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оволодіння учнями сучасними методиками та формами організації й 

проведення самостійних досліджень у галузі природничих наук; 

здійснення професійної орієнтації обдарованих учнів; 

пропаганда та популяризація наукових знань. 

 

5. Державний контроль за діяльністю Школи здійснює Департамент 

освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації (далі – Департамент). 

Координаційно-методичну роботу, спрямовану на організацію Школи 

здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.  

 

6. Безпосереднє керівництво Школою здійснює директор комунального 

закладу освіти „Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 

молоді” (далі – Центр). 

 

7. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом  

України „Про позашкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, 

наказами Міністерства освіти і науки України, Департаменту та цим 

Положенням. 

 

8. Мова навчання та виховання у Школі визначається відповідно до  

статті 20 Закону України „Про засади державної мовної політики”. 

 

9. Під час роботи Школи обробка персональних даних учнів здійснюється 

з урахуванням вимог Закону України „Про захист персональних даних”. 

 

10. Витрати на фінансування та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності Школи здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним 

законодавством України. 
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IІ. Права та обов’язки учнів Школи 
 

1. До Школи приймаються учні 9-11 класів загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів. 

 

2. Учні Школи мають право: 

на поглиблене вивчення природничих дисциплін;   

самостійно обирати напрям наукового дослідження відповідно до своїх 

здібностей та інтересів; 

проводити дослідження в обраному науковому відділенні; 

отримувати необхідну методичну та організаційну допомогу від 

педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників вищих навчальних 

закладів та науково-дослідних установ, задіяних до організації роботи Школи; 

використовувати для виконання дослідження матеріально-технічну базу 

Центру, вищих навчальних закладів і наукових установ, з якими Центр уклав 

відповідні договори; 

брати участь у різних видах заходів Школи; 

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Школи, а також інші 

права, визначені Законами України „Про освіту”, „Про позашкільну освіту” та 

іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти. 
 

3. Учні зобов’язані: 

набувати додаткових знань з обраного напряму наукового дослідження; 

оволодівати практичними навичками самостійної дослідницької, 

пошукової та експериментальної діяльності; 

підвищувати загальнокультурний рівень, додержуватися морально-

етичних норм поведінки; 

дбайливо ставитися до державного, комунального та приватного майна; 

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Центру, норм техніки 

безпеки життєдіяльності, а також виконувати інші обов’язки, передбачені 

Законами України „Про освіту”, „Про позашкільну освіту”  та іншими 
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нормативно-правовими актами в галузі освіти. 
 

4. До Школи на перший рік навчання зараховуються учні, які навчаються 

в 9 – 10 класах загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних 

навчальних закладів.  

Зарахування до Школи здійснюється в жовтні поточного року і 

оформляється наказом директора Центру. 

 

5. Рішення про відрахування учня зі Школи приймає директор Центру, за 

умови подання заяви про відрахування на ім'я директора Центру. 

 

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу  

 

1. Навчально-виховний процес у Школі здійснюється відповідно до 

навчальних планів і навчальних програм, розрахованих на два роки навчання. 

Навчальні плани та навчальні програми Школи затверджує директор 

Центру. 

 

2. Діяльність Школи може організовуватися за такими формами: 

наукові відділення, наукові секції, навчальні групи;  

індивідуальна робота учнів під керівництвом педагогічних, науково-

педагогічних, наукових працівників вищих навчальних закладів та науково-

дослідних установ (за згодою), інших спеціалістів тощо; 

колективна робота: секцій, експедиції, лекторії, практикуми, семінари 

тощо; 

факультативи та спецкурси; 

практична робота в лабораторіях; 

дистанційне навчання; 

заліки, контрольні роботи з базових дисциплін; 

захист науково-дослідницьких робіт; 



 
5

інтелектуальні змагання з різних галузей знань. 

У канікулярний період Школа може проводити навчальні збори, сесії, 

експедиції, практики, екскурсії, до участі в яких можуть залучатися педагогічні, 

науково-педагогічні та наукові працівники закладів (за згодою), задіяних в 

роботі Школи. 

 

3. Навчання у Школі здійснюється в очно-заочній формі за напрямами: 

природничий (із секціями біології, екології, хімії, сучасних біотехнологій 

тощо); 

аграрний (із секціями агрономії, садівництва, лісознавства, бджільництва, 

ветеринарії  та зоотехнії тощо); 

декоративно-прикладний (із секціями народних ремесел, флористики та 

фітодизайну тощо); 

людинознавчий (із секціями психології, соціології, валеології тощо); 

іншими – відповідно до завдань діяльності Центру. 

 

4. У складі наукових секцій можуть працювати навчальні групи. 

Середня наповнюваність навчальних груп становить, як правило,  

10 – 15 учнів. 

 

5. Випускникам Школи, які успішно склали кваліфікаційні іспити, 

видається документ про позашкільну освіту. 

 

6. За підсумками навчання у Школі під час екзаменаційної сесії 

проводиться конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів відповідно до 

вимог Малої академії наук України. 

Переможці конкурсу-захисту у складі команди Школи отримують право 

брати участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в межах 

наукових відділень хімії та біології, екології та аграрних наук. 




