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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1  Наукове товариство «Академія» – громадська учнівська організація, 

яка діє відповідно до Положення «Про Товариство». 

1.2  Мета діяльності Товариства – виявлення і творчий розвиток здібностей 

та обдарувань учнів ліцею-школи, утвердження  національної  ідеї, 

розвиток національної культури та піднесення духовності народу. 

1.3 Завдання Товариства: 

- формувати науковий світогляд у ліцеїстів; 

- сприяти утвердженню в ліцеї-школі культу науки, вихованості та 

високої громадянської свідомості; 

- сприяти розвиткові інтересу до знань; 

- сприяти утвердженню української мови як єдиної державної на 

всіх ділянках життя; 

- розвивати творчі здібності учнів спільно з педагогічним 

колективом та батьківською громадськістю; 

- сприяти піднесенню авторитету книги і формуванню культу 

ерудованого, духовно багатого ліцеїста; 

- дбати про збереження й відродження навколишнього середовища; 

- сприяти професійній орієнтації учнів ліцею-школи.                                         

2. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 

2.1  Для виконання своїх завдань Товариство спільно з педагогічним  

колективом: 

- організовує науково-пошукову та дослідницьку діяльність учнів, 

тренінги, семінари, науково-практичні конференції, навчальні ігри, 

виставки, дискусії, диспути, конкурси ерудитів; 

- бере участь у розповсюдженні наукової та художньої літератури; 

- створює гуртки, секції, творчі групи учнів; 

- бере участь у конкурсах науково-дослідницьких, пошукових робіт 

МАН; 



2 

 

- організовує спільно з педагогічним колективом тематичні вечори та 

свята наук, зустрічі з відомими особистостями. 

 2.2 Товариство взаємодіє з різними громадськими організаціями, 

творчими учнівськими об’єднаннями міста, творчими учнівськими 

об’єднаннями в інших містах. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА 

3.1 До Товариства входять індивідуальні члени – учні ліцею-школи, або 

колективні (гуртки, секції). 

3.2 Прийом до Товариства здійснюється на підставі усної заяви учня. 

3.3  Члени  Товариства мають право: 

- займатися науково-пошуковою та дослідницькою діяльністю 

відповідно до своїх інтересів та можливостей; 

- одержувати консультативну допомогу від керівників секцій; 

- одержувати потрібну інформацію, наукову літературу, періодичні 

видання через бібліотеку ліцею-школи та міжнародну інформаційну 

систему ІНТЕРНЕТ; 

- одержувати заохочення від Товариства та адміністрації ліцею-школи 

за активну участь у діяльності Товариства; 

- об’єднувати власні досягнення та досягнення товаришів через різні 

форми роботи; 

- вільно виходити з Товариства. 

3.4  Члени Товариства зобов’язані: 

- дотримуватися Положення про Товариство; 

- брати активну участь в реалізації планів роботи наукового 

товариства; 

- систематично й кваліфіковано здійснювати науково-пошукову      

діяльність, дбаючи  про розвиток власних здібностей та престиж 

навчального закладу; 

- з повагою ставитися до надбань різних наук. 
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4. СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА 

4.1 Основою Товариства є первинні осередки, які діють у класних 

колективах, секціях та гуртках ліцею-школи. 

4.2 Центральним органом є Рада, яка обирається щорічно конференцією 

членів Товариства і керує його роботою. 

4.3 Голова Товариства обирається зі складу учнів ліцею-школи, які мають 

авторитет і досягнення в науково-дослідницькій діяльності, нагороджені 

грамотами, дипломами. 

4.4 До складу Ради входять учні та вчителі – керівники секцій. 

4.5 Найвищим органом Товариства є конференція, яка проводиться в 

жовтні. 

4.6 Товариство має свої атрибути: емблему, гасло. 

4.7 Місце перебування Товариства: комунальний заклад «Навчально-

виховний комплекс І-ІІІ ступенів «ліцей-школа» Козятинської міської ради 

Вінницької області»,  вул. Котовського, 20; 

 тел. (04342) 2-23-71 


