
Додаток 6 

План  

роботи наукового товариства учнів 

«Інтелект» 

на 2014/2015 н.р. 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

проведення 

Відповідальний 

1 Узгодження та затвердження плану 

роботи НТУ 

Жовтень Керівник 

товариства 

2 Узгодження та затвердження плану 

засідань НТУ 

Жовтень Керівник 

товариства 

3 Затвердження складу наукової ради 

НТУ 

Жовтень Керівник 

товариства 

4 Реєстрація НТУ у Кіровоградській 

МАН 

До 

20.10.2014 

Керівник 

товариства 

5 Організація роботи в секціях 

наукового товариства 

Жовтень Голова Ради 

НТУ, керівник 

товариства 

6 Вибір тем наукових робіт, 

затвердження їх на предметних 

кафедрах та засіданнях НТУ 

Жовтень Голова Ради 

НТУ, керівник 

товариства, 

наукові 

керівники 

7 Складання та затвердження списків 

учнів школи , які стали слухачами 

МАН, кандидатами в члени МАН 

Жовтень Керівник 

товариства 

8 Проведення консультацій для 

новопризначених наукових 

керівників і членів НТУ щодо 

написання наукових робіт 

Жовтень Керівник 

товариства 

9 Складання та затвердження 

розкладу, проведення занять в 

секціях 

Вересень Керівник 

товариства, 

керівник секції 

10 Заняття в секціях згідно з розкладом Один раз на 

місяць 

протягом 

року 

Наукові 

керівники, 

психолог, 

бібліотекарі 



11 Проведення індивідуальних 

консультацій з учнями, щодо 

написання наукових робіт 

У разі 

необхідності 

Наукові 

керівники, 

практичний 

психолог, 

бібліотекарі 

12 Написання наукових робіт, їх 

рецензування 

До 

01.12.2014 

Наукові 

керівники 

13 Проведення відкритого засідання 

наукової ради НТУ: 

- публічний захист наукових 

робіт; 

- відбір кращих наукових 

робіт для участі у I етапі 

обласного конкурсу 

науково-дослідницьких та 

науково-технічних робіт 

учнів-членів МАН 

До 

10.12.2014 

Керівник 

товариства, 

керівники секцій, 

Практичний 

психолог, 

бібліотекарі 

14 Підготовка учнів до участі в II етапі 

обласного конкурсу науково-

дослідницьких та науково-технічних 

робіт учнів-членів МАН (за 

результатами першого туру) 

Січень-

лютий 

Керівник 

товариства, 

наукові 

керівники, 

практичний 

психолог 

15 Участь у  II етапі обласного 

конкурсу науково-дослідницьких та 

науково-технічних робіт учнів-

членів МАН (за результатами 

першого туру) 

Лютий-

березень 

Керівник 

товариства, 

наукові 

керівники, 

практичний 

психолог 

16 Організація участі членів НТУ: 

- І та ІІ етапах 

Всеукраїнських предметних 

олімпіад; 

- Міських, обласних, 

Всеукраїнських, 

Міжнародних конкурсах 

Жовтень-

травень 

Керівник 

товариства, 

керівники секцій 

17 Висвітлення результатів роботи НТУ 

«Інтелект» у шкільній газеті, міських 

ЗМІ, шкільному вебсайті 

Протягом 

року 

Керівник 

товариства, 

керівники секцій 



18 Підготовка та представлення 

матеріалів роботи НТУ «Інтелект» 

на міських виставках 

Травень-

серпень 

Керівник 

товариства, 

керівники секцій 

19 Підведення підсумків участі членів 

НТУ у шкільному конкурсі «Учень 

року 2015» 

Травень Керівник 

товариства, 

керівники секцій 

20 Нагородження переможців і 

призерів Всеукраїнських предметних 

олімпіад, конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт 

Травень Керівник 

товариства, 

керівники секцій 

21 Підведення підсумків роботи НТУ за 

2014/2015 н.р. 

Травень 

(звіт, наказ) 

Керівник 

товариства, 

керівники секцій 

 

Підготував: 

Керівник НТУ                                                                       Грекова Л. А. 

 

 

 


