
ПЛАН 

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

навчально-виховного, інформаційно-методичного спрямування 

на квітень 2020 р. 

 № 

 

Назва заходу Стислий зміст Дата, час 

та місце 

проведенн

я  

Форма 

провед

ення  

Статус учасників 

заходу 

Очікув

ана 

кількіс

ть  

Відповідаль

ний за 

організацію 

та 

проведення 

Заходи, які проводяться закладом самостійно  

 

1. Збір команди 

Херсонської області 

разом із 

супроводжуючими для 

участі у  ІІІ етапі 

Всеукраїнського 

конкурсу-захисту 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої 

академії наук України 

(за умови припинення 

карантину) 

Організація та проведення збору 

команди Херсонської області 

разом із супроводжуючими для 

участі у  ІІІ етапі Конкурсу для  

інструктаж з техніки безпеки, 

знайомство супроводжуючих з  

командою,   підготовка та 

організація поїздки до м. Києва 

для участі у ІІІ  етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої академії наук 

України 

 

м.Херсон 

Дистанц

ійна web 

конфере

нція 

 

Переможці ІІ 

етапу Конкурсу 

47 Заступник 

директора, 

методист 

відділу 

роботи з 

обдарованою 

молоддю 

2. Індивідуальні та 

групові консультації 

учасникам  ІІІ етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу-захисту 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої 

академії наук України 

Організація та проведення 

індивідуальних і групових 

консультацій учасникам  ІІІ етапу 

Конкурсу. Підготовка учасників 

до постерного захисту науково-

дослідницьких робіт. 

 

Протягом 

квітня 

дистанці

йна 

Переможці ІІ 

етапу Конкурсу  

47 Заступник 

директора, 

методист 

відділу 

роботи з 

обдарованою 

молоддю 



3. Обласний заочний 

конкурс юних 

астрономів 

«Загадковий світ 

зірок» 

Організація та проведення 

конкурсу: прийом заявок та 

конкурсних робіт.  

Протягом 

квітня 

Дистанц

ійно-

заочна 

Учні 7-10 класів 

закладів освіти 

області 

50 Завідувач, 

методист 

методичного 

відділу, 

методист 

відділу 

роботи з 

обдарованою 

молоддю 

4. Обласний заочний 

конкурс «Просто додай 

води» з нагоди 

відзначення 

Всесвітнього дня води 

Підведення підсумків конкурсу До 10 

квітня 

заочна Учні 1-9 класів 

закладів освіти 

області 

150 Заступник 

директора, 

методист 

відділу 

роботи з 

обдарованою 

молоддю 

4. Проведення квітневого 

циклу занять 

Дистанційної творчої 

лабораторії «Юний 

дослідник» 

Організація занять зі слухачами 

лабораторії за напрямами: 

- фізика,  

- математика,  

- біологія,  

- хімія, 

-  науки про Землю. 

КЗ МАН  

Відповідно 

до графіка 

роботи 

науково-

педагогічн

их 

працівникі

в ВУЗів 

Дистанц

ійна  

(у WEB 

форматі) 

Учні закладів 

освіти 7-9 класів 

Херсонської 

області  

440 Завідувач, 

методист 

методичного 

відділу,   

керівники 

секцій 

лабораторії 

«Юний 

дослідник» 

5. Вебінар «Науково-

методичні засади 

роботи з вихованцям 

наукових секцій КЗ 

МАН»  

 

Обмін досвідом роботи, 

методичне навчання керівників 

наукових секцій КЗ МАН. 

Організаційні питання 

16.04.2020 

КЗ МАН 

Дистанц

ійна  

(у WEB 

форматі) 

Керівники 

наукових секцій 

КЗ МАН 

22 Методист 

методичного 

відділу, 

керівники 

наукових 

секцій 



6. Цикл тематичних 

вебінарів з методики 

проведення науково-

дослідницької роботи 

за галузями науки 

Аналіз конкурсних науково-

дослідницьких робіт минулих 

років. 

Рекомендації щодо вибору 

тематики та напрямів досліджень. 

Форми і методи організації роботи 

над дослідженням. 

Відповідно 

до графіка 

роботи 

науково-

педагогічн

их 

працівникі

в ЗВО 

Дистанц

ійна  

(у WEB 

форматі) 

Керівники 

науково-

дослідницьких 

робіт учнів 

 Завідувач  

методичного 

відділу,  

методист 

Англійська мова квітень  30 

Журналістика квітень 30 

Фізика квітень 30 

Комп’ютерні науки квітень 30 

7 Обласний заочний 

конкурс дослідницьких 

робіт «Юний 

дослідник» 

Організація та проведення 

конкурсу: 

прийом заявок, видача завдань 

учасникам. 

Протягом 

квітня 

заочна Учні 7-8 класів 

закладів освіти 

області 

40 Завідувач 

відділу 

роботи з 

обдарованою 

молоддю, 

завідувач 

методичного 

відділу, 

методист 

8 Цикл лекцій та 

профілактичних бесід з 

питань протидії 

поширенню 

коронавірусу COVID-

19 

Рекомендації медичних 

працівників щодо профілактики 

поширення коронавірусу, 

інформація про правила 

поводження під час карантину та 

надзвичайної ситуації 

Протягом 

квітня за 

окремим 

графіком 

дистанці

йна 

Вихованці 

наукових секцій, 

педагогічні та 

технічні 

працівники 

закладу  

 

350 

Заступник 

директора 

9 Навчання керівників 

наукових секцій та 

інших педагогічних 

працівників закладів 

освіти області (за їх 

бажанням) практичним 

Практичне опанування навичками 

входження до системи 

BigBlueButton, створення кімнат 

вебінарів, керуванням процесу 

проведення вебінарів, 

завантаження інформаційних 

Щопонеді

лка та 

щосереди 

з 15 до 16 

год. 

Дистанц

ійна  

Наукові 

керівники секцій 

закладу, 

педагогічні 

працівники 

закладів освіти 

21+ Заступник 

директора 



навичкам роботи з 

платформами для 

проведення вебінарів, 

відеоконференцій 

матеріалів, організації проведення 

опитувань, анкетувань, перевірки 

знань тощо 

області (за 

згодою) 

10 Створення тематичних 

сторінок в YOUTUBE 

Наповнення тематичних сторінок 

за напрямами діяльності кз МАН 

методичними, інформаційними, 

ілюстративними, 

демонстраційними матеріалами 

для забезпечення можливості 

дітям займатися дослідницькою 

діяльністю вдома 

Протягом 

місяця 

дистанці

йна 

Керівники 

наукових секцій 

кз МАН 

21 Завідувач  

методичного 

відділу,  

методист 

Участь у заходах обласного та всеукраїнського рівнів 

1. Участь команди 

Херсонської області у 

ІІІ етапі 

Всеукраїнського 

конкурсу-захисту 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої 

академії наук України 

(за умови припинення 

карантину) 

 За 

термінами 

НЦ МАН 

та МОН 

 

очна Переможці ІІ етапу 

Конкурсу 

57 Заступник 

директора, 

методист 

відділу 

роботи з 

обдаровано

ю молоддю, 

завідувач 

методичног

о відділу. 

2. Всеукраїнський 

конкурсу «Кристали» 

(м. Львів) (за умови 

припинення 

карантину) 

Підведення  підсумків, 

оголошення результатів у 

номінаціях та нагородження 

переможців 

Протягом 

квітня 

дистан

ційне 

Учні 1-7 класів  10-15 Методист 

відділу  

роботи з 

обдаровано

ю молоддю 

3. Участь у 

Всеукраїнському 

фізичному конкурсі 

Перевірка знань з фізики учнів 7-

11 класів 

Протягом 

березня 

заочна учні закладів 

освіти Херсонської 

області 

1300 Заступник 

директора 



«Левеня»  (у разі 

припинення 

карантину) 

4. Участь у 

Всеукраїнському 

історичному конкурсі 

«Лелека» (за умови 

припинення 

карантину) 

Перевірка знань з історії учнів 7-

11 класів 

Протягом 

березня 

заочна учні закладів 

освіти Херсонської 

області 

1000 Заступник 

директора 

 

*- у плані можливі зміни у тематиці, формах     та термінах проведення заходів з огляду на карантин та стан надзвичайної 

ситуації в країні 

 

 

Директор                                                                                                                                                                Сергій ШАНОВСЬКИЙ  


