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Фактори, які треба врахувати

при створенні  плану роботи:

Мотивованість спільноти (учнів, педагогів, батьків)

Потенційні  можливості учасників

Матеріально – технічну базу закладу

Фінансові можливості

Реальність виконання

Фізичну спроможність

ГОЛОВНЕ : План для себе – не для галочки!!!



- ОБОВ’ЯЗКОВІ ЗАХОДИ;

- ВНУТРІШНЮ   СИСТЕМУ РОБОТИ НТ;

- ІНТЕГРАЦІЮ НТ В ІНШІ СИСТЕМИ; 

( ОБЛАСНІ , ВСЕУКРАЇНСЬКІ, МІЖНАРОДНІ  МАСОВІ ЗАХОДИ)

- ПОПУЛЯРИЗАЦІЙНО - ПРОСВІТНИЦЬКУ  РОБОТУ

(ПРОМОЦІЙНУ СКЛАДОВУ).

;

БАЖАНО,

ЩОБ ПЛАН  НТ ПЕРЕДБАЧАВ:



План НТУ  має  передбачати:

- загальні збори членів НТ;
(не рідше, ніж 2 рази на рік)

- засідання Ради НТ;
(не рідше,  ніж 2 рази на рік)

- роботу відділень, гуртків, секцій;

- внутрішні заходи;

- підсумкову науково-практичну конференцію.



План  НТУ  може передбачати:

- роботу учнів над проєктами:   місцевими,    обласними, регіональними, 

міжнародними;

- участь членів НТУ в  інтелектуальних  заходах:

(районного,обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів);

- співпрацю з різними установами та організаціями;

- участь членів НТУ у пошуково – дослідницьких  експедиціях,    

навчальних зборах,  наукових школах, навчальних сесіях;

- заходи  до ювілейних та знаменних дат.



Варто включити в план 

- Інформаційно-рекламаційні  заходи
(інформація про роботу секцій, груп, успіхи гуртківців,  участь у заходах ,цікаві 

проєкти, події,  які можуть презентуватися на різних платформах ЗМІ)

- Популяризаційно - просвітницьку  роботу
(проведення заходів  для всіх учасників  освітнього процесу: змагання, 

конференції, свята, пошанування  переможців, школи, семінари, воркшопи)

- Промоційні заходи



В плані   рекомендуємо врахувати 

Обласні заходи 

1.Обласний конкурс-захист науково-дослідницьких  робіт.

2.Турніри  (12 – враховуємо реальні можливості)

3.Конференція «Волинь у дослідженнях юних науковців».

4 Конкурс учнівських  проєктів «Добрий день. Ми з Волині».

5.Конкурс «Юні літератори Волині».

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ МОЖНА ЗНАЙТИ НА САЙТІ   КУ “ВОМАН” 



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ КОНКУРС  «МАН – ЮНІОР  ДОСЛІДНИК»; 

ВСЕУКРАЇНСЬКА  ОЛІМПІАДА  З ФІЛОСОФІЇ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ОСІННЯ ШКОЛА «STEM JAS.UA»

XIII ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНТЕРНЕТ-ТУРНІР З ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР «АСТРОНОМІЧНІ ІГРИ»

ЗАХОДИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ - НА САЙТІ  НЦ МАН

ВСЕУКРАЇНСЬКІ МАСОВІ  ЗАХОДИ
(заходи,які не потребують обласних турів  )



Міжнародна Школа з культурної дипломатії 

(International Cultural Diplomacy School)



Розробляє та узгоджує план 

Рада НТУ
А також:

-Визначає напрями науково-дослідницької роботи  НТУ;

-Приймає рішення про прийняття  членів до НТУ;

-Координує науково-дослідницьку діяльність членів НТУ; 

-Виступає ініціатором проведення  конференцій,  форумів;

-Висвітлює роботу НТУ в засобах масової інформації та на 

сайті установи.



Використані джерела:

Закон України  «Про  освіту»,
Положення про наукові товариства 

учнів (10.11.2014),
Інформація  з сайтів мережі  інтернет.  

Post scriptum

Консультації щодо питань

дослідницько - експериментального напряму

можна отримати за адресою:

М.Луцьк, вул.Чорновола,3

Телефон 
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