
ПЛАН 

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

навчально-виховного, інформаційно-методичного спрямування 

на лютий 2020 р. 
 

 № 

 

Назва заходу Стислий зміст Дата, час та 

місце 

проведення  

Форма 

проведе

ння  

Статус учасників 

заходу 

Очікува

на 

кількість  

Відповідальн

ий за 

організацію 

та проведення 

Заходи, які проводяться закладом самостійно  

 

1 Організація проведення ІІ 

етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів 

– членів Малої академії 

наук України 

Проведення заочного оцінювання 

учнівських науково-дослідницьких 

робіт 

 

 

22.01.-

10.02.2020 р. 

заочна Члени журі ІІ етапу 123 Заступник 

директора 

завідувач 

відділу 

роботи з 

обдарованою 

молоддю, 

завідувач 

методичного 

відділу, 

методисти 

відділів 

Захист учнівських науково-
дослідницьких робіт 

12.02.2020 р. очна Члени журі ІІ етапу 123 

Учні закладів освіти 

області 

277 

2. Нарада з секретарями 

наукових секцій 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України щодо 

процедури проведення 

захисту науково-

дослідницьких робіт 

Ознайомлення  з процедурою 

проведення захисту науково-

дослідницьких робіт, документацією 

конкурсу та її заповнення 

08.02.2020 р. очна Секретарі секцій 40 Заступник 

директора 

завідувач 

відділу 

роботи з 

обдарованою 

молоддю, 

завідувач 

методичного 

відділу 



3 Підсумкове засідання 

організаційного комітету  

ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів 

– членів Малої академії 

наук України  

Розгляд апеляційних заяв учасників. 

Затвердження результатів ІІ етапу 

Конкурсу. 

Визначення переможців. 

Визначення учасників ІІІ етапу 

Конкурсу  

20-

28.02.2020 

р.* 

очна Члени організаційного 

комітету 

23 Директор, 

заступник 

директора, 

завідувач 

методичного 

відділу 

4. Тренувальні збори 

переможців ІІ етапу – 

учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України 

Проведення консультацій з 

переможцями ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України у 2019-20 

навчальному році 

З 20 лютого 

2020 року 

Очна, 

дистанці

йна 

Переможці ІІ етапу 50 Заступник 

директора, 

методист 

відділу 

роботи з 

обдарованою 

молоддю 

5. Узагальнення досвіду 

роботи педагогічних 

працівників КЗ МАН, що 

атестуються у 2018-2019 

навчальному році 

Вивчення досвіду роботи педагогічних 

працівників КЗ МАН, що атестуються у 

2019-2020 навчальному році. 

Підготовка матеріалів до педагогічної 

ради та атестаційної комісії закладу  

Протягом 

лютого  

2020 року 

очна Керівники наукових 

секцій КЗ МАН 

3 Директор, 

заступник 

директора, 

завідувач 

методичного 

відділу,   

методист 

6. Цикл тематичних вебінарів 

з методики проведення 

науково-дослідницької 

роботи за галузями науки 

«Роль педагога в 

організації навчально-

дослідницької роботи 

учнів» 

Рекомендації провідних вчителів та 

науковців закладів вищої освіти області 

з питань керівництва навчально-

дослідницькою діяльністю учнівської 

молоді, актуальних напрямів 

досліджень у різних галузях науки, 

методики організації учнівської 

дослідницької роботи. 

Аналіз конкурсних учнівських науково-

дослідницьких робіт 

КЗ МАН 

Відповідно 

до графіка 

роботи 

науково-

педагогічни

х 

працівників 

ВУЗів 

Дистанц

ійна  

(у WEB 

форматі) 

Вчителі закладів 

освіти області 

60 завідувач 

методичного 

відділу,  

методист 

Фізика 

Технічні науки 

7. Організація роботи 

дистанційної творчої 

лабораторії «Юний 

дослідник» 

Організація набору у 2020 році у 

дистанційну творчу лабораторію учнів 

7-9 класів закладів освіти області з 

метою залучення їх до пошукової, 

Протягом 

лютого 

дистанці

йна 

Учні 6-9 класів 

закладів освіти 

200 Завідувач 

методичного 

відділу,   

методист 



дослідницької, експериментальної 

роботи у різних галузях науки, 

створення умов для їх професійного 

самовизначення. 

8. Проведення занять 

Дистанційної творчої 

лабораторії «Юний 

дослідник» 

Організація занять зі слухачами 

лабораторії за напрямами: фізика, 

математика, біологія, хімія, науки про 

Землю, історія, англійська мова. 

КЗ МАН  

Відповідно 

до графіка 

роботи 

науково-

педагогічни

х 

працівників 

ВУЗів 

Дистанц

ійна  

(у WEB 

форматі) 

Учні закладів освіти 

6-9 класів 

Херсонської області  

120 Завідувач 

методичного 

відділу,   

методист 

- математика Оволодіння прийомами розв’язання 

нестандартних завдань 

у WEB 

форматі 

Учні 6-7 класів 30 Керівники 

наукових 

секцій 

-  фізика Оволодіння методами постановки 

експерименту та його опису. 

у WEB 

форматі 

Учні 7-8 класів 30 Керівники 

наукових 

секцій 

- біологія Оволодіння методами вирішення 

нестандартних завдань. 

у WEB 

форматі 

Учні 6-7 класів 30 Керівники 

наукових 

секцій 

- історія Оволодіння методами пошуково-

дослідницької роботи та їх 

застосування.  

у WEB 

форматі 

Учні 7-8 класів 30 Керівники 

наукових 

секцій 

9. Проведення засідання 

педагогічної ради закладу 

Про результати І та ІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів МАН України у  2019-

2020навчальному році. 

Про стратегію розвитку Малої академії 

наук України, змісту науково-

дослідницького напряму позашкільної 

освіти та перспективи розвитку  КЗ 

«Мала академія наук» учнівської молоді 

ХОР. 

27.02.2020* Очна  Члени педагогічної  

ради закладу 

25 Директор, 

заступник 

директора, 

завідувач 

методичного 

відділу 

10. Організація проведення І 

та ІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу 

«Молодь обирає здоров’я» 

Інформаційно-методичний супровід 

проведення організації та проведення І 

етапу (районний, міський, в ОТГ) 

конкурсу. Формування завдань 

відповідно до номінацій конкурсу 

Протягом 

місяця 

Очно-

дистанці

йна 

Педагогічні 

працівники закладів 

освіти області  

50 Заступник 

директора, 

методист 

відділу 

роботи з 

обдарованою 

молоддю 

11. Організація проведення І Розробка правил проведення конкурсу, Протягом Очно- Педагогічні 200 Заступник 



етапу обласного конкурсу 

проектів «Від мрії до ідеї) 

ознайомлення учнівської  молоді з 

умовами та термінами проведення 

конкурсу 

місяця дистанці

йна 

працівники, учні  

закладів освіти 

області 

директора, 

методист 

відділу 

роботи з 

обдарованою 

молоддю 

12. Проведення занять в 

дистанційному клубі 

«Центр захоплюючої 

науки»  за напрямками 

біологія, агрономія, хімія 

Проведення дистанційних занять для 

учнівської молоді, розробка творчих 

завдань, інформаційно-методичний 

супровід дослідницької діяльності учнів 

Протягом 

місяця за 

окремим 

планом 

Дистанц

ійна 

Учнівська молоді 

області  

60 методист 

відділу 

роботи з 

обдарованою 

молоддю 
 

*- у плані можливі зміни у тематиці та термінах проведення заходів 
 

 

 

Директор                                                                                                                                                                С.О.Шановський  


