
ПЛАН 

проведення КЗ МАН самостійних   та участі у заходах обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів 

навчально-виховного, інформаційно-методичного спрямування 

на січень 2020 р. 
 

 № 

 

Назва заходу Стислий зміст Дата, час та 

місце 

проведення  

Форма 

проведе

ння  

Статус 

учасників 

заходу 

Очікува

на 

кількість  

Відповідальний за 

організацію та 

проведення 

Заходи, які проводяться закладом самостійно  

1 Організація ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – 

членів Малої академії наук 

України у 2019/20 

навчальному році 

Прийом науково-

дослідницьких робіт та 

документації.  

Підготовка документації для 

проведення ІІ етапу Конкурсу. 

 

 

Згідно 

графіку  

до 15.01. 

КЗ МАН 

очна Відповідальні 

за роботу з 

обдарованою 

молоддю в 

області 

35 Заступник директора 

Завідувач відділу 

роботи з обдарованою 

молоддю  

2 Засідання організаційного 

комітету  ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – 

членів Малої академії наук 

України у 2019/20 

навчальному році 

Затвердження складу журі та 

предметних комісій Конкурсу, 

розгляд спірних питань щодо 

процедури проведення 

Конкурсу. 

15.01. 

КЗ МАН 

очна Члени 

організаційног

о комітету 

23 Директор, 

заступник директора, 

завідувач відділу 

роботи з обдарованою 

молоддю, завідувач 

методичного відділу 

3 Заочне оцінювання науково-

дослідницьких робіт учасників 

ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – 

членів Малої академії наук 

України у 2019/20 

навчальному році 

Організація роботи журі із 

заочного оцінювання науково-

дослідницьких робіт  

учасників конкурсу: 

попередній розгляд робіт, 

оцінювання, написання 

рецензії. 

З 20 січня  

2020 р. 

заочна Члени журі 150 Заступник директора, 

завідувач відділу 

роботи з обдарованою 

молоддю, 

завідувач 

методичного відділу 

4 Проведення контрольних робіт 

з базових дисциплін ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – 

членів Малої академії наук 

України у 2019/20 н.р. 

Написання контрольних робіт 

з базових дисциплін 

учасниками ІІ етапу Конкурсу. 

Перевірка контрольних робіт.  

24 січня 2020 

р. 

ХДУ 

очна Члени 

предметних 

комісій, 

учасники 

Конкурсу 

300 Заступник директора, 

завідувач відділу 

роботи з обдарованою 

молоддю, 

завідувач 

методичного відділу 



5 Семінар «Організаційні засади 

діяльності шкільних осередків 

Малої академії наук» 

Форми організації навчально-

дослідницької роботи з 

учнями в закладах освіти. 

Науково-методичний супровід 

наукових відділень МАН 

Обговорення проблемних 

питань  

24 січня  

2020 р. 

ХДУ 

очна Вчителі 

закладів освіти 

області 

50 завідувач 

методичного відділу, 

методист 

6 Консультації з презентації та 

захисту учнівських науково-

дослідницьких робіт 

Проведення консультацій з 

метою підготовки до захисту 

власних досліджень учасників 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – 

членів Малої академії наук 

України за напрямами 

наукових відділень та секцій 

КЗ МАН 

Відповідно до 

графіка 

роботи 

науково-

педагогічних 

працівників 

ВУЗів 

Очна та 

дистанці

йна (у 

WEB 

форматі) 

Учні та 

студенти 

закладів освіти, 

вихованці КЗ 

МАН 

100 Завідувач відділу 

роботи з обдарованою 

молоддю, 

завідувач 

методичного відділу 

7 Проведення обласного 

заочного конкурсу  

методичних  розробок 

навчальної літератури  за 

дослідницько-

експериментальним напрямом  

позашкільної освіти у 2019/20 

навчальному році 

1. Прийом заявок та 

конкурсних робіт. 

2. Організація роботи журі. 

3. Підведення підсумків 

конкурсу 

До 20 січня 

2020 р. 

21-31 січня 

2020 р. 

заочна Педагоги 

закладів освіти 

області 

30 завідувач 

методичного відділу, 

методист 

Участь у заходах обласного та всеукраїнського рівнів 

1 Участь у стратегічній сесії 

«Стратегія розвитку Малої 

академії наук України» 

Розгляд та обговорення 

актуальних питань та 

перспектив розвитку 

діяльності Малої академії наук 

України 

14-16 січня 

2020 р. 

М.Киїів  

НЦ «МАН 

України» 

очна Директор  

КЗ МАН 

1 Директор 

 

- у плані можливі зміни у тематиці та термінах проведення заходів 
 

 

 

Директор                                                                                                                                                                С.О.Шановський  


