
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

засідання ради наукового  

учнівського товариства «ІнтерАктив» 

29.09.2016 р.                                   м.Путивль   

Голова ради: Карпець С.О. 

Секретар: Яцина А.В. 

Присутні: члени ради наукового учнівського товариства Путивльської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Ознайомлення з Положенням про наукові товариства учнів, затвердженого 

наказом міністерства освіти і науки України 10.11.2014 р. №1287. 

2. Затвердження Статуту наукового учнівського товариства «ІнтерАктив» 

Путивльської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів. 

3. Затвердження складу кафедр наукового учнівського товариства «ІнтерАктив» 

Путивльської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів. 

4. Затвердження плану роботи наукового учнівського товариства «ІнтерАктив» 

Путивльської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів. 

1. СЛУХАЛИ: 

Голову ради наукового учнівського товариства «ІнтерАктив» Карпця С.О., який 

познайомив присутніх з Положенням про наукові товариства учнів, затвердженого 

наказом міністерства освіти і науки України 10.11.2014 р. №1287. 

УХВАЛИЛИ: 

Прийняти до відома Положення про наукові товариства учнів, затвердженого 

наказом міністерства освіти і науки України 10.11.2014 р. №1287. 

2. СЛУХАЛИ: 

Голову ради наукового учнівського товариства «ІнтерАктив» Карпця С.О., який 

познайомив присутніх з проектом Статуту наукового учнівського товариства 
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"ІнтерАктив" Путивльської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів, метою 

діяльності НУТ, структурою, задачами  НУТ, формами роботи та іншими основними 

положеннями.  

ВИСТУПИЛИ: 

Секретар наукового учнівського товариства Яцина А.В., яка повідомила 

присутніх, що всі засідання ради НУТ будуть проходити відповідно до плану. 

Рішення ради НУТ будуть обговорюватись відкрито, будуть враховуватись думки 

кожного члена ради НУТ. 

Член наукового учнівського товариства Лайко Кирило, який запропонував 

затвердити статут наукового учнівського товариства "ІнтерАктив". 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити статут наукового учнівського товариства "ІнтерАктив" Путивльської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів. 

3. СЛУХАЛИ: 

Керівників кафедр, які познайомили присутніх з кандидатурами учнів, які 

входитимуть до складу кафедр у 2016-2017 навчальному році. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити склад кафедр: філологічного та суспільно-гуманітарного напрямку, 

природничо-математичного напрямку, технологічного та естетичного напрямку, 

виховного напрямку (списки додаються). 

4. СЛУХАЛИ: 

Секретаря наукового учнівського товариства Яцину А.В., яка познайомила 

присутніх з основними завданнями та напрямками роботи наукового учнівського 

товариства "ІнтерАктив" Путивльської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ 

ступенів. 

ВИСТУПИЛИ: 

Керівник кафедри філологічного та суспільно-гуманітарного напрямку Цирулік 

О.М., яка запропонувала внести до плану роботи пошукову роботу кафедри 

філологічного та суспільно-гуманітарного напрямку за темою "А.Луговський – поет 

та громадський діяч", звернувши основну увагу на те, що наш земляк Анатолій 

Іванович Луговський є давнім товаришем нашої школи. Він має багато збірок своїх 

творів, але про поєднання творчості поета і громадської роботи не сказано в 



жодному літературному виданні. Це і пояснює актуальність такої дослідної, 

пошукової роботи. 

Керівник кафедри технологічного напрямку Тітов Р.С., який повідомив про 

проектну діяльність "Допомога бійцям АТО. Технологія виготовлення кішок для 

розмінування", над якою буде працювати його кафедра у 2016-2017 навчальному 

році. Але Роман Семенович наголосив, що без математичних розрахунків, технічної 

підтримки, пошуку інтернет-ресурсів цю роботу буде виконати складно. Тому 

запропонував для успішної роботи над проектом об’єднати кафедру технологічного 

та естетичного напрямку та кафедру природничо-математичного напрямку у 

наукове відділення, що не суперечить Статуту наукового учнівського товариства.  

Керівник кафедри виховного напрямку Новікова О.О. запропонувала роботу над 

проектом "Школа від минулого до сьогодення", над яким будуть працювати члени її 

кафедри. 

Голова ради наукового учнівського товариства "ІнтерАктив", який запропонував 

затвердити емблему та бланк НУТ. Членам-учням ради НУТ вручити в урочистій 

обстановці на загальношкільній лінійці посвідчення членів ради наукового 

учнівського товариства.  

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план роботи наукового учнівського товариства "ІнтерАктив" 

Путивльської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів з урахуванням 

запропонованих поправок. 

Затвердити емблему та бланк документообігу наукового учнівського товариства 

"ІнтерАктив". 

Вручити посвідчення членів ради наукового учнівського товариства Олексієнко 

Оксані, Вариці Вірі, Лайко Кирилу, Брежнєвій Дар’ї, Коваленко Насті, Охріменко 

Ірині на загальношкільній лінійці 27.09.2016 року. 

 

Голова ради НУТ                                              С.О.Карпець 

Секретар                                                            А.В.Яцина 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №2 

засідання ради наукового  

учнівського товариства «ІнтерАктив» 

04.10.2016 р.                                   м.Путивль   

Голова ради: Карпець С.О. 

Секретар: Яцина А.В. 

Присутні: члени ради наукового учнівського товариства Путивльської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

5. Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів та участь учнів школи у ІІ етапі. 

6. Про участь членів ради наукового учнівського товариства "ІнтерАктив" у 

організації та проведенні Всеукраїнських предметних олімпіад, різноманітних 

конкурсів. 

5. СЛУХАЛИ: 

Голову ради наукового учнівського товариства «ІнтерАктив» Карпця С.О., який 

познайомив присутніх з Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт, олімпіади зі  спеціальних  дисциплін  та  конкурси  фахової  

майстерності, затвердженого наказом Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту 

України від 22.09.2011 №1099, наказом відділу освіти Путивльської райдерж-

адміністрації від 26.10.2016 №223-ОД "Про проведення І-ІІ  етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році" та 

наказом по школі від 04.10.2016 №123- ОД "Про проведення І етапу та учать у ІІ  

етапі Всеукраїнських  учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016-2017 

навчальному році". 

УХВАЛИЛИ: 

Прийняти до відома Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі  спеціальних  дисциплін  та  конкурси  фахової  майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту України від 

22.09.2011 №1099, наказ відділу освіти Путивльської райдержадміністрації від 



26.10.2016 №223-ОД "Про проведення І-ІІ  етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році" та наказ по школі 

від 04.10.2016 №123-ОД "Про проведення І етапу та учать у ІІ  етапі Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році". 

6. СЛУХАЛИ: 

Голову ради наукового учнівського товариства «ІнтерАктив» Карпця С.О., який 

запропонував порушити клопотання перед адміністрацією школи щодо дозволу на 

безпосередню участь членів ради в організації та проведенні І етапу олімпіад та 

різноманітних конкурсів, які проходять в школі. 

ВИСТУПИЛИ: 

Керівник кафедри природничо-математичного циклу Стрижак С.О., який 

підтримав пропозицію голови ради НУТ. 

УХВАЛИЛИ: 

Порушити клопотання перед адміністрацією Путивльської загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІ ступенів про дозвіл на безпосередню участь членів ради 

наукового учнівського товариства "ІнтерАктив" в організації та проведенні І етапу 

олімпіад та різноманітних конкурсів, які проходять у школі. 

 

Голова ради НУТ                                              С.О.Карпець 

Секретар                                                            А.В.Яцина 

 

 


