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І. Вступні зауваги 

1. Наукове товариство ЦПР (надалі – НТ) є творчим добровільним 

неприбутковим об’єднанням здобувачів освіти і педагогів, що поглиблено 

вивчають певну галузь науки, розробляють дослідницькі проєкти, 

пропагують досягнення науки та здобутки свого ТО. 

2. Керівними документами НТ є: закон України «Про позашкільну 

освіту»; Правила проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук; статут ЦПР. 

 

ІІ. Мета і завдання  

1. Мета діяльності НТ полягає в одержанні учнями додаткової освіти в 

обраній галузі, набуття ними навичок пошукової, дослідницької роботи, 

сприяння інтелектуальному і духовному розвитку та допрофесійному 

самовизначенні. 

2. Головними завданнями НТ є: творче самовдосконалення здобувачів 

освіти; виявлення і розвиток дітей до 14 років, схильних до самостійного 

пошуку; підтримка обдарованої учнівської молоді; стимулювання успіхів 

членів НТ, підвищення соціального статусу вихованців ЦПР – членів МАН; 

пропаганда результатів діяльності ТО. 

 

ІІІ. Члени НТ 

1. Юні дослідники віком до 14 років – індивідуально або у складі 

творчих мікрогруп. 

2. Індивідуальні здобувачі освіти – члени МАН. 

Учневі – члену НТ може бути видано посвідчення, на його прохання. 

3. Дорослі консультанти: педагоги, науковці, батьки (за згодою). 

4. Для координації роботи, в разі охоплення великої кількості членів, 

НТ обирає раду товариства.  

5. Почесними членами НТ можуть бути особи, що зробили вагомий 

внесок у діяльність НТ (консультанти, видатні випускники ЦПР, меценати та 

ін.).  

 

IV. Організація діяльності 

1. Члени НТ проводять пошукову, дослідницьку та експериментальну 

роботу в рамках відділень МАН, напрям яких відповідає спрямованості 

базових ТО (біологія, екологія, комп’ютерні наук, мистецтвознавство, 

суспільствознавство, техніка тощо). 



2. НТ може виконувати замовлення громадських організацій, науково-

дослідних установ, державних структур. 

3. Форми діяльності: консультації, лекції, читання, конференції, 

екскурсії, захист проєктів тощо. 

4. Відбірковий тур до районного етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук має 

проходити за 2 – 3 тижні до дати проведення цього етапу. 

 


