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ПЛАН
роботи наукового учнівського товариства "ІнтерАктив"
на 2019-2020 навчальний рік
Термін
Зміст роботи
Відповідальні
виконання
Засідання ради наукового учнівського
товариства. Обговорення Положення
про наукові товариства учнів,
затвердженого наказом Міністерства
Голова ради,
освіти і науки України 10.11.2014 р.
Вересень
керівники
№1287. Обговорення статуту
кафедр
наукового учнівського товариства.
Обговорення з керівниками кафедр
складу кафедр. Затвердження плану
роботи на 2019-2020 навчальний рік.
Обговорення та планування пошукової
Карпець С.О.
роботи кафедр філологічного та
Новікова О.О.
суспільно-гуманітарного напрямку,
Жовтень
Цирулік О.М.
природничо-математичного,
Стрижак С.О.
мистецького та виховного напрямків
над проектами
Пошуково-дослідна робота, проектної
діяльності:
- кафедри філологічного та
суспільно-гуманітарного
напрямку «Філологічний клуб
«Мереживо фразеологізмів»,
підготовка до фестивалю
народної творчості «Народ
Протягом
Керівники
скаже, як завʼяже»;
року
кафедр
- кафедри мистецького напрямку
«40 способів залишатися
творчим» (виготовлення
настінного панно), проект
«Виготовлення коркової дошки
для кабінету «Мистецтва» у
техніці мозаїки пробковими

матеріалами»;
- наукового відділення кафедр
природничо-математичного та
технологічно-естетичного
напрямків «Виготовлення
захисних корпусів для WI-FI
роутерів»;
- кафедри природничоматематичного напрямку
«Школа журналістики. Постійнодіючий проект «Газета
«Шкільний світ»
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Організація та участь учнів школи в ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з
базових дисциплін, конкурсах у 20192020 навчальному році
Організація та участь учнів школи:
- у мовно-літературному конкурсі
учнівської та студентської молоді
ім.Т.Г.Шевченка;
- у Міжнародному конкурсі знавців
української мови імені П.Яцика;
- у щорічній районній науковопрактичній конференції
природничо-математичного
напрямку;
- інших заходах
Організація та проведення предметних
тижнів з залученням членів наукового
учнівського товариства
Робота в кафедрах
Розміщення матеріалів роботи
учнівського наукового товариства на
шкільному веб-сайті
www.internatputivl.com, офіційній
сторінці закладу у соціальній мережі
Facebook
Пошукова робота членів-екскурсоводів
шкільного музею імені С.А. Ковпака

Жовтень

Керівники
кафедр, члени
НУТ

Жовтеньлистопад

Керівники
кафедр

ІІ семестр

Керівники
кафедр

Протягом
року.
Відповідно
до плану

Керівники
кафедр

Протягом
року

Керівники
кафедр

Протягом
року

Рудейко І.О.,
Конюх К.В.
Керівники
кафедр,
вчителі,
вихователі
Керівники
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Організація та проведення в групах
інтелектуальних ігор

Протягом
року
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Робота над проектами (за окремими

Протягом

програмами)

року
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Звіти роботи кафедр за навчальний рік

Травень
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Підсумкове засідання ради наукового
учнівського товариства. Внесення
пропозицій членами ради НУТ до
складання плану роботи наукового
учнівського товариства на наступний
навчальний рік

Травень

кафедр
Керівники
кафедр
Голова ради
НУТ

