
ПЛАН 

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

навчально-виховного, інформаційно-методичного спрямування 

на березень 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 участі 

команди Херсонської 

області у ІІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт учнів 

– членів Малої академії 

наук України 

Подання науково-дослідницьких робіт 

для участі у ІІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України  

До 23.03.20 

м. Київ  

НЦ МАНУ 

очна Працівники 

комунального закладу 

«Мала академія наук» 

учнівської молоді 

Херсонської обласної 

ради  

2 Заступник 

директора, 

завідувач 

відділу 

роботи з 

обдарованою 

молоддю 

2. Навчально-тренувальні 

збори учасників                   

ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів 

– членів Малої академії 

наук України 

Підготовка переможців ІІ етапу до 

участі у ІІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України. 

Тренінги, групові, індивідуальні 

консультації з підготовки до захисту 

науково-дослідницьких робіт. 

 

Протягом 

березня 

очно-

дистанці

йна 

Переможці ІІ етапу 

Конкурсу  

48 Заступник 

директора, 

завідувач 

відділу 

роботи з 

обдарованою 

молоддю 



3. Проведення обласного 

семінару-практикуму для 

керівників наукових секцій 

та вчителів закладів освіти 

області з викладання 

комп’ютерних наук та 

вчителів англійської мови 

«Науково-методичні 

засади формування 

навчально-дослідницьких 

вмінь дітей за галузями 

знань» 

Рекомендації науковців закладів вищої 

освіти області та провідних вчителів з 

питань керівництва навчально-

дослідницькою діяльністю учнівської 

молоді, актуальних напрямів 

досліджень у галузях комп’ютерних 

наук, а також з питань методики 

організації учнівської дослідницької 

роботи. Аналіз конкурсних учнівських 

науково-дослідницьких робіт з 

англійської мови. 

25.03.2020 Очно Вчителі англійської 

мови, вчителі 

інформатики закладів 

освіти області 

70 завідувач 

методичного 

відділу,  

методист 

4. Проведення березневого 

циклу 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  

140 Завідувач 

методичного 

відділу,   

методист 

- хімія Види експериментальної діяльності та 

їх особливості 

у WEB 

форматі 

Учні 7-8 класів 20  

- математика Удосконалення володіння прийомами 

розв’язання нестандартних завдань 

у WEB 

форматі 

Учні 6-7 класів 20 Керівники 

наукових 

секцій 

-  фізика Постановка експерименту та його опис. у WEB 

форматі 

Учні 7-8 класів 20 Керівники 

наукових 

секцій 

- біологія Особливості методів досліджень у 

галузі біології 

у WEB 

форматі 

Учні 6-7 класів 30 Керівники 

наукових 

секцій 

 - науки про Землю       

5. Вебінар «Особливості 

навчально-дослідницької 

роботи вихованців»  

 

Обмін досвідом роботи, методичне 

навчання керівників наукових секцій КЗ 

МАН. Організаційні питання 

березень 

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-

педагогічни

х 

працівників 

ЗВО 

Дистанц

ійна  

(у WEB 

форматі) 

Керівники науково-

дослідницьких робіт 

учнів 

 Завідувач  

методичного 

відділу,  

методист 

Аграрні науки березень 30 

Журналістика березень 30 

Технічні науки березень 30 

Історія березень 30 

Участь у заходах обласного та всеукраїнського рівнів 

1. Участь у Всеукраїнському 

конкурсі юних дослідників 

«Кристали» імені Євгена 

Гладишевського 

Вирощування кристалів з певної 

речовини  для поглибленого вивчення 

дітьми хімії та суміжних дисциплін і 

формування в них наукової основи та 

практичних навичок проведення 

дослідження 

Протягом 

березня 

заочна учні закладів освіти 

Херсонської області 

330 Заступник 

директора; 

методист 

відділу 

роботи з 

обдарованою 

молоддю 

2. Участь у І етапі 

Всеукраїнської школи з 

громадської та 

волонтерської участі й 

патріотичного виховання 

«Агенти змін» 

Формування  в учасників усвідомлення 

своєї ролі у соціумі, участі та 

можливостей впливу на його розвиток і 

поглиблять розуміння понять 

«громадянське суспільство», «громада», 

«відповідальна участь». 

19-22 

березня,  

м. Київ 

очна учні закладів освіти 

Херсонської області 

2 Заступник 

директора; 

методист 

відділу 

роботи з 

обдарованою 

молоддю 

3. Участь у Всеукраїнському 

фізичному конкурсі 

«Левеня»  

Перевірка знань з фізики учнів 7-11 

класів 

Протягом 

березня 

заочна учні закладів освіти 

Херсонської області 

1300 Заступник 

директора 

4. Участь у Всеукраїнському 

історичному конкурсі 

«Лелека» 

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 та термінах проведення заходів 
 

 

Директор                                                                                                                                                                С.О.Шановський  


