; 

 4.3.15. Бути висунутими кандидатами на здобуття спеціальних премій і 

стипендій; 

 4.3.16. Пропонувати через Раду НТ конкретні заходи щодо удосконалення 

наукової та науково-дослідницької роботи ліцеїстів. 

 

 4.4. Члени НТС зобов’язані: 

 4.4.1. Дотримуватись цього Положення та інших нормативно-правових 

актів, що регламентують наукову та  науково-дослідницьку роботу ліцеїстів, а 

також керуватися в своїй діяльності нормами наукової етики; 



 4.4.2. Виконувати рішення Ради НТ, доручення керівників секцій та 

керівників тем наукових досліджень; 

 4.4.3. Постійно підвищувати свій науковий і культурний рівень, бути 

прикладом у навчанні; 

 4.4.4. Брати активну участь у наукових заходах, які проводяться в ліцеї та 

за його межами; 

 4.4.5. Звітувати перед Радою НТ про виконану роботу. 

 4.5. За успішну роботу в НТ його члени заохочуються у встановленому 

порядку. 

 4.6. Припинення членства в НТ: 

 4.6.1. Члени НТ можуть бути виключені з його складу, якщо вони: 

 4.6.1.1. Подали заяву про виключення за власним бажанням; 

 4.6.1.2. Закінчили навчання в ліцеї; 

 4.6.1.3. Не виконують навчальний план; 

 4.6.1.4. Без поважних причин не беруть участі у науковій та науково-

дослідницькій роботі. 

 4.6.2. Рішення про виключення приймаються на засіданні Ради НТ 

простою більшістю голосів. 

 4.7. Матеріально-технічне забезпечення НТ здійснюється у порядку, що 

не суперечить чинному законодавству України. 

 


