
Анонс подій КЗ МАН  з організації навчально-тренувальної, науково-дослідницької,  

організаційно-масової та методичної  роботи в дистанційному режимі 

квітень 2020 

Назва заходу  Цільова 

аудиторія 

Орієнтовний 

термін 

проведення  

Очікувана 

кількість 

учасників 

Тематика   Форма 

інформування  

навчально-тренувальна робота 

Адресні Індивідуальні 

онлайн консультації з 

написання науково-

дослідницьких робіт 

(онлайн) 

Учні 8-

11 

класів   

Квітень, за 

окремим графіком 

науково-

педагогічних 

працівників 

80 Вибір теми, ії актуальність, відповідність донаукової 

секції, написання науково-дослідницької роботи 

відповідно вимогам до написання. 

Електронна 

розсилка 

листів, 

публікація на 

сайті man-

ks.com 

Групові  онлайн 

консультації, вебінари за 

секціями Всеукраїнського 

конкурсу-захисту  

Учні 8-

11 

класів   

квітень, за 

окремим графіком 

науково-

педагогічних 

працівників 

150  Вимоги до постера; особливості  постерного 

захисту науково-дослідницької роботи.  

Електронна 

розсилка 

листів, 

публікація на 

сайті man-

ks.com 

науково-дослідницька робота 

Онлайн заняття в в рамках 

Дистанційної творчої 

лабораторії «Юний 

дослідник» за напрямами:  

 

 

 

 

 

Учні 7-8 

класів   

З 1 по 30 квітня 

згідно графіку 

роботи викладачів 

100  Електронна 

розсилка 

листів, 

публікація на 

сайті man-

ks.com 

 

 

 

 



 

Фізика 

1. Закон Гука - основа досліджень пружних явищ. 

2. Вибір методу дослідження - критичний момент 

для дослідника. 

3. Звук як процес поширення коливань і засіб 

досліджень різноманітних явищ. 

4. Інформаційне забезпечення  наукових досліджень 

Математика 1. Лінійна функція, її  властивості, графік, 

геометричне тлумачення коефіцієнтів. 

2. Способи задання функцій.  

3. Функція, множина визначення, множина значень, 

парність-непарність, періодичність, неперервність, 

монотонність; способи задання функції, графік.  

4. Обернена функція та її графік. 

5. Функція √𝑥 та її властивості. 

6. Квадратична функція та її графік 

Науки про Землю 1. Топоніміка як джерело вивчення рідного краю. 

Мікротопоніми краю як частина його історії. 

2. Використання картографічних веб-ресурсів та 

топографічних карт при вивченні географії рідного 

краю. 
3. Кліматичні умови та ресурси Херсонської області. 

4. Водні та земельні ресурси Херсонської області: 

стан на екологічні перспективи. 

Біологія 1. Еволюційний розвиток видільної системи тварин. 

2. Еволюційний розвиток транспортної системи 

тварин. 

3. Еволюційний розвиток нервової системи тварин. 

4. Еволюційний розвиток органів чуття та покривів 

тварин. 

5. Еволюційний розвиток статевої системи тварин. 

6. Поведінка тварин. 

 

Хімія 1. Аналітичні групи катіонів. 

2. Аналітичні групи аніонів. 



3. Кількісний аналіз. Титрування. 

4. Електроліз. 

5. Індикатори. Хімія і колір. 

6. Екстрагування. 

Пізнавальний онлайн курс 

«Цікава історія» в рамках 

дистанційної творчої 

лабораторії «Юний 

дослідник»   

Учні 8-9 

класів   

З 1 по 30 квітня 

згідно графіку 

роботи викладача 

100 1. Культура України в другій половині ХVІ ст. 

2. Міжнародні відносини епохи Просвітництва 

Електронна 

розсилка 

листів, 

публікація на 

сайті man-

ks.com 

Учні 10-

11 

класів   

100 1. Маніпулятивний вплив медіа. 

2. Взаємодія громадяни і держави в досягненні 

суспільного добробуту. 

3. Архітектурні пам’ятки України 

Пізнавальний онлайн курс 

«Цікава гідрологія» в 

рамках дистанційної 

творчої лабораторії «Юний 

дослідник»    

Учні 7-9 

класів   

З 1 по 30 квітня 

згідно графіку 

роботи викладача 

40 Лімнологічні дослідження юних туристів-науковців. 

Засоби очистка питної води в домашніх умовах. 

Біотест в домашніх умовах. 

 

Електронна 

розсилка 

листів, 

публікація на 

сайті man-

ks.com 

організаційно-масова робота 

Обласний заочний конкурс 

«Без кольору, без запаху, 

без смаку» 

Учні 3-5 

класів   

Протягом квітня 90 Організація проведення найпростіших дослідів з 

повітрям. Вивчення фізичних властивостей повітря. 

Постановка експерименту та формулювання власних 

висновків щодо їх результатів 

Електронна 

розсилка 

листів, 

публікація на 

сайті man-

ks.com 

Обласний заочний конкурс 

юних астрономів 

«Загадкове сяйво зірок» 

Учні 8-

10 

класів   

Протягом квітня 40 Введення в астрономію. Опанування елементарних 

навичок астрономічних спостережень. 

Електронна 

розсилка 

листів, 

публікація на 

сайті man-

ks.com 

Обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу 

юних дослідників 

«Кристали» 

Учні 1-7 

класів 

Протягом квітня 150 Вивчення властивостей кристалів. Постановка 

експерименту з вирощування кристалів. 

Використання кристалів в сучасних технологіях та 

побуті 

Електронна 

розсилка 

листів, 

публікація на 

сайті man-



ks.com  

      

методична робота  

Цикл науково-методичних 

вебінарів для вчителів, 

керівників гуртків, 

наукових секцій, інших 

творчих об’єднань 

Вчителі 

суспільн

о-

гуманіта

рних 

наук 

  1. Мобільні додатки при вивченні предметів 

суспільно-гуманітарного циклу. 

2. Аналіз платформ для ефективного ведення 

дистанційного навчання. 

3. Використання Google Classroom для створення 

єдиного навчального простору та управління 

навальним процесом. 

4. Медіаграмотність для вчителів в період пандемії 

корона-вірусу 

5. Основи медіаграмотності: методичні поради 

Електронна 

розсилка 

листів, 

публікація на 

сайті man-

ks.com  

Sms розсилка 

Вчителі 

інформа

тики 

  1. Перспективні напрями досліджень в галузі 

комп’ютерних наук. 

2. Академічна доброчесність 

 

Вчителі 

природн

ичих 

наук 

  1. Актуальні напрями досліджень в галузі агрономії: 

нетрадиційні плодові культури; догляд за 

кімнатними рослинами. 

2. Організація польових лімнологічних досліджень. 

3. Організація орнітологічних польових досліджень 

у водному поході 

 

Вчителі 

іноземн

их мов 

  1. Основи ведення наукової діяльності (на прикладі 

написання учнівських науково-дослідницьких робіт 

з іноземних мов) 

2. Етапи проведення наукового дослідження: 

практичні поради 

 

 Вчителі 

фізики 

  1. До питання академічної доброчесності.  

2. Сучасна наука: Нейтрони та їх застосування. 

3. Сучасна наука: Нейтріно.  

4. Сучасна наука: Будова прискорювачів 

елементарних частинок 

 

Онлайн нарада керівників 

наукових секцій КЗ МАН 

Керівни

ки 

 

29.04.2020 

 

23 

Можливості організації дистанційної  робота зі 

слухачами наукових секцій в умовах карантину 

 



наукови

х секцій 

КЗ МАН 

Індивідуальні  дистанційні 

консультацій для 

керівників наукових секцій 

кз МАН  

Керівни

ки 

наукови

х секцій 

КЗ МАН 

21-29.04.2020  

21 

Форми і методи вивчення особистих досягнень 

вихованців наукових секцій. Психологічна карта 

особистості вихованця 

 

 


