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ПОЛОЖЕННЯ 
про науково-дослідну та курсову 
роботу ліцеїстів
1. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Курсовими є роботи ліцеїстів, написані з питань, вже опрацьованих наукою, коли учні відкривають для себе вже відомі наукові факти.
1.2 Науково-дослідними є роботи ліцеїстів теоретичного та пошукового характеру з невирішених наукових проблем.
1.3 Головною метою виконання ліцеїстами науково-дослідних та курсових робіт є:
-	розвиток творчих здібностей учнів; 
- оволодіння елементами наукового методу пізнання і методикою наукових  досліджень;
-   оволодіння навиками творчості;
-   поглиблене і випереджаюче вивчення навчального матеріалу;
-	вивчення матеріалу, що не входить в навчальні програми.


2. ЗМІСТ ТА ФОРМИ РЕФЕРАТНИХ, КУРСОВИХ ТА
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ЛІЦЕЇСТІВ
2.1 Виконання курсових, науково-дослідних робіт в ДНУ, на кафедрах ліцею.
2.2 Участь в конкурсах на кращу наукову роботу в ліцеї, МАНі області, інших закладах.
2.3 Участь в тематичних семінарах і конференціях в ліцеї, ДНУ.
2.4 Підготовка матеріалів до друку (в ліцеї, наукових видавництвах).


3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ І
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

3.1 На початку березня наукові керівники подають на затвердження заступнику директора з наукової роботи перелік тем курсових і науково-дослідних робіт.
3.2 Затверджені теми пропонують ліцеїстам 9,10-х класів на спеціальних семінарах, предметних уроках протягом квітня.
3.3 Ліцеїсти можуть вибрати тему роботи самостійно, попередньо узгодивши її з науковим керівником.
3.4 Наприкінці навчального року куратори 9-10-х класів складають тематику курсових і науково-дослідних робіт, куди заносять: прізвище, ім'я по батькові ліцеїста, назву теми, предмет, прізвище та ім'я наукового керівника.
3.5 Керівники складають аналогічні списки тем робіт.
3.6 Список тем і  керівників затверджується   заступником директора з наукової роботи та закріплюється наказом по ліцею.
3.7 Виконання робіт контролюється науковими керівниками, куратором  групи і заступником директора з наукової роботи.
3.8 До кінця травня ліцеїсти повинні звітувати про виконану роботу (назва, мета роботи, список рекомендованої літератури, перші результати, план подальшої роботи).
3.9 В першому, чорновому варіанті, робота повинна бути надана керівникові на перевірку не пізніше жовтня.
3.10 Попередній захист робіт відбувається в листопаді. Перед попереднім захистом робота рецензується. Результати попереднього захисту оформлюються у вигляді відомостей, узгоджуються на кафедрах і затверджуються заступником директора з наукової роботи.
3.11 За підсумками попереднього захисту визначаються кращі роботи і рекомендуються до участі в предметних науково-практичних конференціях ліцею.

4. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВИХ
І НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ
4.1 Виступ наукового керівника зі стислим аналізом робіт, що рекомендуються до захисту.
4.2 Виступ претендента.
4.3 Питання до претендента.
4.4 Виступ наукового керівника з рецензією роботи.
5. ЗАОХОЧЕННЯ ЛІЦЕЇСТІВ, ЯКІ БРАЛИ АКТИВНУ УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ
5.1 Переможці предметних науково-практичних конференцій рекомендуються до участі в обласному конкурсі-захисті наукових робіт МАН, а також для участі в тематичних семінарах і конференціях наукового студентського товариства ДНУ. Поїздка на Всеукраїнську конференцію МАН як призерів, так і їх наукових керівників фінансується за рахунок батьківських коштів ліцею
5.2 Переможці предметних наукових конференцій заохочуються матеріально та нагороджуються преміальними балами (від 10 до 30, в залежності від рангу конференцій).
5.3 За активну участь в роботі НТЛ, за успіхи, виявлені в вивченні гуманітарних предметів, призерам науково-практичних конференцій надається звання "Бакалавр права (історії, гуманітарних предметів)" або "Магістр права (історії, гуманітарних предметів)".
5.4 Підсумки виконання курсових і науково-дослідних робіт висвітлюються в наказі по ліцею, в ліцейській пресі. Оцінка за роботу виставляється в атестат про середню освіту.



