
СТАТУТ  

НАУКОВОГО УЧНІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА"ІНТЕРАКТИВ"  

ПУТИВЛЬСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ  

ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ І-ІІ СТУПЕНІВ 

Загальні положення 

Наукове учнівське товариство "ІНТЕРАКТИВ" Путивльської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів (далі НУТ) – добровільне 

об'єднання школярів та педагогів, які прагнуть до більш глибокої обізнаності в 

різних галузях науки, техніки, культури, до розвитку творчого мислення, 

інтелектуальної ініціативи, самостійності, аналітичного підходу до власної 

діяльності, придбанню умінь і навиків дослідницької роботи. 

Діяльність НУТ здійснюється на основі даного СТАТУТУ. 

НУТ у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами України 

"Про освіту", "Про загальну середню освіту",  Державною національною 

програмою "Освіта. Україна ХХІ століття", "Положенням про наукові товариства 

учнів", чинним законодавством. 

Мета діяльності  НУТ полягає в залученні учнів та педагогів до пошукової, 

експериментальної ,проектної , науково-дослідницької діяльності, поглибленого 

вивчення предметів. 

Задачі НУТ: 

• сприяти підвищенню престижу і популяризації наукових знань; 

• розвивати у школярів пізнавальну активність і творчі здібності; 

• створення умов для організації навчально-дослідницької та науково-

пошукової роботи учнів; 

• знайомити школярів з методами і прийомами наукового пошуку; 

• вчити працювати з науковою літературою, відбирати, аналізувати, 

систематизувати інформацію;  

• виявляти і формулювати дослідницькі проблеми;  

• грамотно оформляти роботу; 

• сприяти оволодінню учнями  мистецтвом дискусії, виступи перед 

аудиторією з доповідями; 



• сприяти професійному самовизначенню учнів. 

Зміст і форми роботи НУТ: 

• розробка проектів і досліджень; 

• задоволення персонального попиту учасників НУТ на вивчення проблеми, 

які їх цікавлять; 

• участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, виставках; 

• проведення семінарів, дискусій, науково-практичних конференцій: 

• виступи з лекціями, доповідями, повідомленнями, творчими звітами; 

• зустрічі з ученими, літературознавцями, іншими фахівцями, 

співробітниками музеїв, архівів; 

• підготовка творчих робіт і їх публікація в збірках. 

Члени НУТ 

Членами НУТ можуть бути учні школи, які займаються науково-

дослідницькою, пошуковою, експериментальною, проектною діяльністю під 

керівництвом педагогічних працівників. 

Члени НУТ мають право: 

 вносити пропозиції з обирання напрямів наукового дослідження 

відповідно до своїх інтересів; 

 здійснювати дослідження в обраній науковій кафедрі; 

 працювати в одній або декількох наукових кафедрах; 

 отримувати необхідну методичну та організаційну допомогу від 

керівників та кураторів; 

 використовувати для виконання дослідження матеріально-технічну базу 

школи; 

 публікувати наукові статті про хід та результати досліджень на 

шкільному сайті, газеті "Шкільний світ"; 

 брати участь у заходах НУТ; 

 бути представленими до відзначення за активну роботу та досягнуті 

творчі успіхи; 

 обирати та бути обраними до ради НУТ; 

 вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи НУТ; 



 добровільно вийти зі складу НУТ. 

Рішення про набуття та припинення членства в НУТ приймає рада НУТ. 

Членство в НУТ може бути припинено за таких умов: 

 закінчення членом НУТ школи або вибуття з неї; 

 подання членом НУТ на ім’я голови ради НУТ особистої заяви про вихід 

зі складу НУТ. 

Структура НУТ 

Структура НУТ формується залежно від мети, завдань його діяльності, 

розвитку напрямів науково-дослідницької роботи, запитів членів НУТ, 

педагогів, батьків. 

До складу НУТ можуть входити наукові кафедри. 

Близькі за напрямами діяльності наукові кафедри можуть бути об’єднані в 

наукові відділення. 

Діяльність НУТ може організовуватися за такими формами: 

 гуртки та інші творчі об’єднання, які працюють протягом року на базі 

школи; 

 індивідуальна та групова робота членів НУТ під керівництвом 

педагогічних  працівників, спеціалістів тощо; 

 колективна робота творчих груп, експедиції, табірні збори, літні наукові 

школи, лекторії тощо; 

 факультативи та курси за вибором; 

 консультаційні пункти для учнів; 

 дистанційне та віртуальне навчання; 

 інтелектуальні змагання з різних галузей знань тощо. 

НУТ періодично проводить зібрання членів НУТ з метою обговорення і 

вирішення актуальних проблем навчання, організації спільних проектів з 

науковими установами, дослідницькими станціями, іншими навчальними 

закладами, підприємствами, а також обговорення питань щодо відзначення 

кращих раціоналізаторських, винахідницьких, пошукових, наукових робіт і 

проектів, проблемних питань діяльності НУТ. 



По закінченні роботи над науково-дослідним експериментом чи проектом 

члени НУТ звітують на конференціях, зборах чи інших масових заходах. 

 

Управління НУТ 

Вищим керівним органом НУТ є збори НУТ. 

2. Збори НУТ проводяться не рідше двох разів на рік. Рішення про 

проведення зборів НУТ приймає рада НУТ. 

Збори НУТ затверджують власний статут, склад ради НУТ, план роботи 

НУТ на поточний рік, а також підбивають підсумки роботи НУТ та приймають 

рішення про припинення його діяльності. 

3. У період між зборами керівництво НУТ здійснює рада НУТ. 

До складу ради НУТ входять голова, заступник голови, секретар, члени 

НУТ. 

Склад ради НУТ обирається один раз на два роки. 

Засідання ради НУТ проводяться не менше двох разів на рік. 

Рада НУТ: 

 представляє інтереси членів НУТ перед адміністрацією школи; 

 визначає напрями науково-дослідницької, експериментальної, проектної, 

пошукової роботи НУТ; 

 координує науково-дослідницьку діяльність членів НУТ; 

 виступає ініціатором проведення конференцій, форумів, семінарів; 

 приймає рішення щодо створення експертної комісії; 

 приймає рішення про прийняття до НУТ, припинення членства в ньому. 

Керівництво радою НУТ здійснює голова. 

Голова ради НУТ здійснює загальне керівництво НУТ, визначає головні 

напрями розвитку НУТ, затверджує розподіл обов’язків між членами ради. 

Рішення ради НУТ обговорюється членами ради і протоколюється. 

Просвітницька діяльність 

НУТ проводить просвітницьку діяльність серед учнів школи, здійснює 

популяризацію діяльності НУТ. 



Просвітницька діяльність НУТ спрямовується на реалізацію завдань з 

навчання, виховання та розвитку членів НУТ, стимулювання їх 

інтелектуального й творчого самовдосконалення. 

НУТ може висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, на 

офіційному веб-сайті школи, газеті тощо. 

 

 

 

 

 

 

 


