ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ КПНЗ «ДОМАНУМ»
01.09.2016 р № 25
Положення
про очно-заочну школу здібної учнівської молоді «Юний дослідник»
Донецького відділення Малої академії наук України
І. Загальні положення
1. Очна-заочна школа здібної учнівської молоді «Юний дослідник»
Донецького відділення Малої академії наук України (далі очно–заочна школа) –
як одна із форм організації позашкільної освіти дослідницькоекспериментального напряму, створена з метою залучення учнів до пошукових,
дослідницьких і експериментальних робіт у різних галузях науки, техніки й
виробництва, поглибленого вивчення профілюючих дисциплін та задоволення
потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні.
2. Головними завданнями очно-заочної школи є:
створення умов для реалізації особистісних, творчих, інтелектуальних
потреб учнів;
оптимізація загальнодержавної системи виявлення, розвитку і підтримки
інтелектуально обдарованих, здібних до наукової творчості учнів;
реалізація завдань розвитку безперервної освіти дітей, учнівської і
студентської молоді;
мотивація учнів до самоосвіти, самовдосконалення, свідомому
проектуванню науково-дослідницької діяльності;
формування гармонійно розвиненої, інтелектуальної, високоосвіченої,
соціально активної і національно свідомої особистості, носія кращих надбань
національної та світової освіти, науки і культури;
надання освітніх послуг обдарованій молоді понад програмного рівня,
кваліфікованої допомоги учням у підготовці до участі у Всеукраїнських
конкурсах;
формування базових дослідницьких компетентностей учнів у процесі
експериментальної,
навчально-дослідницької,
науково-дослідницької,
дослідницько-конструкторської та винахідницької діяльності;
сприяти активізації роботи у поглибленні знань з базових навчальних
дисциплін обраної галузі науки;
сприяння підняттю у суспільстві престижу науково-дослідницької роботи
учнів, авторитету їх педагогічних і наукових керівників;
якісна підготовка учнів до конкурсів, турнірів, конференцій та інших
заходів різних рівнів;
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забезпечення рівних можливостей доступу інтелектуально обдарованої
учнівської молоді до освітніх ресурсів провідних вищих навчальних закладів і
наукових установ Донеччини.
3. Очно-заочна школа у своїй діяльності керується Конституцією і
законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради
України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
актами та цим Положенням.
4. Безпосереднє керівництво очно-заочною школою здійснює її керівник,
який призначається директором комунального позашкільним навчального
закладу «Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді» (далі –
КПНЗ «ДОМАНУМ»).
5. Мова навчання та виховання у очно – заочній школі визначається
відповідно до статті 20 Закону України «Про засади державної мовної
політики».
6. Під час роботи очно-заочної школи обробка персональних даних
слухачів здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист
персональних даних».
ІІ. Учасники навчально-виховного процесу очно-заочної школи
1. Учасниками навчально-виховного процесу є педагогічні працівники
КПНЗ «ДОМАНУМ», науковці, науково-педагогічні працівники вищих
навчальних закладів, педагогічні працівники закладів освіти Донецької області
та учні 8-11 класів загальноосвітніх, вихованці позашкільних, студенти
професійно-технічних і вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які
мають базовий рівень підготовки з базових дисциплін, які зацікавлені у
поглиблені знань з обраної галузі науки, формуванні вмінь та навичок науководослідницької, пошукової та експериментальної діяльності.
2. Учні-слухачі очно-заочної школи мають право на:
поглиблене вивчення базових навчальних дисциплін;
обирання тем наукового дослідження;
виступи з доповідями про наукові досягнення на конференціях, форумах
тощо різного рівня;
користування матеріально-технічною, науковою, бібліотечною базою
наукових установ, вищих навчальних закладів згідно укладених угод із
базовими закладами Донецької області;
виконання науково-дослідницьких робіт, відповідно до укладених угод
КПНЗ «ДОМАНУМ» із базовими закладами та установами;
користування матеріально-технічною базою КПНЗ «ДОМАНУМ».
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3. Учні-слухачі очно-заочної школи повинні:
набувати додаткові знання, використовувати різні джерела інформації;
проводити дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу в різних
галузях науки, техніки та виробництва;
оволодівати практичними навичками самостійної праці;
підвищувати загальнокультурний рівень, додержуватися моральноетичних норм поведінки;
бережливо ставитися до державного, особистого майна;
дотримуватися вимог цього Положення.
4. Педагогічні, науково-педагогічні працівники очно-заочної школи
мають право:
вносити пропозиції керівництву КПНЗ «ДОМАНУМ» з питань
поліпшення навчально-виховного процесу;
обирати різні форми підвищення педагогічної кваліфікації;
виявляти ініціативу у роботі, вибирати науково та педагогічно
обґрунтовані форми, методи, засоби навчання і виховання учнів;
удосконалювати навчальні плани та програми.
5. Педагогічні, науково-педагогічні працівники очно-заочної школи
повинні:
виконувати навчальні плани і програми;
сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів;
формувати у слухачів вміння і навички з різних напрямів науководослідницької роботи відповідно до їх індивідуальних можливостей, інтересів,
здібностей;
дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованця;
постійно підвищувати професійний рівень та педагогічну майстерність;
дотримуватися вимог цього Положення.
ІІІ. Організація навчально-виховного процесу
в очно-заочній школі
1. Очно-заочна школа організовує свою роботу з урахуванням
затвердженої структури наукових відділень Малої академії наук України:
технічні науки;
комп’ютерні науки;
фізика і астрономія;
математика;
економіка;
хімія та біологія;
екологія та аграрні науки;
науки про Землю;
літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство;
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мовознавство;
філософія та суспільствознавство;
історія.
2. Враховуючи структуру наукових відділень в очно-заочній школі
працюють наукові секції, перелік яких визначається в кожному навчальному
році.
3. Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Навчального
плану роботи очно-заочної школи, навчальних програм наукових секцій,
складених на основі навчальних програм з позашкільної освіти, затверджених
відповідно до вимог чинного законодавства.
4. Програмне забезпечення, вибір форм, методів і засобів навчальновиховного процесу здійснюється науково-педагогічними працівниками очнозаочної школи відповідно до затвердженого Навчального плану.
5. Навчальні плани і програми мають враховувати вимоги таких
змістовних блоків: «Основи науково-дослідницької діяльності», «Профільний
навчальний курс», «Організація індивідуальної пошуково-дослідницької
діяльності слухачів» (робота за індивідуальними завданнями).
6. Очно-заочна школа організовує роботу протягом навчального року за
очною та дистанційною формами навчання.
7. До очно-заочної школи зараховуються учні 8-11 класів
загальноосвітніх закладів, вихованці позашкільних навчальних закладів,
студенти професійно-технічних училищ та вищих навчальних закладів І-ІІ
рівня акредитації. Зарахування учнів, вихованців, студентів (далі – учніслухачі) на навчання здійснюється у вересні поточного року і оформляється
наказом директора КПНЗ «ДОМАНУМ».
8. Для зарахування до очно–заочної школи керівник загальноосвітнього
або позашкільного навчального закладу надсилає не пізніше 15 вересня на
адресу електронної скриньки КПНЗ «ДОМАНУМ» mandonetsk@ukr.net заявку
на навчання в очно–заочній школі (Додаток 1). До заявки навчального закладу
додаються заяви претендентів на зарахування (Додаток 2).
9. Навчально-виховний процес очно-заочної школи проводиться у групах.
Середня наповнюваність груп становить 10–15 учнів. Наповнюваність груп
встановлюється директором КПНЗ «ДОМАНУМ залежно від профілю та
можливостей організації навчально-виховного процесу.
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10. Навчальний рік розпочинається з формування навчальних груп, у
період до 30 вересня. Перелік учнів–слухачів, зарахованих до очно–заочної
школи оприлюднюється на офіціальному веб–сайті КПНЗ «ДОМАНУМ» не
пізніше 30 вересня поточного року.
11. Навчальні заняття в очно-заочній школі організовуються відповідно
до Навчального плану, затвердженого директором КПНЗ «ДОМАНУМ». Очні
сесії проводяться двічі протягом навчального року: настановна (восени) та
навчально-дослідницька (навесні). Тривалість семестру та розклад занять
визначається директором КПНЗ «ДОМАНУМ».
12. За наявністю вільних місць в окремих секціях очно – заочної школи
може бути проведено додатковий набір слухачів.
13. Учні-слухачі можуть бути відраховані з очно-заочної школи за
власним бажанням, як ті, що втратили зв’язок із очно-заочною школою
протягом місяця, або внаслідок припинення учнем-слухачем навчальної
діяльності.
14. Форми організації навчально-виховної роботи в очно-заочній школі індивідуальна та групова робота під керівництвом педагогічних, науковопедагогічних, наукових працівників, спеціалістів.
15. Організація навчально-виховного процесу в очно–заочній школі в
період очних сесій і дистанційного навчання у міжсесійний період.
1) Форми роботи під час сесії:
лекції, практичні, лабораторні заняття;
наукова учнівська конференція;
конференції, семінари, форуми;
вхідні контролі, тестування;
зустрічі з видатними вченими, діячами науки, освіти, культури тощо;
навчально-тематичні екскурсії.
2) Форми роботи під час міжсесійного періоду (дистанційний):
лекції (в он-лайн режимі);
самостійна робота з вивчення теоретичних розділів обраної галузі науки;
виконання учнями теоретичних завдань з навчальних дисциплін;
індивідуальна робота над проектом;
консультації (в on-line режимі, очні за графіком);
вебінари;
інтелектуальні ігри: вікторини, брейн-ринги, квести тощо;
участь у наукових конференціях, форумах (в он-лайн режимі)
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вступні, підсумкові, заочні, очні контрольні роботи, опитування,
тестування тощо.
16. За підсумками навчання у очно-заочної школі під час очної сесії
(навесні) проводиться учнівська науково-практична конференція.
17. Випускникам очно-заочної школи, які успішно опрацювали курс за
Програмою видається документ про позашкільну освіту.
V. Фінансування очно-заочної школи
Витрати на фінансування та матеріально-технічне забезпечення
діяльності очно-заочної школи здійснюється за рахунок коштів, не заборонених
чинним законодавством України.

В. о. директора

О. В. Євдокімова
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Додаток 1
до Положення про очно-заочну школу
здібної учнівської молоді «Юний
дослідник» Донецького відділення Малої
академії наук України
(пункт 8 розділу ІІІ)

Директору комунального
позашкільного навчального закладу
«Донецька обласна Мала академія
наук учнівської молоді»
(прізвище, ініціали)

ЗАЯВКА
_________________________________________________________________
(найменування загальноосвітнього або позашкільного навчального закладу)

просить зарахувати до
____________________________________________________________________________
(назва наукової секції)

очно-заочної школи здібної учнівської молоді «Юний дослідник» Донецького
відділення Малої академії наук України
№ Прізвище,
Число, Найменування
Місце
Результат
участі
ім’я, по місяць, рік навчального проживання, учня
у
Всез/п
батькові народження
закладу,
номер
українському конучня
учня
клас
контактного курсі-захисті
наутелефону ково-дослідницьких
учня
робіт учнів–членів
МАН України
(переможець,
учасник, етап)
1
2

Керівник закладу

____________________________ __________________
(підпис)

М.П.
Дата

(ініціали, прізвище)
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Додаток 2
до Положення про очно-заочну школу
здібної учнівської молоді «Юний
дослідник» Донецького відділення Малої
академії наук України
(пункт 8 розділу ІІІ)

Директору комунального
позашкільного навчального закладу
«Донецька обласна Мала академія
наук учнівської молоді»
___________________________
(прізвище, ініціали)

ЗАЯВА*
Я, ___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові претендента на зарахування до
очно-заочної школи здібної учнівської молоді «Юний дослідник»)

дата народження: «___»________________ 20____ р., паспорт (свідоцтво
про
народження):
серія
________
№
_____________,
виданий
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
(коли, ким виданий)
________________________________________________________________)
Прошу
зарахувати
мене
до
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Контактний телефон: ______________________
Адреса електронної скриньки:______________________________________
З Положенням про очно-заочну школу здібної учнівської молоді «Юний
дослідник» Донецького відділення Малої академії наук України учнівської
молоді ознайомлений (ознайомлена).
______________ _____________________ _______________________ (дата)
(особистий підпис претендента)

(ініціали, прізвище)

* Заповнена заява є згодою на збереження та обробку персональних даних.

