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РОЗДІЛ 1. Аналіз навчально-виховної роботи комунального 

позашкільного навчального закладу «Донецька обласна Мала академія 

наук учнівської молоді» за 2019 рік, пріоритетні напрями роботи закладу.  
 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Донецька обласна Мала 

академія наук учнівської молоді» (далі – КПНЗ «ДОМАНУМ») це 

позашкільний навчальний заклад, який забезпечує організацію і координацію 

науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх 

інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного 

самовизначення, сприяє нарощуванню наукового потенціалу країни. Юридична 

адреса: 84121, м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 20.  

У 2019 році діяльність педагогічного колективу КПНЗ «ДОМАНУМ» 

була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про 

позашкільну освіту», Указу Президента України від 25.06.2013 № 344 «Про 

Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Указу 

Президента України від 18.05.2019 №286/2019 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання», Державної цільової соціальної програми «Молодь 

України» на 2016-2020 роки, Регіональної програми розвитку освіти «Освіта 

Донеччини в європейському вимірі. 2017-2020 роки», Програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді у Донецькій області на 2016-2020 

роки, Положення про позашкільний навчальний заклад, Положення про Малу 

академію наук учнівської молоді, Статуту комунального позашкільного 

навчального закладу «Донецька обласна Мала академія наук учнівської 

молоді». 

КПНЗ «ДОМАНУМ» є профільним закладом позашкільної освіти, 

основним напрямом діяльності якого є дослідницько-експериментальний, що 

передбачає залучення вихованців (учнів-слухачів) до науково-дослідницької 

діяльності, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в 

різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, виявлення, розвиток і 

підтримку обдарованої молоді, створення умов її творчої реалізації та 

розширення наукового світогляду. 

Діяльність закладу передбачає: організаційно-масову діяльність 

дослідницько-експериментального напряму з учнівською молоддю; 

координацію районних, міських та інших підрозділів області, які реалізують 

завдання дослідницько-експериментального напряму; методичну роботу з 

педагогами області; організаційний супровід учнівської молоді в 

інтелектуальних заходах міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів; 

організацію роботи щодо підготовки й залучення учнів закладів загальної 

середньої освіти області до дослідницько-експериментальної діяльності; 

організацію та керівництво навчально-виховним процесом обласної очно-

заочної школи здібної учнівської молоді «Юний дослідник» (далі – ОЗШ); 

організацію оздоровлення та відпочинку вихованців - членів МАН. 

Навчально-виховний процес у закладі здійснювався відповідно до річного 

плану роботи, затвердженого директором закладу та погодженого 
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департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, 

диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, 

нахилів, здібностей учнів), з використанням різних організаційних форм 

навчання: колективної та індивідуальної роботи під керівництвом наукових 

керівників у секціях та гуртках (дискусійний клуб, екскурсії, літні наукові 

профільні школи, олімпіади, конкурси, виставки, практичні роботи в 

лабораторіях тощо).  

Важливим у роботі закладу залишається системність, структурованість, 

технологічність (прогнозованість, керованість, підвищена ефективність, 

відтворюваність у схожих умовах), відповідність інвестиційним можливостям 

(методичним, фінансовим, матеріально-технічним тощо) освітньо-виховних 

систем всеукраїнського, регіонального рівнів. 

За 2019 рік колективом КПНЗ «ДОМАНУМ» створено усі необхідні 

умови для:  

залучення учнівської молоді до систематичної науково-дослідницької, 

експериментальної, конструкторської та винахідницької діяльності та 

забезпечення максимального охоплення учнівської молоді позашкільною 

освітою шляхом розширення мережі наукових секцій у Донецькому 

територіальному відділенні МАН України; 

організації відпочинку й оздоровлення учнівської молоді та поєднання її 

з одночасною участю у всеукраїнських масових заходах; 

програмно-методичного забезпечення стратегічних напрямів діяльності 

закладу; 

оптимального використання інтернет-ресурсу (платформи дистанційного 

навчання) у навчальній роботі з учнями-слухачами ОЗШ «Юний дослідник»; 

цілеспрямованого використання лабораторної бази вищих навчальних 

закладів у роботі з учнівською молоддю ОЗШ (відповідно до угоди про 

партнерство); 

роботи з обдарованими дітьми із сільської місцевості в межах діяльності 

Донецького територіального відділення Малої академії наук; 

організації і проведення масових заходів дослідницько-

експериментального напряму з учнями та педагогами; 

удосконалення системи виявлення, відбору, педагогічного супроводу, 

підтримки обдарованої учнівської молоді; 

зміцнення матеріально-технічної бази позашкільного закладу; 

надання інформаційно-методичної і практичної допомоги педагогам 

області. 

Виховна діяльність КПНЗ «ДОМАНУМ» характеризується гармонійною 

єдністю пізнання, творчості, спілкування дітей і дорослих, в основу яких 

покладено працездатність, кмітливість і захопленість вільним пошуком шляху 

до майстерності і розуміння змісту життя. Успішність процесу засвоєння 

учнями знань, розвиток умінь і навичок та забезпечення виконання завдань 

закладу залежить від педагогів, керівників секцій, які є їхніми наставниками.  
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Викладацький склад комунального позашкільного навчального закладу 

«Донецька обласна Мала академії наук учнівської молоді» такий: 

адміністративно-методичний корпус: 

- директор закладу - Оксана Євдокімова; 

- заступник директора –Тетяна Коваленко; 

- методисти –Алла Грибанова, Людмила Позднишева (основні 

працівники), Владислав Величко (сумісник). 

викладацький склад: 

- викладачі секцій обласної очно-заочної школи «Юний дослідник» − 

28 викладачів-науковців вишів (2018-2019 н.р.) та 26 осіб (2019 - 2020 н. р.).  

- керівники гуртків дослідницько-експериментального напряму (за 

сумісництвом) - 3 викладачі-науковці вишів у 2019-2020 н.р. 

З метою підвищення професійної майстерності педагогів закладу 

протягом 2019 року організовано проведення педагогічних рад, семінарів, 

методичних нарад, консультацій, семінарів-практикумів. Такі форми 

методичної роботи спрямовані на розв’язання питань із підвищення 

професійної компетентності педагогів, підвищення якості роботи з 

обдарованими учнями, на пошук нових форм і методів розвитку творчого 

потенціалу учнів. 

З метою вдосконалення змісту та форм роботи дослідницько-

експериментального напряму з позашкільної освіти, у 2019 році проведено 

заняття обласного постійного діючого семінару для методистів та керівників 

секцій МАН області: 
 1. «Теорія і практика дослідницької роботи в системі Малої академії наук 

України (червень 2019). 

 На занятті семінару учасники ознайомились з аналітичними матеріалами 

Всеукраїнського конкурсу-захисту у 2018-2019 навчальному році. Надано 

методичні рекомендації щодо покращення організації проведення конкурсу-

захисту в наступному році. Продовж роботи семінару підведено підсумки 

роботи Донецького територіального відділення МАН України у 2018-2019 

навчальному році.  
 

 2. Сучасні форми партнерської співпраці загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів у контексті діяльності Малої академії наук України». 

(12 вересня 2019 року у м. Слов’янськ та 17 вересня 2019 року у м. Маріуполь). 

Під час роботи особлива увага надавалась системі роботи з обдарованими 

учнями в області, а також роботі обласної очно-заочної школи «Юний 

дослідник». Учасників семінару зорієнтували на вивчення стану позашкільної 

роботи свого міста, району, закладу, на необхідність створення навчально-

розвивального середовища, яке формує у педагогів готовність до роботи на 

основі сучасних педагогічних технологій (вересень 2019).  
 

3. Організаційні питання щодо проведення І та ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України (листопад 2019). 
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30 жовтня 2019 року КПНЗ «ДОМАНУМ» проведено засідання 

мобільного консультпункту на базі закладу загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів – ліцей «Гармонія» для вчителів та учнів членів МАН (Мирногрдське 

наукове товариство) з метою активізації участі учнівської молоді закладів 

загальної середньої освіти міста Мирноград у заходах дослідницько-

експериментального напряму позашкільної освіти. 
 

У 2019 році було проведено педагогічні ради за темами: 

1. Підвищення якості освіти – запорука розвитку навчального закладу 

(січень). 

2. Підсумки роботи КПНЗ «ДОМАНУМ» за навчальний рік. Творче 

виховання як основний метод виховного та розвивального впливу на дитину під 

час літнього оздоровлення (травень 2019). 

3. Формування у учнівської молоді мотивації та інтересу до наукової 

діяльності (серпень 2019). 

4. Організація навчально-виховного процесу у 2020 навчальному році 

(листопад 2019). 
 

З метою підвищення наукового рівня педагогічної роботи, запобігання 

можливим помилкам або їх виправлення протягом року проведено одинадцять 

методичних нарад, в ході яких вирішувались актуальні організаційно-

методичні питання щодо підготовки та проведення заходів, ефективності 

роботи з учнівською молоддю дослідницько-експериментального напряму. Під 

час нарад обговорювались питання проведення обласних заходів та участі у 

всеукраїнських і міжнародних. 

Методична робота в КПНЗ «ДОМАНУМ», як важлива складова 

педагогічної освіти працівників, має цілісну систему дій і заходів, спрямованих 

на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного 

працівника, розвиток його творчого потенціалу, досягнення позитивних 

результатів навчально-виховного процесу. Педагоги закладу протягом року 

підвищували рівень професійної компетенції беручи участь у різноманітних 

заходах. 
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Участь педагогічних працівників КПНЗ «ДОМАНУМ»  

у заходах з підвищення професійної компетентності у 2019 н. р.: 
 

№ 

з/п 
Вид Назва заходу 

Кількість 

учасників 

Термін 

проведення 
Місце проведення 

1 

Курси підвищення кваліфікації 

директорів ЗПО, заступників 

директорів, методистів ЗПО, 

завідувачів відділів (дистанційні) 

«Освітній менеджмент як чинник 

оновленого виховного простору ЗПО» 

Людмила 

Позднишева 
04.03-25.10 

Донецький 

обласний ІППО 

(м. 

Краматорськ) 

2 

Семінар-практикум методистів 

наукового відділення наук про 

Землю обласних малих академій 

наук учнівської молоді 

«Актуальні напрями науково-

дослідницької діяльності учнів у 

відділенні наук про Землю МАН 

України» 

Оксана 

Євдокімова 
27.05-31.05 

м. Херсон 

 

3 

Семінар-практикум методистів 

наукового відділення філософії 

та суспільствознавства обласних 

малих академій наук учнівської 

молоді 

«Формування компетентностей та 

персональних цінностей особистості 

учнів-членів МАН України наукового 

відділення філософія та 

суспільствознавства» 

Тетяна 

Коваленко 
28.10-01.11 м. Біла Церква 

4 Вебінар 
«Як створити та опублікувати план 

закупівель у системі Prozorro?» 

Тетяна 

Коваленко 
26.11 On-line 

5 Вебінари 

Науково-практичному веб-семінарі для 

вчителів Донеччини «Філолог Нової 

української школи: реалії та 

перспективи» 

Алла 

Грибанова 
08.05 м. Краматорськ 

6 

Освітній захід для педагогів у 

рамках ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України 

Інновації в освітньому просторі МАН 

Предметномовне інтегроване навчання 

ворк-шоп (4 год) 

Алла 

Грибанова 

Тетяна 

Коваленко 

04.05 м. Київ 
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Директорка закладу Оксана Євдокімова є постійним учасником заходів 

Донецького наукового центру НАН України. Так, 14 травня 2019 року на 

урочистому засіданні присвяченому Дню науки, директорка ознайомила 

присутніх із проблемами та досягненнями учнівської молоді Донецького 

територіального відділення Малої академії наук України у 2019 році. Під час 

засідання переможці ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських 

робіт учнів-членів Малої академії наук України 2018/2019 навчального року 

(юна дослідниця, учень-слухач секції «Українська мова» обласної очно-заочної 

школи «Юний дослідник» Ганна Новікова та учень Краматорської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 26 Андрій Редченко) представили свої наукові дослідження в 

області філології та техніки. З метою розвитку науки в регіоні та залучення 

обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності на базі 

вишів області були висвітлені результати та підведено підсумки сумісної 

роботи КПНЗ «ДОМАНУМ» з закладами вищої освіти та Донецьким науковим 

центром НАН України.  
 

Одним із напрямків роботи КПНЗ «ДОМАНУМ» є координація 

діяльності районних, міських та інших підрозділів області, які реалізують 

завдання дослідницько-експериментального напряму (таблиця 1). 
Таблиця 1 

Структурні підрозділи області  

дослідницько-експериментального напряму 
 

№ 

з/п 
Структурні підрозділи МАН 

Кіль-

кість 

Організаційно-правова 

форма 

1. Міські відділення: 

 Бахмутський міський Центр 

дітей та юнацтва 

 Станція юних натуралістів 

 Позашкільний навчальний заклад 

«Станція юних техніків відділу освіти 

Покровської міської ради»  

 Центр позашкільної роботи 

м. Краматорськ 

 Лиманський Центр позашкільний 

роботи Лиманської міської ради 

 Будинок творчості дітей та 

юнацтва м. Мирноград 

 Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Слов’янськ 

 Центр туризму та краєзнавства 

учнівської молоді м. Добропілля 

 Центр дитячої та юнацької 

творчості  м. Добропілля 

9 Комунальні організації 

(заклади) 
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2. Районні відділення 

 Часовоярський Центр дитячої та 

юнацької творчості 

 Станція юних натуралістів 

Мар'янської районної ради 

 Комунальний заклад Центр 

позашкільної освіти Іллінівської 

сільської ради Костянтинівського 

району 

 Олександрівський центр дитячої 

та юнацької творчості 

Олександрівської районної ради 

 Великоновосілківська районна 

станція юних натуралістів 

 Великоновосілківський 

районний Центр дитячої та юнацької 

творчості 

6 Статут закладу 

Комунальні організації 

(заклади) 

3. Наукові товариства учнів 

 Краматорська Українська 

гімназія 

 НТУ Слов'янського 

педагогічного ліцею 

 Наукове товариство «Надія» 

Красноармійського ліцею «Надія»  

 НТУ «Шанс» ЗОШ № 9 

Покровської міської ради   

 Гурток дослідницько-

експериментального напрямку 

Навчально-виховного комплексу № 1 

Покровської міської ради  

 НТУ «Інтелект» Багатопрофільної 

гімназії Покровської міської ради 

 Шкільне наукове товариство 

«Інтелект» Новогродівський ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів № 10 ім. Тараса Шевченка 

 Шкільне наукове товариство 

Новогродівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

№ 7 

 НВК «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Костянтинівської міської ради 

 Наукове товариство учнів-членів 

МАН м. Мирнограда 

33  

 

Положення 

 

Положення 

 

Статут закладу 

 

Статут закладу 

 

 

 

Статут закладу 

 

Статут закладу 

 

 

 

Статут закладу 

 

 

Статут школи 

 

 

Статут школи 

 



10 

 

 

 Гімназія «Інтелект» 

Дружківської міської ради (клуб 

«Інтелект») 

 НТУ «Юний науковець» ЗОШ № 

12 Дружківської міської ради 

 Олексієво-Дружківський НВК № 

14 (гурток «Пошук»)  

 Шкільне наукове товариство 

«Пролісок» ЗОШ № 5 м. Бахмут 

 Наукове товариство «Пошук» 

ЗОШ № 24 м. Бахмут 

 Наукове товариство «Філін» 

ЗОШ № 12 м. Бахмут 

 Шкільне наукове товариство 

«Зіркова школа» НВК № 11 м. Бахмут 

 Наукове товариство «Успіх» 

НВК № 11 м. Бахмут 

 Шкільне товариство учнівської 

молоді «Штурм» ЗОШ № 18 м. Бахмут 

 Шкільне наукове товариство 

«Еліта» Добропільського НВК 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 

4 з поглибленим вивченням окремих 

 Опорний заклад «Торецька ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 6»  

 НТС «Інтелект» Селидівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

 НТС «Пошук» Селидівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

 НТС «Світ науки» Селидівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 

 Наукове товариство гімназистів 

Селидівської загальноосвітньої гімназії 

 НТС «Інтелект» Української 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 

 НТС «Інтелект» Української 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 

 НТС «Ерудит» Гірницької ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 17 

 НТС «Обрій» Курахівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 22 

 Курахівська гімназія «Престиж» 

Мар'янської районної ради 

Положення 

 

 

Статут закладу 

 

Статут закладу 

 

Статут закладу 

 

Положення 

 

Положення 

 

Положення 

 

Положення 

 

Положення 

 

Положення 

 

 

 

 

Статут закладу 

 

Статут закладу 

 

Статут закладу 

 

Статут закладу 

 

Статут закладу 

 

 

Статут закладу 

 

Статут закладу 

 

Статут закладу 

 

Статут закладу 
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 Волноваська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

 Вільненська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

 НТУ «Імпульс» Черкаської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів  Черкаської селищної 

ради Слов'янського району 

 НТУ «Інтелект» Прелеснянської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської 

селищної ради Слов'янського району 

Статут закладу 

 

Статут закладу 

 

Статут закладу 

 

Статут закладу 

 

 

Статут закладу 

 

 

Статут закладу 

4. Обласна очно-заочна школа «Юний 

дослідник» комунального 

позашкільного навчального закладу 

«Донецька обласна Мала академія 

наук учнівської молоді» 

1 Статут КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

Чисельність учнів Донецької області, які займались дослідницько-

експериментальною діяльністю в наукових відділеннях МАН, за місцем 

проживання в розрізі наукових відділень протягом 2019 року представлено у 

таблиці 2. У порівнянні з 2018 роком численність учнів у 2019 році збільшено 

на 56 осіб.  
Таблиця 2 

Чисельність учнів в наукових відділеннях МАН у 2019 році 
 

Навчальний рік 

Назва 

наукового відділення 

Обласна очно-

заочна школа 

«Юний 

дослідник» 

Міста, 

районні 

центри 

Села, 

селища 

міського 

типу 

Всього 

1 2 3 4 

Технічних наук 28 130 5 163 

Фізики і астрономії 26 155 18 199 

Математики 29 146 27 202 

Комп’ютерних наук 25 149 6 180 

Економіки 10 106 21 137 

Історії 28 253 18 299 

Наук про Землю 11 82 31 124 

Літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства 

39 214 39 292 

Мовознавства 64 242 25 331 
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Навчальний рік 

Хімії та біології 60 207 51 318 

Екології та аграрних наук 15 117 15 147 

Філософії та 

суспільствознавства 

43 70 5 118 

Інші - 19 - 19 

Разом 378 1 890 261 2 529 
 

Отже, чисельність дітей шкільного віку, які займалися науково-

дослідницькою діяльністю в МАН, у розрізі місця проживання у 2018–2019 

навчальному році збільшено на 10 % у порівнянні з 2017/2018 (табл.3). 

Таблиця 3 

Чисельність дітей шкільного віку,  

які займалися науково-дослідницькою діяльністю в МАН 
 

 

Рік 

ОЗШ 

«Юний 

дослідник» 

Міста та 

районні 

центри 

Села, 

селища 

міського 

типу 

Всього 

1 2 3 4 

Дітей шкільного віку, які 

займаються науково-

дослідницькою 

діяльністю в МАН 

2018 383 1 833 257 2 473 

2019 378 1 890 261 2 529 
 

КПНЗ «ДОМАНУМ» є одним зі шляхів цілісності, багаторівневої 

системи виявлення та відбору обдарованих учнів основним напрямом 

діяльності якого – дослідницько-експериментальний, що передбачає залучення 

вихованців до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та 

винахідницької роботи у різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва. З 

метою популяризації позашкільної освіти та урізноманітнення навчального 

процесу протягом року КПНЗ «ДОМАНУМ» проводився ряд заходів, 

учасниками яких мали змогу стати усі бажаючі учні навчальних закладів 

області. Педагогами КПНЗ «ДОМАНУМ» протягом року забезпечено 

організаційно-методичний супровід регіональних, всеукраїнських та 

міжнародних масових заходів (таблиці 4, 5). 
Таблиця 4 

Участь учнівської молоді у масових регіональних заходах 
 

№ 

з/п 
Назва заходу* 

Терміни 

проведення 

Місце 

проведення 

Кількість 

учасників 

Заходи, які організовує Донецьке територіальне відділення МАН 

1 

Проміжна сесія обласної очно-

заочної школи «Юний дослідник» 

(науково-практична конференція) 

січень 

мм. 

Покровськ, 

Маріуполь, 

Слов’янськ 

312 
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2 

Дослідницько-експериментальна 

сесія обласної очно-заочної 

школи «Юний дослідник» 

(науково-практична конференція)  

За підсумками навчального року 

2018-2019 н. р.. 

квітень  

мм. 

Покровськ, 

Маріуполь, 

Слов’янськ 

377 

3 

Фестиваль обдарованих дітей та 

їх наставників «Талант. Інтелект. 

Творчість» 

травень 
м. 

Краматорськ 
25 

4 

І етап Х Всеукраїнської науково-

технічної виставки-конкурсу 

молодіжних інноваційних 

проектів «Майбутнє України» 

вересень  м. Слов’янськ 16 

5 

Обласний конкурс пошуково-

дослідницьких робіт «На захисті 

України: від козаків до кіборгів 

вересень м. Слов’янськ 65 

6 

Дискусійний клуб «Історичні 

уроки демократичних революцій 

кінця 80-х років ХХ ст. у країнах 

Центральної та Східної Європи» 

грудень м. Слов’янськ 41 

Заходи, у яких Донецьке територіальне відділення МАН виступає 

співорганізатором 

1 Регіональна наукова конференція 

«Наука-перші кроки 2019», ДВНЗ 

«Приазовський державний 

технічний університет» 

квітень м. Маріуполь 22 

2 Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Україна 

у світовому історичному 

просторі» 

26 квітня м. Маріуполь 2 

3 Робота наукового студентського 

історичного товариства 

історичного факультету МДУ 

протягом 

року 
м. Маріуполь 15 

4 Профорієнтаційний марафон для 

учнів загальноосвітніх шкіл «Світ 

професій. Обирай свідомо» 

січень-

травень 
м. Маріуполь 8 

5 
Діяльність на базі Соціологічної 

лабораторії ДВНЗ «ПДТУ»  

протягом 

навчальн

ого року 

м. Маріуполь 14 

6 Регіональна конференція членів 

Малої академії на базі ДВНЗ 

«Донбаська державна 

машинобудівна академія» 

березень 
м. 

Краматорськ 
74 
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Таблиця 5 

Участь учнівської молоді у міжнародних та всеукраїнських конференціях, 

освітніх проектах, олімпіадах, турнірах, конкурсах у 2019 році 
 

Навчальний рік 

№ 

з/п 
Назва заходу* 

Дата 

проведення 

Місце  

проведення 

Кіль-

кість 

учасни

ків 

Кількість 

переможців 

I 
м

іс
ц

е 

II
 м

іс
ц

е 

II
I 

м
іс

ц
е 

Міжнародні заходи 

1 Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Україна очима 

молодих» 

17-19 квітня 

2019 
м. Львів 4 

Сертифікат 

учасника, 

Диплом за 

кращий виступ 

2 Круглий стіл учнів-

членів МАН «Вплив 

світового 

інтелектуального й 

мистецького спадку 

людства на 

формування» в 

рамках Міжнародної 

наукової 

конференції «Дні 

науки 

філософського» 

23 квітня 

2019 
м. Київ 1 Сертифікат 

3 Міжнародна 

науково-інженерна 

виставка в США  

Науковий візит до 

Аргонської 

національної 

лабораторії  

10-18 

травня 2019 

м. Фінікс, 

США 

м. Чикаго 

США 

2  

4 Міжнародна школа з 

культурної 

дипломатії 

 м. Київ 3  

5 Наукова школа з 

фізики для вчителів 

на базі «ЦЕРН» 

7 по 13 

квітня 2019 
ЦЕРН 1 Сертифікат 

6 ХХ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

15-16 

травня 2019 
м. Київ 3 Сертифікат 
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«Відновлювальна 

енергетика та 

енергозбереження у 

ХХІ столітті» 

7 V Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Особливості 

інтеграції країн у 

світовий 

економічний та 

політико-правовий 

простір» 

  5 Грамоти 

8 Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Економічні та 

соціально-

орієнтовані питання 

розвитку сучасного 

суспільства» 

 
Братислава

Словач-

чина 
1 

Сертифікат 

учасника 

9 Науково-

методичний семінар 

«Моделі освітніх 

систем 

європейських країн» 

 

м. 

Катовіце 

(Польща) 

1 
Сертифікат 

учасника 

Всеукраїнські заходи 

1 Всеукраїнська 

науково-технічна 

виставка-конкурс 

молодіжних 

інноваційних 

проектів «Майбутнє 

України» 

листопад 

2019 
м. Київ 7  1 1 

2 Всеукраїнська 

олімпіада з 

філософії для 

школярів 

листопад 

2018 
м. Київ 1 

Диплом 

учасника 

3 
Школа з філософії 

9-12 січня 

2019 
м. Київ 1 

Сертифікат 

учасника 

4 Школа громадської і 

волонтерської участі 

та патріотичного 

Протягом  

2018 
м. Київ 32 Сертифікат 
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виховання «Агенти 

змін 

5 Всеукраїнська 

школа 

МИРотворчості 

Протягом 

2018 
м. Київ 7 

Сертифікат 

учасника 

6 Всеукраїнська 

школа з 

громадянської та 

волонтерської участі 

й патріотичного 

виховання «Агенти 

змін» 

Протягом 

2018-2019 
м. Київ 18 

Сертифікат 

учасника 

6 Всеукраїнський 

інтерактивний 

конкурс «МАН-

Юніор Ерудит» 

2018-2019 м. Київ 1001 
Сертифікати І, 

ІІ, ІІІ ступеня 

7 Всеукраїнський 

конкурс для 

школярів 

«Кристали: 

отримання, 

структура, 

властивості» 

травня 2019 м. Львів 657 

5 учнів 

запрошені до 

фінального 

етапу 

8 Всеукраїнський 

інтерактивний 

конкурсу «МАН-

Юніор Дослідник» 

квітень-

травень 
м. Київ 46 4 3 12 

9 Школа з культурної 

дипломатії: 

«Шляхами Леся 

Курбаса. Київ» 

4 - 8 

квітень 

2019 

м. Київ 3 
Сертифікат 

учасника 

10 Всеукраїнський 

конкурс Intel Eko-

Україна 2019 

     
ІІІ 

місце 

11 Всеукраїнський 

учнівський турнір 

юних журналістів 

 м. Суми. 3   
ІІІ 

місце 

12 Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Україна у 

світовому 

26 квітня 
м. 

Маріуполь 
1 1 сертифікат 
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історичному 

просторі» 

13 Всеукраїнський 

конкурс-захист 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН 

України 

1-7 травня 

2019 
м. Київ 40 10 7 2 

14 Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Практична 

психологія: від 

фундаментальних 

досліджень до 

інновацій» 

  1 
Сертифікат 

учасника 

15 IV Всеукраїнський 

науково-практичний 

форумі «ТАК» 

(телекомунікації, 

автоматизація, 

комп’ютерно-

інтегровані та 

інформаційні 

технології) ДВНЗ 

«Донецький 

національний 

технічний 

університет» 

30 листо-

пада 2018 

м. 

Покровськ 
7 

Сертифікат 

учасника 

16 Всеукраїнська 

науково-технічна 

конференція 

молодих учених, 

аспірантів і 

студентів 

«Автоматизація, 

контроль і 

управління: пошук 

ідей і рішень» (АКУ-

2019) 

Травень 

2019 

м. 

Покровськ 
10 

Сертифікат 

учасника 
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17 Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

студентів і 

викладачів  

«Перспективні 

напрямки сучасної 

науки та освіти» 

(кафедра методики 

навчання 

математики та 

методики навчання 

інформатики ДВНЗ 

«Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет») 

травень 
м. 

Слов’янськ 
17 

Сертифікат 

учасника 

18 Всеукраїнські літні 

школи: 

- фізико-

математична для 

учнів 7-8 класів 

- з філософії 

- фізична 

- астрономічна 

- хімічна 

- біологічна 

- математична 

- з робототехніки 

- філологічна 

- мистецтвознавства 

червень 

2019 

м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

Закар-

патська 

область 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

   

19 Всеукраїнська літня 

школа «Табір 

переможців» 

червень 

2019 
м. Київ     

20 Всеукраїнська осіння 

школа «STEM 

MAS.UA» 

14-19 

вересня 

м. 

Запоріжжя 
2 

Сертифікат 

учасника 

21 Всеукраїнський 

літературно-

мистецтвознавчий 

фестиваль 

24-26 

вересня 
м. Київ 2 

Сертифікат 

учасника 

22 Всеукраїнський 

фестиваль 

12-15 

жовтня 
м. Київ 7 

Сертифікат 

учасника 
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шістдесятництва та 

дисидентського руху 

23 Всеукраїнська школа 

з громадянської та 

волонтерської участі 

й патріотичного 

виховання «Агенти 

змін» 

15-18 

жовтня 
м. Київ 2 

Сертифікат 

учасника 

 

Однією із форм організації навчально-виховного процесу в КПНЗ 

«ДОМАНУМ» є обласна очна-заочна школа «Юний дослідник» (далі – 

ОЗШ) учні-слухачі якої завжди є активними учасниками обласних, 

регіональних, всеукраїнських та міжнародних заходів дослідницько-

експериментального напряму. 

Протягом вересня 2019 року, беручи до уваги наукові інтереси 

талановитих школярів, із метою залучення широкого кола старшокласників до 

наукової роботи у ОЗШ була організована робота з укомплектування секцій 

школи. Оброблено заявки закладів освіти області, заяви учнів до вступу у секції 

ОЗШ та складено банк даних учнів-слухачів. 

У 2018−2019 навчальному році мережа секцій ОЗШ складала 29 груп 

(23 секції), основний рівень – 24 групи, вищий рівень – 5 груп.  

Учнівський склад ОЗШ на початок року 374 учня-слухача, протягом 

року чотири учня приєднались до навчання, таким чином, у грудні 2018 року, у 

складі на кінець 2019 року − 378 учнів (діаграма 1). 
Діаграма 1 

Склад учнівської молоді обласної очно-заочної школи  

«Юний дослідник» 2018-2019 навчальний рік 
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У 2019-2020 навчальному році мережа секцій складає 26 груп 

(20 секцій), за основним рівнем – 21 групи, вищий рівень – 5 груп. На початок 

навчального року учнівський склад груп очно-заочної школи − 348 учнів-

слухачів. За потребами учнівської молоді області на початок 2019/2020 

навчального року на базі наукових секцій «Електроніка та приладобудування», 

«Хімія», «Мистецтвознавство» відкриті наукові гуртки дослідницько-

експериментального напряму: «Робототехніка», «Хімія», «Мистецтвознавство» 

у яких займається 48 вихованців. 
 

Заняття із обдарованими учнями-слухачами, згідно з угодами про 

партнерство у сфері надання освітніх послуг (Меморандуму), проводились у 

наукових секціях ОЗШ «Юний дослідник» та гуртків на базі закладів вищої 

освіти Донеччини: 
 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. 

Слов’янськ): Українська література, Фольклористика, Українська мова, 

Філософія, Історичне краєзнавство, Технології програмування, Математика, 

Психологія. 
 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ): 

Англійська мова, Правознавство, Геологія, геохімія та мінералогія, Фізика, 

Хімія, Екологія, Хімія, гуртки «Хімія», «Робототехніка». 
 

Маріупольський державний університет  (м. Маріуполь): Журналістика, 

Історія України, Економіка, Українська література, Українська мова. 
 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»: Соціологія, 

Матеріалознавство. 
 

Донецький державний університет управління: Internet – технології та 

WEB дизайн. 
 

Донецький національний медичний університет: Загальна біологія. 
 

Маріупольська філія Національної академії образотворчого мистецтва і 

архітектури: гурток «Мистецтвознавство». 

Розподіл учнів-слухачів ОЗШ по ДВНЗ Донеччини та викладацький склад 

представлено у діаграмах 2,3. 
Діаграма 2 

Розподіл учнів-слухачів ОЗШ по ДВНЗ Донеччини 
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Діаграма 3 

Викладацький склад  

обласної очно-заочної школи «Юний дослідник» 
 

 

Форми організації навчально-виховного процесу в ОЗШ – очна та 

дистанційна. В міжсесійний період роботу організовано з учнями-слухачами 

школи на платформі дистанційного навчання за посиланням 

http://man.dn.ua/moodle/. Відповідальним за роботу навчальної платформи ОЗШ 

призначено Владислав Величко методиста КПНЗ «ДОМАНУМ». Слухачі ОЗШ 

за індивідуальними завданнями самостійно опрацьовували теоретичний 

матеріал, консультувались з викладачами секцій. 

Завдяки платформі дистанційної освіти учні-слухачі ОЗШ приєднались 

до потужного інтелектуально-інформаційного поля провідних вишів 

Донеччини та талановиті учні, в тому числі із сільської місцевості, набули 

можливість спілкуватися з науковцями обраної галузі, отримувати знання в 

різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва. 
Відповідно до графіків проведення навчально-виховного процесу ОЗШ 

впродовж 2018-2019 навчального року, у містах Маріуполь, Слов’янськ, 

Покровськ, відбулися у вересні настановчі сесії, щотижневі навчальні заняття, 

індивідуальні консультації для слухачів ОЗШ та членів наукових товариств 

учнів, проміжна сесія, дослідницько- експериментальна сесія (підсумкова). Під 

час роботи очних сесій слухачі здобували та розширювали теоретичні знання, 

Доктор ; 

1; 3%

Кандидат 

наук; 24; 

83%

Викладач, 

асистент; 4; 

14%

Доктор Кандидат наук Викладач, асистент

http://man.dn.ua/moodle/.%20Відповідальним
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набували практичні навички дослідницької експериментальної роботи під 

керівництвом науковців – викладачів секцій.  

Настановчі сесії обласної очно-заочної школи «Юний дослідник» 

відбулися 29-30 вересня 2018 року (2018-2019 н. р.) та 27-28 вересня (2019-2020 

н. р.) в містах Покровськ, Слов’янськ та Маріуполь на базах ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет», ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет», Маріупольський державний університет, ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет». Юні дослідники Донеччини 

мали нагоду ознайомитися з освітньою системою роботи Малої академії наук 

учнівської молоді. Викладачі (керівники секцій) ознайомили слухачів з 

особливостями роботи ОЗШ, змістом навчальних програм за науковими 

секціями, провели теоретичні та практичні заняття.  

Серед учнів-слухачів були ті, що не перший рік працюють над науковими 

проектами, готують дослідницькі роботи та беруть участь в обласних і 

всеукраїнських заходах.  

З метою навчання публічному виступу, набуттю досвіду виступів, 

отримання досвіду ведення дискусії, щоб в майбутньому аргументовано 

представляти свої наукові досягнення на заходах різного рівня, а в подальшому 

набути можливість стати добрими вченими, науковцями, фахівцями в різних 

областях суспільства, учні-слухачі ОЗШ беруть участь у науково-практичних 

заходах. У січні 2019 року відбулася проміжна сесія. Під час роботи секцій 

учні-слухачі презентували свої наукові доробки та отримали рекомендації 

фахівців. 23 та 24 квітня 2019 року чергова очна дослідницько-

експериментальна сесія. 
Протягом навчального року учні-слухачі ОЗШ «Юний дослідник» є 

активними учасниками всеукраїнських, міжнародних заходах, конкурсів, 

турнірів, конференцій: 

- І, ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України; 

-  Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Ерудит» 

(вересень-листопад 2018); 

- Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали» імені Євгена 

Гладишевського; 

- Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник»; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Україна очима молодих»; 

- Міжнародна науково-інженерна виставка в США Науковий візит до 

Аргонської національної лабораторії; 

- ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювальна 

енергетика та енергозбереження у ХХІ столітті»; 

- V Міжнародна науково-практична конференція «Особливості інтеграції 

країн у світовий економічний та політико-правовий простір»; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Економічні та соціально-

орієнтовані питання розвитку сучасного суспільства»; 
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- Школа громадської і волонтерської участі та патріотичного виховання 

«Агенти змін».  

Результатом спільної роботи учнів-слухачів і наукових керівників секцій 

є участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України (далі – Конкурс). У минулому 

2017/2018 н. р. 12 слухачів ОЗШ брали участь у 10 секціях 6 наукових відділень 

Конкурсу. У 2018/2019 н. р. команду юних науковців ОЗШ представили 

33 дослідника, їх роботи подані до 17 секцій 10 наукових відділень. За заочне 

оцінювання роботи учнів-слухачів отримали достатньо високі бали та були 

допущені до подальшої участі у Конкурсі. Результати оцінювання навчальних 

досягнень з базових дисциплін (контрольна робота) показали, що деякі 

учасники Конкурсу отримали не високі бали. Особливо складною для учнів 

ОЗШ виявилась контрольна з математики та хімії. Відсоток переможців та 

призерів у команді ОЗШ складає 36 % від складу. Переможцями обласного 

етапу стали 12 учнів (І місце -5 учнів, ІІ місце – 2 учня, ІІ місце – 5 учнів). 

Результати участі учнів у ІІ етапі Конкурсу представлені у діаграмі 4. 
Діаграма 4 

Результати участі учнів-слухачів ОЗШ  

у ІІ (обласному) етапі Конкурсу 
 

За результатами випробувань ІІ етапу Конкурсу кращі результати серед 

учнів-слухачів ОЗШ показали: Костенко Дар’я, Звягінцева Марія, Овчаренко 

Діана, Шалашна Діана, Новікова Ганна, Харін Микита, Едігер Ганна, Калугін 

Віталій, Логвинов Олександр, Гордієнко Аліна, Казак Єлизавета та Карпенко 

Олег.  

Журі секції Фольклористика відзначило роботу Костенко Дар’ї, яка 

посіла ІІ місце у секції. Особливо привернув увагу третій розділ наукової 

роботи, в якому дослідниця проаналізувала народнопісенну спадщину 

Райгородщини в контексті досліджуваної проблеми. Завдяки вдало підібраних 

методів дослідження авторка виявила особливості та функціонування 

обрядових та не обрядових пісень. 

Найвищій бал у секції Українська мова та І місце отримала Новікова 

Ганна Олексіївна за наукове дослідження з теми «Прізвиська села Крива Лука 

Лиманського району Донецької області». Журі відзначило чітку структуру, 
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оригінальність та новизну роботи. На захисті роботи Ганна отримала найвищий 

бал у секції.   

У секції Англійська мова від ОЗШ було представлено 2 науково-

дослідницьких роботи (І та ІІ місце). У своїх роботах вони розглядають 

актуальні проблеми мовленнєвого спілкування в різних сферах сучасного часу. 

Третій рік поспіль Овчаренко Діана бере участь у Конкурсі, її дослідження 

відрізняються самостійністю та оригінальністю. Робота змістовна, творча, а 

найголовніше – актуальна в аспекті духовно-моральних пріоритетів та 

ціннісних життєвих орієнтирів для сучасної молоді. Відзначено, що 

дослідження Діани концептуальне, доцільно структуроване, орієнтоване на 

багатоаспектне, проблемне авторське висвітлення обраної теми. Крім того, 

особливу увагу заслуговують додатки до роботи.  

Робота Шалашної Діани творча, актуальна в аспекті духовно-моральних 

пріоритетів та цінних життєвих орієнтирів для сучасної молоді. Особливу увагу 

заслуговує авторська анкета. На думку журі, дослідження концептуальне, 

доцільно структуроване. 

Концептуальна, проблемного характеру робота Харіна Микити була 

представлена у секції Математика. Дослідник за підсумками заочного 

оцінювання, контрольної роботи та захисту отримав найвищий бал у секції − 

95,65. Члени журі відзначили його харизматичний виступ під час захисту, який 

був кращим у секції.  

Другий рік поспіль переможцем обласного етапу в секції Психологія стає 

Едігер Ганна з результатом 85,31. Дослідниця представила актуальне для 

нашого часу дослідження на тему: «Способи профілактики психоемоційного 

стресу серед підлітків, що мешкають на лінії розмежування». Наукову роботу 

Ганна достойно представила під час захисту. Цінною є розробка авторкою 

методичного кейсу, що включає пам’ятки для учнів та медіатеку «Виявлення та 

подолання стресу в учнівському середовищі»  

Найвищі бали за заочне оцінювання та захист отримав Логвинов 

Олександр у секції Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми. 

Робота Олександра, на думку журі, має наукову новизну, практичну цінність та 

великий потенціал у подальшому користуванні, практичної діяльності. 

Вперше за чотири роки були представлені роботи в секції Астрономія та 

астрофізика. Всі троє учасників секції – учні-слухачі ОЗШ. Робота Калугіна 

Віталія, визнана кращою. У журі вважає, що подальша робота над обраною 

темою має неабиякі перспективи як практичного так і наукового плану. 

Слід відмітити плідну роботу викладачів очно-заочної школи. Серед 

учасників ІІ (обласного) етапу Конкурсу 91 учень-слухач ОЗШ, що складає 37 

% від чисельності учасників ІІ (обласного) етапу. Зазначимо, що у ІІ 

(обласному) етапі Конкурсу змагаються учні, які пройшли випробування І 

етапу, а таких серед учнів-слухачів ОЗШ 24 % від складу учнів ОЗШ. Учні-

слухачі ОЗШ брали участь у обласному етапі Конкурсу в командах від 

Маріупольського департаменту освіти, управлінь (відділів) освіти міських рад 
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та райдержадміністрацій, об’єднаних громад. Таким чином, команда ОЗШ 

«Юний дослідник» у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України показала третій 

результат серед команд області, що відображено у таблиці 6. 
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Таблиця 6 

Статистична інформація щодо участі команди ОЗШ «Юний дослідник» ІІ (обласний) етап Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 
 

Кількість 

науково-

дослідни

цьких 

робіт 

Кількість 

учасників 
Переможці (призери) 

Заліковий 

бал 

команди 

Рейтинг 

команди 

Рейтинг 

результати

вності 

команди 

Рейтинг 

ефективності 

команди 

2
0
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0
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8
 

2
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8

\2
0

1
9
 

2
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1
8
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\2
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1
9
 І місце 

(диплом І 

ступеня) 

ІІ місце 

(диплом ІІ 

ступеня) 

ІІІ місце 

(диплом ІІІ 

ступеня) 

Усього 
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1
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0
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0

1
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2
0
1
8
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0

1
9
 

2017/

2018 

2018/ 

2019 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2017/ 

2018 

2019/ 

2019 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

12 33 12 33 1 5 2 2 2 5 5 12 9 24 4 3 0,75 0,73 42 % 36% 

 

Рейтинг результативності команди = кількість набраних балів/ кількість учасників 

Рейтинг ефективності= кількість переможців, призерів / кількість учасників ×100 % 
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Наряду з досягненнями у роботі очно-заочної школи є певні труднощі, які 

потребують вирішення. 
Одна із проблем ОЗШ це низький охват учнівської молоді із сільської 

місцевості. Завдяки об’єднанню зусиль методичних служб 

райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, комунального 

позашкільного навчального закладу «Донецька обласна Мала академія наук 

учнівської молоді» є можливість вирішити проблеми відбору та підтримки 

учнів із сільської місцевості у наступному році. 

Потрібно націлити керівників секцій на те, що під час роботи над 

дослідженням іноді учням-слухачам бракує часу на підготовку наукової роботи, 

тому керівникам секцій необхідно спланувати план індивідуальних 

консультацій (очних) на базі ВНЗ та ефективно використовувати навчальний 

час; більш уваги приділяти підготовці до публічного виступу, презентації 

наукової роботи, вмінню вести дискусію. 

Керівникам секцій рекомендовано: запроваджувати групові форми 

роботи, залучати учнів до виконання спільного наукового проекту, 

розширювати співпрацю із науково-дослідницькими та навчальними закладами 

області, брати активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та 

обласних заходах. 

При зарахуванні учнів до ОЗШ необхідно спрямувати роботу на 

ретельний відбір учнівської молоді закладів загальної середньої освіти до 

секцій. Заздалегідь орієнтувати майбутніх слухачів у тематиці наукових робіт. 

Таким чином учні матимуть більш часу для якісної підготовки науково-

дослідницької роботи. Виникає необхідність в узгоджені з вчителем учня-

слухача напрямок наукової діяльності. Все це сприятимете більш якісній 

підготовки наукових досліджень.  

Пропозиції: 

1. Активізувати роботу з талановитими учнями із сільської місцевості в 

межах діяльності Донецького територіального відділення Малої академії наук. 

2. Організувати роз’яснювальну роботу з учнями закладів загальної 

середньої освіти щодо переваг, для подальшого зростання, які надає їм участь у 

роботі обласної очно-заочної школи. 

3. Активізувати роботу з ефективності участі учнів-слухачів у 

всеукраїнських, міжнародних заходах. 

4. Впроваджувати STEM-освіту в роботі секцій ОЗШ. 
 

Визначним заходом Малої академії наук України є щорічний 

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України, який свідчить про рівень роботи з 

обдарованими дітьми регіону. 

Мета Конкурсу − духовний, творчий, інтелектуальний розвиток дітей 

країни.  

Структура Конкурсу  триступеневе проведення: районний - міський, 

обласний, Всеукраїнський етапи. 
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І етап відбувся безпосередньо в районах, містах, громадах, позашкільних 

закладах обласного підпорядкування до 11 січня 2019 року. У ньому взяли 

участь 771 учень 8-11 класів закладів загальної середньої освіти Донецької 

області (діаграма 5). 
Діаграма 5 

Склад учасників І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Донецького територіального відділення 

Малої академії наук України у 2018/2019 навчальному році 
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ІІ (обласний) етап конкурсу-захисту відбувся в лютому 2019 року, а саме: 

до 09 лютого – заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт, 10 лютого – 

оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін, 15-16 лютого – захист 

дослідницьких робіт. 

На розгляд журі ІІ (обласного) етапу Конкурсу було подано 245 

учнівських робіт, що на 9 % більше ніж у минулому році (224) (діаграма 6). 
 

Діаграма 6 

Кількісний склад учасників ІІ (обласного) етапу Конкурсу 
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Найбільшу кількість учасників у ІІ етапі Конкурсу забезпечили заклади 

загальної середньої освіти департаменту освіти Маріупольської міської ради 

(33 учні-конкурсанти). Незважаючи на ситуацію в регіоні учні закладів 

загальної середньої освіти міста Авдіївки щорічно беруть участь у змаганні. 

Уперше за останні чотири роки подані учнівські роботи від Ясинуватського 
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району, Мар’їнського району та міста Вугледар. Звернемо увагу на розподіл 

учасників Конкурсу в розрізі наукових відділень (діаграма 7).  
Діаграма 7 

Розподіл учасників Конкурсу в розрізі наукових відділень 
 

 
 

Як бачимо, найбільш популярними на рівні ІІ етапу Конкурсу серед 

учнівській молоді два роки поспіль є такі відділення: Літературознавство, 

фольклористика та мистецтвознавство, Хімія та біологія, Мовознавство, 

Історія.  

За підсумками Конкурсу переможцями і призерами стали 118 учасників, 

із них 34 одержали дипломи І ступеня, 43 − дипломи ІІ ступеня, 41 учасник – 

дипломи ІІІ ступеня. Статистичну інформацію за підсумками проведення ІІ 

(обласного) етапу Конкурсу в Донецькій області подано нижче (таблиця 7). 
 

Таблиця 7 
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Статистична інформація щодо проведення ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України в Донецькій області у 2018/2019 н. р. 
 

 

№ 

Місто, район, об’єднана 

територіальна громада, заклад 

обласного підпорядкування 
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1 м. Авдіївка 3 3 0 0 1 1 

2 м. Костянтинівка 13 13 0 0 0 0 

3 м. Соледар 2 2 0 1 1 2 

4 м. Мирноград  8 8 1 0 0 1 

5 м. Дружківка 3 3 1 1 0 2 

6 м. Маріуполь  33 33 15 10 3 28 

7 м. Краматорськ  15 15 1 6 1 8 

8 м. Слов`янськ  17 17 6 4 3 13 

9 м.Торецьк  18 18 1 3 5 9 

10 м. Бахмут  18 18 3 1 4 8 

11 м. Добропілля  7 7 0 4 1 5 

12 м. Покровськ  22 22 0 4 6 10 

13 м. Лиман  3 3 0 1 1 2 

14 м. Селидове  2 2 0 0 1 1 

15 м. Новогродівка 8 8 0 0 1 1 

16 м. Вугледар 1 1 0 0 1 1 

17 Покровський район 4 4 0 1 0 1 

18 Великоновосілківський район 6 6 1 0 2 3 

19 Бахмутський район  4 4 0 0 2 2 

20 Олександрівський район 2 2 0 0 1 1 

21 Костянтинівський район 5 5 0 0 0 0 

22 Волноваський район  5 5 0 3 0 3 

23 Мангушський район  3 3 0 1 1 2 

24 Нікольський район 1 1 0 0 0 0 

25 Ясинуватський район 1 1 0 0 0 0 

26 Мар’їнський район 1 1 0 1 0 1 

27 Черкаська селищна рада 3 3 0 0 1 1 

28 Іллінівська сільська рада 4 4 0 0 0 0 

29 ОЗШ «Юний дослідник»  33 33 5 2 5 12 

 Разом 245 245 34 43 41 118 
 

Підсумковий рейтинг команд ІІ (обласного) етапу Конкурсу за заліковим 

балом представлено в діаграмі 8. 
Діаграма 8 

Підсумковий рейтинг команд ІІ (обласного) етапу конкурсу- захисту 

2018/2019 н.р. за сумою набраних балів 
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Право представляти Донецьку область на всеукраїнському 

рівні 02 - 07 травня 2019 року у м. Київ вибороли 39 учнів Донеччини в 40 

секціях Конкурсу (Мараховська Єлизавета, учениця 11 класу КЗ 

«Маріупольський навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа № 48» 

Маріупольської міської ради представляла дослідження у двох секціях). У 

складі команди Донеччини представники закладів загальної середньої освіти 

Маріуполя, Слов’янська, Краматорська, Дружківки, Торецька, Добропілля, 

Бахмута, Часов Яру та  Великоновосілківського району (діаграма 9). 
Діаграма 9 

Склад команди ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнів-членів 

МАН України 2018/2019 навчальний рік 
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За результатами ІІІ етапу Конкурсу серед учнів Донеччини 19 переможців 

(призерів): І місце вибороли 2 учні; ІІ місце −7 учнів та ІІІ місце  10 учнів. 

У 2018/2019 навчальному році учасники ІІІ етапу Конкурсу за загальною 

сумою балів, набраних за програмою Конкурсу, отримали: високий рівень 

підготовки – 10 учасників, достатній – 18, середній – 12 (діаграма 10). Другий 

рік поспіль серед учасників команди відсутні конкурсанти, що отримали 

низький рівень за загальною сумою балів. 
 

Діаграма 10 

Рівень підготовки учасників ІІІ етапу за програмою Конкурсу  
 

За результатами ІІІ етапу Конкурсу претендентами на здобуття 

стипендій Президента України у 2019 році стали чотири учні Донеччини: 

Середній 

рівень - 8; 

21%

Достатній 

рівень - 18; 

49%

Високий 

рівень -

11; 30%
Середній 

рівень

Достатній 

рівень

Високий рівень
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• Редченко Андрій Юрійович, учень 10 класу Краматорської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 Краматорської міської 

ради Донецької області 
 

• Овчаренко Діана Ігорівна, учениця 11 класу КЗ «Маріупольський 

технічний ліцей» Маріупольської міської ради Донецької області» 
 

• Агванян Артем Робертович, учень 10 класу КЗ «Маріупольський 

технічний ліцей» Маріупольської міської ради Донецької області» 
 

• Сопутняк Марія Володимирівна, учениця 11 класу КЗ  

«Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської ради 

Донецької області» 
 

 Аналіз проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2018/2019 н. р. 

націлив на важливість перегляду, оновлення та удосконалення цілісної системи 

роботи з підготовки здібних та обдарованих дітей до участі у Конкурсі та 

показав наступні недоліки: 

-  недостатня підготовленість переможців І етапу Конкурсу до участі у 

ІІ (обласному) етапі; 

- особливі труднощі під час виконання контрольної роботи з базових 

дисциплін; 

-  недостатня професійна компетентність вчителів-наукових керівників. 
 

 Виходячи з вищевказаного рекомендовано: 
 

науковим керівникам: 

-  ретельно перевіряти роботи учасників конкурсу на плагіат, так як роботи 

учнів іноді складаються із тексту, який більш ніж на 50 % буквально співпадає 

із текстом інтернет-джерел; 

- особливу увагу приділяти вмінню учнів-конкурсантів представляти, 

захищати свої дослідження, навчати їх публічному виступу; 

- сприяти роботі щодо підготовки актуальних учнівських досліджень у всіх 

секціях наукових відділень Конкурсу;  

- сприяти активізації та покращенню рівня підготовки конкурсних робіт 

учнівської молоді у відділеннях Економіка, Науки про Землю, Філософія та 

суспільствознавство; 
 

керівникам закладів освіти: 

-  знайти дієвий механізм стимулювання обдарованих дітей і їхніх 

наставників до наукового пошуку, дослідницької роботи (матеріальне 

стимулювання учнівської молоді, широке висвітлення стану роботи в засобах 

масової інформації, урахування результативності – роботи з обдарованими 

дітьми під час атестації педагогічних працівників). 

- розглянути питання щодо заохочення наукових керівників учнів-

переможців ІІІ етапу Конкурсу. 
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За матеріалами Конкурсу надруковано збірку тез кращих наукових робіт 

учасників ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Донецького територіального відділення 

Малої академії наук України. Видання має на меті привернути увагу учнів 

студентів, аспірантів, педагогічних працівників загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів, викладацько-професорського складу ВНЗ, 

широкий кіл громадськості до науково-дослідницької учнівської молоді в 

межах Малої академії України. 
 

Відповідно до Положення про заохочення переможців (призерів) 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 

затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації 19 переможців (призерів) ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів- членів 

Малої академії наук України стали претендентами на призначення стипендій 

та 34 учня-конкурсанта на отримання одноразової грошової винагороди. 

У рамках підтримки обдарованої учнівської молоді 

Донеччини у червні 2019◦р. відбувся обласний фестиваль обдарованих дітей та 

їх наставників «Талант. Інтелект. Творчість» де відзначені переможці IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України. Під час заходу переможці та призери ІІІ етапу 

Конкурсу мали змогу зустрітися з губернатором Донеччини, та отримати цінні 

подарунки. 
 

В умовах інформаційного суспільства запорука успішного розвитку 

КПНЗ «ДОМАНУМ», реалізації освітніх завдань щодо виховання наукової 

еліти області, залучення до наукового пошуку обдарованих дітей і молоді є її 

присутність у медіа-просторі. Тому важливим напрямком роботи КПНЗ 

«ДОМАНУМ» є популяризація здобутків наукових керівників та слухачів в 

інформаційному полі. Із метою популяризації творчих здобутків обдарованої 

молоді Донеччини в 2019 році КПНЗ «ДОМАНУМ» підготовлено та 

надруковано інформаційний вісник. У віснику подається інформація про 

здобутки учнівської молоді Донецької області – переможців конкурсів Малої 

академії наук України. 

Протягом року із метою популяризації роботи Донецького 

територіального відділення Малої академії наук України працівниками КПНЗ 

«ДОМАНУМ» презентувалися на сайті департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації матеріали, що висвітлювали основні заходи закладу.  

Продовжує свою роботу сайт КПНЗ «ДОМАНУМ», переглядаючи який, 

усі охочі можуть ознайомитися із нормативною базою, що забезпечує 

діяльність закладу, викладацьким складом, методичними рекомендаціями. 
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Поточна інформація про діяльність Донецького територіального відділення 

Малої академії наук України регулярно висвітлюється.  
 

Виходячи з вказаного вище, роботу педагогічного колективу КПНЗ 

«ДОМАНУМ» у 2019 навчальному році вважати задовільною.  

Враховуючи специфіку освітньої діяльності КПНЗ «ДОМАНУМ» 

у 2020 році продовжує роботу над вирішенням проблем з: 

- підвищення ефективності роботи педагогічного колективу КПНЗ 

«ДОМАНУМ» щодо удосконалення системи виявлення, розвитку і підтримки 

інтелектуально обдарованих, здібних до наукової творчості учнів; 

- удосконалення використання платформи дистанційного навчання в 

роботі з учнями-слухачами ОЗШ «Юний дослідник»; 

- активізація роботи з обдарованими дітьми сільської місцевості в межах 

діяльності Донецької територіального відділення Малої академії наук; 

- залучення учнівської молоді до навчання у наукових секціях відділень 

Економіка, Філософія та суспільствознавство ОЗШ «Юний дослідник»; 

- зміцнення співпраці з вищими навчальними закладами області відповідно 

до угоди про партнерство у сфері надання освітніх послуг; 

- удосконалення роботи експериментального майданчика з технічних наук, 

робототехніки на базі гуртків та секцій ОЗШ; 

- надання інформаційно-методичної і практичної допомоги науковим 

керівникам та педагогам області; 

- покращення роботи з ефективності участі у всеукраїнських, міжнародних 

заходах; 

- зміцнення матеріально-технічної бази позашкільного закладу. 
 

З метою створення умов для забезпечення якісної позашкільної освіти 

робота педагогічного колективу КПНЗ «ДОМАНУМ» у 2020 році буде 

спрямована на вирішення наступних завдань: 

- Модернізація освітньої діяльності закладу — розширення мережі 

наукових гуртків і секцій обласної очно-заочної школи «Юний дослідник» у 

містах та районах області. 

- Запровадження STEM-освіти в навчальний процес наукових секцій та 

гуртків закладу. 

- Удосконалення системи науково-методичної роботи на основі 

інноваційних технологій, оновлення програм, змісту, форм і методів освітньої 

діяльності закладу. 

- Активізація роботи щодо організації відпочинку й оздоровлення 

учнівської молоді.  
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Розділ 2. Методична робота закладу 

 

2.1. Масові заходи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

навчальних закладів області та комунального позашкільного навчального 

закладу «Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді». 

№ 

з/п 

Назва заходу Категорія 

педагогічних 

працівників 

Терміни 

проведення 

Місце 

проведення 
Відповідальні та 

співорганізатори 

Для керівників, методистів закладів МАН України: 

1 

Участь у 

навчальному семінарі 

для педагогічних 

працівників обласних 

малих академій наук 

учнівської молоді, 

НЦ «МАНУ» з 

вивчення методики 

«La Main à la Pâte» 

методисти, 

педагогічні 

працівники  

березень м. Київ Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України», 

Фундація «La 

Main à la Pâte» 

2 

Участь у науковій 

школі для 

педагогічних 

працівників обласних 

малих академій наук, 

НЦ «МАНУ» на базі 

Європейської 

організації ядерних 

досліджень «ЦЕРН» 

методисти, 

педагогічні 

працівники 

березень-

квітень 

м. 

Женева,  

Швей-

царська 

Конфе-

дерація 

Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

3 

Участь у семінарі-

практикумі 

методистів наукового 

відділення економіки 

обласних малих 

академій наук 

учнівської молоді 

методисти  травень-

червень  

м. 

Харків 

Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України»  

4 

Участь у семінарі-

практикумі 

керівників обласних 

малих академій наук 

учнівської молоді 

керівники   червень м. Івано-

Фран-

ківськ  

Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 



39 

 

 

5 

Участь у  

Всеукраїнській 

Літній науковій 

школі для 

педагогічних 

працівників закладів 

позашкільної та 

загальної середньої 

освіти «Адаптивне 

управління Новою 

українською школою: 

ціннісні орієнтири» 

методисти серпень м. Київ,  

м. 

Харків 

 

Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України»,  

Українська 

інженерно-

педагогічна 

академія, 

Громадська 

організація 

«Школа 

адаптивного 

управління 

соціально-

педагогічними 

системами» 

6 

Участь у ХІІ 

Міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Інноваційні 

технології навчання 

обдарованої молоді» 

для педагогічних 

працівників закладів 

позашкільної та 

загальної середньої 

освіти 

методисти,  

педагогічні 

працівники 

вересень м. Одеса Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України»,  

Інститут 

обдарованої 

дитини НАПН 

України, 

ДНУ «Інститут 

модернізації 

змісту освіти», 

Одеський 

національний 

університет 

імені І. І. 

Мечникова 

7 

Участь у семінарі-

практикумі 

керівників обласних 

малих академій наук 

учнівської молоді 

керівники вересень-

жовтень 

Федера-

тивна 

Респуб-

ліка 

Німеч-

чина 

Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

8 

Участь у семінарі-

практикумі 

методистів наукового 

відділення технічних 

наук обласних малих 

методисти жовтень м. 

Кропив-

ницький 

Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 



40 

 

 

академій наук 

учнівської молоді 

9 

Участь у VІ 

Міжнародній 

науково-практичній 

конференції «STEM- 

освіта: стан 

упровадження та 

перспективи 

розвитку» для 

педагогічних 

працівників закладів 

позашкільної та 

загальної середньої 

освіти 

методисти, 

педагогічні 

працівники   

жовтень-

листопад 

м. Київ Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України»,   

ДНУ «Інститут  

модернізації 

змісту освіти», 

Національний 

еколого-

натуралістичн

ий центр 

учнівської 

молоді 

10 

Участь у Першій 

конференції 

Всеукраїнського 

клубу почесних 

послів науки ЦЕРН – 

педагогічних 

працівників обласних 

малих академій наук 

учнівської молоді в 

Україні 

педагогічні 

працівники   

листопад м. Київ Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

11 

Участь у семінарах-

тренінгах 

педагогічних 

працівників обласних 

малих академій наук 

учнівської молоді 

«Віртуальні 

навчально-дослідні 

лабораторії НЦ 

«МАНУ» 

методисти упродовж 

року 

м. Київ Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

12 

Участь у  семінарах-

презентаціях 

віртуального STEM-

центру МАНЛаб для 

педагогічних 

працівників обласних 

малих академій наук 

учнівської молоді 

методисти, 

педагогічні 

працівники   

упродовж 

року 

м. Київ Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 
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Для методистів та керівників секцій МАН дослідницько-

експериментального напряму позашкільної освіти 

1 Постійно діючий 

семінар 

Заняття 1 

Заняття 2 

Заняття 3 

методисти 

області 

 

 

травень 

вересень 

грудень 

мм. 

Слов’янс

ьк 

Маріупо

ль 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

2 - Здійснення 

координації роботи 

міських, районних та 

інших підрозділів 

області, які 

реалізують завдання 

дослідницько-

експериментального 

напряму. 

- Організаційно-

методичний супровід 

участі 

інтелектуальної 

молоді в заходах. 

Впровадження 

інноваційних 

педагогічних 

технологій у 

практику діяльності 

закладу. 

- Модернізація форм, 

методів і засобів 

освітньої діяльності 

закладів 

позашкільної освіти. 

методисти 

області, 

керівники 

секцій, 

гуртків 

МАН 

упродовж 

року 

 Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева  

 

3 Консультаційна 

робота 

методисти 

області, 

керівники 

секцій, 

гуртків 

МАН 

упродовж 

року 

 Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева  

4 Інструктивно-

методична онлайн-

нарада «Особливості 

організації та  

методисти 

області, 

керівники 

секцій, 

січень  Оксана 

Євдокімова  
 

Тетяна 

Коваленко  
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Семінар для методистів та керівників секцій МАН дослідницько-

експериментального напряму позашкільної освіти  

(постійно діючий семінар) 

 

Завдання:  

1. Активізація роботи методистів та керівників секцій МАН Донецької 

області, які опікуються дослідницько-експериментальним напрямом 

позашкільної освіти щодо удосконалення системи науково-методичної роботи 

на основі інтегрованих технологій, оновлення навчальних програм, змісту 

освітньої діяльності за дослідницько-експериментальним напрямком 

позашкільної освіти, впровадження педагогічних інновацій у практику роботи. 
 

2. Оптимізація та вдосконалення форм і методів освітньої діяльності на 

основі компетентністного підходу щодо підготовки учнів-слухачів до участі у 

конкурсах, турнірах, конференціях. 
 

3. Надання практичних рекомендацій щодо організації цілеспрямованої 

роботи з питань розвитку дослідницько-експериментального напряму 

позашкільної освіти в області. 

 

 

проведення ІІ етапу 

Всеукраїнського 

конкурсу-захисту 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої 

академії наук 

України». 

гуртків 

МАН 

 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева  

5 Інструктивно-

методична нарада 

«Організаційно-

правові засади 

проведення 

Всеукраїнського 

конкурсу-захисту 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої 

академії наук 

України». 

члени журі січень мм. 

Слов’янс

ьк 

Маріупо

ль, 

Покровс

ьк 

Оксана 

Євдокімова  
 

Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева  
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2.2. Консультації для викладачів очно-заочної школи 
  

Назва заходу 
Терміни 

проведення 

Місце 

проведення 

Заняття 1 

Тема: Соціальне партнерство «Заклад загальної 

середньої освіти – Мала академія наук – заклад 

вищої освіти» як ефективний механізм розвитку 

дослідницької компетенції юних науковців у 

сучасних умовах. 
 

- Підсумки співпраці освітніх закладів за 

навчальний рік – досягнення учнівської молоді.  

- Аналіз проведення ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН-2020.  

- Якісне науково-методичне забезпечення 

освітнього процесу як невід’ємна складова 

діяльності закладу. 
 

Заняття 2 

Тема: Впровадження сучасних технологій 

навчання в системі Малої академії наук України. 
 

- Шляхи розвитку позитивного та продуктивного 

плану дій щодо розвитку інтелектуально 

розвиненої молоді.  

- Система дистанційного навчання обласної очно-

заочної школи «Юний дослідник» як можливість 

отримання якісних знань у процесі дослідницької 

діяльності. 

- Моніторинг досягнень учнівської молоді області 

за 2019-2010 навчальний рік. 
 

Заняття 3 

Тема: Розвиток творчої особистості в умовах 

додаткової освіти. 
 

- Формування базових компетентностей учнівської 

молоді у гуртках, секціях дослідницько-

експериментального напряму. 

- Академічна доброчинність як невід’ємна складова 

забезпечення освітньої діяльності та якості освіти.  

- Масові заходи як шлях до підвищення рівня 

підготовки учнів-членів Малої академії наук 

України. 

червень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

червень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грудень 

 

мм. 

Слов’янськ, 

Маріуполь 
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№ Зміст роботи Термін Відповідальні 
При-

мітка 

1.  Нормативно-правова база очно-

заочної школи «Юний дослідник». 

Програмне забезпечення у 2020-

2021 навчальному році. 

Методичні рекомендації щодо 

складання навчально-тематичних 

планів наукових секцій. 

вересень Оксана 

Євдокімова 

 

2.  Складання розкладу занять наукових 

секцій очно-заочної школи «Юний 

дослідник». 

жовтень 

 

Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 

мето-

дичні 

реко-

мендації 

3.  Правила проведення 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України. 

Вимоги щодо оформлення робіт.  

Умови визначення результатів ІІ 

етапу конкурсу-захисту. Система 

оцінювання робіт. 

Методичні рекомендації для членів 

журі ІІ етапу.  

січень Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 

 

4.  Підготовка до участі у ІІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України. 

березень Тетяна 

Коваленко 

трену-

вальні 

збори 

5.  Застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у роботі 

з обдарованою молоддю. 

квітень Владислав 

Величко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

2.3. Методична робота з кадрами   

2.3.1. Педради 
 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

    

1 Успішність учня = якість роботи 

педагога. 

- Результативність участі учнівської 

молоді у Всеукраїнському конкурсі – 

захисті науково – дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України. 

- Аналіз роботи ОЗШ «Юний дослідник». 

- Про організацію закінчення навчального 

року. 

- Активізація участі учнівської молоді у 

літніх школах МАН України. 

травень Оксана 

Євдокімова  
 

Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 

2 

 
Освіта для світу, що змінюється. 

- Науково-методичне забезпечення 

освітнього процесу закладу. 

- Ціннісні установки учнів-слухачів ОЗШ 

«Юний дослідник» як важлива платформа 

для формування їх життєвих 

компетентностей. 

- Розгляд проекту робочого навчального 

плану закладу на 2020-2021 навчальний 

рік. 

- Атестація педагогічних працівників 

закладу. 

серпень Оксана 

Євдокімова  
 

Тетяна 

Коваленко  

3 Визначаємо пріоритети. 

- Завдання педагогічного колективу на 

2021 рік. 

- Про активізацію організаційних форм, 

методів і засобів освітньої діяльності  

закладу у новому році.  

- Розвиток STEM-освіти у закладах 

загальної середньої та позашкільної 

освіти. 

грудень Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 
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2.3.2. Методичні наради за участю директора 
 

№  Зміст роботи  Термін Відповідальні Примітка 

1. 1. Організаційні питання 

проведення проміжної сесії 

обласної очно-заочної школи 

«Юний дослідник» (науково-

практична конференція). 

2. Організаційні заходи до 

відбіркового етапу 

Всеукраїнського конкурсу юних 

дослідників «Кристали» імені 

Євгена Гладишевського. 

3. Результати проведення 

проміжної сесії очно-заочної 

школи «Юний дослідник».  

4. Затвердження складу 

учасників ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт від секцій ОЗШ. 

5. Організаційні заходи щодо 

проведення ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН. 

січень 

2020 

 

 

Оксана 

Євдокімова  
 

Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 

наказ ДОН 

ДОДА,  

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

лист КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

 

 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

 

 

наказ ДОН 

ДОДА 

2. 1. Результати участі учнів очно-

заочної школи «Юний 

дослідник» у ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН.  

2. Організаційні заходи щодо 

проведення обласного 

фестивалю юних мовознавців 

«Мова мого роду  мова мого 

народу». 

лютий 

2020 

Оксана 

Євдокімова  
 

Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

 

 

 

наказ ДОН 

ДОДА,  

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
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3. 1. Затвердити план підготовки 

переможців II етапу 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт для участі у фінальному 

етапі. 

2. Організаційні заходи щодо 

участі у Всеукраїнському 

конкурсі «Еко-погляд». 

3. Організаційні заходи до 

відбіркового етапу у 

Міжнародній науково-

практичній конференції 

«Україна очима молодих». 

4. Організаційні заходи до участі 

у Всеукраїнському 

інтерактивному конкурсі «МАН 

– Юніор Дослідник» 

5. Організаційні заходи щодо 

Дня юного дослідника у рамках 

ХІV Всеукраїнського фестивалю 

науки. 

6. Організаційні заходи щодо 

участі у ХІІI Міжнародній 

науково-практичній конференції 

«Комп’ютерні системи та 

мережні технології».  

7. Результати проведення 

обласного фестивалю юних 

мовознавців «Мова мого роду  

мова мого народу» 

8. Організаційні заходи щодо 

проведення обласного конкурсу-

фестивалю творчої молоді 

«Вікно у дивосвіт». 

березень 

2020 

Оксана 

Євдокімова  
 

Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

 

 

 

наказ ДОН 

ДОДА 

 

 

лист КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

 

 

лист КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

наказ ДОН 

ДОДА 

 

 

наказ ДОН 

ДОДА 

 

 

 

 

 

інформацій-

на довідка 
 

 

наказ ДОН 

ДОДА 
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4. 1. Про результати участі у 

Всеукраїнському конкурсі «Еко-

погляд». 

2. Про організацію проведення 

дослідницько-

експериментальної сесії очно-

заочної школи «Юний 

дослідник». 

3. Результати проведення 

обласного конкурсу-фестивалю 

творчої молоді «Вікно у 

дивосвіт». 

квітень 

2020 

Оксана 

Євдокімова  
 

Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 

довідка 

оперативно-

го контролю 
 

наказ ДОН 

ДОДА,  

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

  

інформацій-

на довідка 

5. 1. Про результати участі учнів-

учасників у ІІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту. 

2. Про результати проведення  

дослідницько-

експериментальної сесії очно-

заочної школи «Юний 

дослідник». 

3. Про результати участі учнів у 

ХІІ Міжнародній науково-

практичній конференції 

«Комп’ютерні системи та 

мережні технології». 

4. Про результати участі учнів у 

Міжнародній науково-

практичній конференції 

«Україна очима молодих». 

5. Організаційні заходи до 

проведення фестивалю 

обдарованих дітей та їх 

наставників «Талант. Інтелект. 

Творчість». 

6. Про результати участі у  

Всеукраїнському конкурсі юних 

травень 

2020 

 

 

 

Оксана 

Євдокімова  
 

Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 

інформацій-

на довідка 

 

 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

 

 

довідка 

оперативно-

го контролю 

 

 

довідка 

оперативно-

го контролю 

 

 
лист КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

 

 

довідка 

оперативно-

го контролю 

 
наказ ДОН 

ДОДА 
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дослідників «Кристали» імені 

Євгена Гладишевського. 

7. Підготовка учнів до участі у 

ХІІ  Всеукраїнській  олімпіаді з  

робототехніки. 

8. Підготовка учнів до участі 

Міжнародній науково-

практичній конференції 

«Відновлювальна енергетика та 

енергоефективність у ХХІ 

столітті». 

9. Розгляд та ухвалення 

навчальних програм секцій 

МАН. 

10. Розподіл попереднього 

навантаження педагогічних 

працівників на 2020/2021 

навчальний рік. 

наказ ДОН 

ДОДА 

 

 

 

 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

6. 1. Проведення фестивалю 

обдарованих дітей та їх 

наставників «Талант. Інтелект. 

Творчість». 

2. Організаційні заходи до участі 

учнів у літніх наукових школах. 

3. Про результати участі у 

Міжнародній науково-

практичній конференції 

«Відновлювальна енергетика та 

енергоефективність у ХХІ 

столітті». 

4. Про результати участі у 

Всеукраїнському 

інтерактивному конкурсі «МАН 

– Юніор Дослідник». 

5. Про результати участі у ХІІ  

Всеукраїнській  олімпіаді з  

робототехніки. 

6. Про проведення постійно 

діючого семінару для методистів 

та керівників секцій МАН 

Донецької області (заняття 1). 

червень 

2020 

 

Оксана 

Євдокімова  

 

Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 

наказ ДОН 

ДОДА 

 

 
листи  КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

довідка 

оперативно-

го контролю 

  

 

довідка 

оперативно-

го контролю 

 

довідка 

оперативно-

го контролю 

лист  КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
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7. 1. Організаційні питання щодо 

проведення І етапу  

Всеукраїнської науково-

технічної виставки-конкурсі  

інноваційних проектів 

«Майбутнє України». 

2. План заходів щодо організації 

роботи очно-заочної школи. 

3. Заходи щодо проведення 

обласного конкурсу 

пошуково-дослідницьких робіт 

«Війна і перемога в пам’яті 

поколінь». 

4. Про проведення постійно 

діючого семінару для методистів 

та керівників секцій МАН 

Донецької області (заняття 2). 

серпень 

2020 

Оксана 

Євдокімова  
 

Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 

наказ ДОН 

ДОДА 

 

 

 

 
наказ ДОН 

ДОДА, 
наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

наказ ДОН 

ДОДА, 

положення до 

конкурсу 

 

лист КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

8. 1. Затвердження 

календарних навчальних планів, 

розкладу занять груп наукових 

секцій на 2020/2021 навчальний 

рік. 

2. Про результати 

проведення І етапу Х 

Всеукраїнської науково-

технічної виставки-конкурсу 

молодіжних інноваційних 

проектів «Майбутнє України». 

3. Про організацію 

проведення настановчої сесії 

обласної очно-заочної школи 

«Юний дослідник». 

вересень 

2020 

 

 

 

Оксана 

Євдокімова  
 

Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

 

 

 
наказ ДОН 

ДОДА 

 

 

 
наказ ДОН 

ДОДА, 
наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

9. 1. Про зарахування учнів-

слухачів до секцій очно-заочної 

школи  

«Юний дослідник» у 2020/2021 

навчальному році. 

2. Про результати 

проведення настановчої сесії 

обласної очно-заочної школи 

«Юний дослідник». 

жовтень 

2020 

Оксана 

Євдокімова  
 

Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

 

 

 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

 

інформацій-

на довідка 
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3. Про результати 

проведення обласного конкурсу 

пошуково-дослідницьких «Війна 

і перемога в пам’яті поколінь». 

4. Організаційні заходи щодо 

участі у Всеукраїнському 

фестивалі інноваційних проектів 

«Sikorsky Challenge 2020». 

5. Організаційні заходи щодо 

участі у ХІ Всеукраїнському 

Інтернет-турнірі з природничих 

дисциплін. 

6. Підготовка до 

дискусійного клубу «ООН і 

Україна: співробітництво, 

проблеми, виклики». 

 
наказ ДОН 

ДОДА 

 

 

 

 
наказ ДОН 

ДОДА 

 

 

 

проект 

заходів 

 

10. 1. Про результати участі у: 

- XІ Всеукраїнський Інтернет-

турнір з природничих дисциплін. 

- Всеукраїнський фестиваль 

інноваційних проектів «Sikorsky 

Challenge 2020». 

2. Організаційно-методичний 

супровід Всеукраїнського 

відкритого інтерактивного 

конкурсу «МАН – Юніор 

Ерудит». 

3. Про результати проведення 

дискусійного клубу «ООН і 

Україна: співробітництво, 

проблеми, виклики». 

4. Про результати 

проведення фінального етапу ХІ 

Всеукраїнської науково-

технічної виставка-конкурсу 

молодіжних інноваційних 

проектів «Майбутнє України». 

5. Організаційні заходи щодо 

участі Всеукраїнському 

урочистому зборі переможців 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 

і Всеукраїнського конкурсу-

листопад 

2020  

Оксана 

Євдокімова  
 

Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 

довідка 

оперативного 

контролю 

 

 

 

 

 

лист КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

 

 

 

інформацій-

на довідка 

 

 
довідка 

оперативного 

контролю 

 

 

 

 

організаційний 

супровід 
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захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії 

наук України у 2020 році для 

вручення стипендій Президента 

України. 

6. Організаційні заходи щодо 

проведення турніру 

юних  хіміків Донеччини, 

присвяченого вшануванню 100-

річчя від дня народження Айзека 

Азімова. 

 

 

 

 

 

 

 
наказ ДОН 

ДОДА 

 

11. 1. Про проведення постійно 

діючого семінару для методистів 

та керівників секцій МАН 

Донецької області (заняття 3). 

2. Про результати проведення 

турніру юних  хіміків 

Донеччини, присвяченого 

вшануванню 100-річчя від дня 

народження Айзека Азімова. 

грудень 

2020 

Оксана 

Євдокімова  
 

Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 

лист КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

 

 

 

наказ ДОН 

ДОДА 

 

2.3.3. Методичні ради  
 

№ Зміст роботи  Термін Відповідальні 

1. 1. Удосконалення системи методичної роботи  

закладу. 

2. Методичні рекомендації щодо організації 

проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України. 

3. Презентація досвіду роботи методиста 

Людмили Позднишевої. 

4. Розгляд характеристик педагогів, які 

атестуються у 2020 році. 

5. Огляд методичної літератури. 

січень  

 

 

Тетяна 

Коваленко  

Алла 

Грибанова  

 

 

Людмила 

Позднишева 

 

2. 1. Впровадження STEM-освіти в навчальний 

процес закладу позашкільної освіти. 

2. Розгляд матеріалів щодо підготовки 

інформаційного вісника КПНЗ «ДОМАНУМ» 

2019-2020. 

3. Підведення підсумків методичної роботи за 

навчальний рік. 

4. Ознайомлення з новинами педагогічної 

літератури. 

червень 

 

Людмила 

Позднишева 

Алла 

Грибанова  

 

Тетяна 

Коваленко  
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Розділ 3. Вивчення стану життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу 

 

№ Зміст контролю 
Форма 

контролю 

Гуртки, 

секції 
Термін 

Відповідальні, 

місто 
Примітка 

1. З метою підвищення якості навчально-

виховної роботи гуртків, секцій очно-заочної 

школи «Юний дослідник» систематично 

здійснювати контроль за: 

- виконанням державних програм, 

календарних навчальних планів гуртків, 

секцій; 

- комплектуванням гуртків, секцій закладу, 

- стан наповнюваності гуртків, секцій, 

активність роботи на платформі дистанційної 

освіти; 

- станом планування навчальної роботи; 

- станом ведення ділової документації  

(журналів обліку) гуртків, секцій  

Фронтальний 

контроль 

 

 

 

 

 

Оперативний 

контроль 

Секції, 

гуртки  

 

постійно 

щомісяця 

 

Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 

Довідки 

контролю, 

інформація до 

методич-них 

нарад 
КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

2. З метою надання методичної допомоги, 

попередження помилок, здійснювати 

контроль та аналізувати: 

- підготовка до участі у обласних, 

всеукраїнських та міжнародних заходах; 

- результати участі учнівської молоді, 

членів МАН у заходах дослідницько-

експериментального напряму позашкільної 

освіти.  

Поперед-

жувальний, 

оперативний 

контроль 

 

Секції, 

гуртки 

протягом 

року 

Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 

Інформація до 

семінарів  з 

виклада-чами 

ОЗШ 
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3. З метою виконання Положення про наукові 

профільні школи учнівської молоді 

здійснювати контроль за комплектуванням 

секцій очно-заочної школи. 

Оперативний Секції 

обласної  

очно-

заочної 

школи 

березень 

жовтень 

грудень  

 

Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 

Інформація до 

методичних 

нарад 

4. Результати проведення І, ІІ етапу та участі у ІІІ 

етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України у 2019/2020 

навчальному році. 

Тематичний  Травень- 

червень 

Тетяна 

Коваленко  
 

Алла 

Грибанова  
 

Людмила 

Позднишева 

До педради 

Інформаційно-

аналітична 

довідка 

 

5 Підсумки роботи обласної очно-заочної 

школи «Юний дослідник». 

Підсумковий  Секції 

обласної 

очно-

заочної 

школи 

Травень -

червень 

Алла 

Грибанова 

 

Довідка 

тематичного 

контролю до 

педагогічної 

ради 

6 Аналіз організацію відпочинку й 

оздоровлення учнівської молоді з одночасною 

участю у всеукраїнських масових заходах. 

Оперативний Учнівська 

молодь, 

члени 

МАН 

Серпень Тетяна 

Коваленко 

 

Довідка 

оперативного 

контролю 

7 З метою цілеспрямованої координації 

методичної роботи закладу здійснювати 

контроль за організацією, методичним 

супроводом учнівської молоді області. 

Моніторинг Методисти  постійно Тетяна 

Коваленко 

 

Довідка  
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Розділ 4. Масові заходи дослідницько- експериментального напряму з 

учнівською молоддю Донецької області 

 

4.1. Обласні масові заходи  
 

№ 

з/п Заходи 
Місце 

проведення 

Відповідальна 

організація 

Січень /2 декада/ 

1 Проміжна сесія обласної очно-заочної 

школи «Юний дослідник» (науково-

практична конференція) 

м. Покровськ 

м. Слов’янськ 

м. Маріуполь 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Лютий /протягом місяця/ 

1 II етап Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України 

м. Слов’янськ 

м. Покровськ 

м. Маріуполь 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Травень /2 декада/ 

1 Дослідницько-експериментальна сесія 

обласної очно-заочної школи «Юний 

дослідник» (науково-практична 

конференція) 

м. Слов’янськ 

м. Покровськ 

м. Маріуполь 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Червень /1 декада/ 

1 Фестиваль обдарованих дітей та їх 

наставників «Талант. Інтелект. 

Творчість» 

м. 

Краматорськ 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Серпень /протягом місяця/ 

1 І етап ХІ Всеукраїнської науково-

технічної виставки-конкурсу 

молодіжних інноваційних проектів 

«Майбутнє України» 

м. Слов’янськ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Жовтень /1 декада/ 

1 Настановча сесія обласної очно-заочної 

школи «Юний дослідник» 

м. Слов’янськ 

м. Маріуполь 

м. Покровськ 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Грудень /1 декада/ 

1.  Турнір юних хіміків Донеччини, 

присвячений вшануванню 100-річчя від 

дня народження Айзека Азімова 

м. Покровськ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

4.1.1. З реалізації програми національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді  
 

№ 

з/п 

Найменування заходу, спрямованого на 

досягнення очікуваного результату 

Термін 

виконання 

Відповідальна 

організація 

І. Реалізація проекту «Відповідальна особистість – міцна держава» 
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Розвиток української самоідентичності у дітей та молоді 

 Обласний фестиваль юних 

мовознавців «Мова мого роду  

мова мого народу» 

березень  

/3 декада/ 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Формування суспільно активної особистості 

 Засідання дискусійного клубу 

«ООН і Україна: співробітництво, 

проблеми, виклики» 

листопад 

/3 декада/ 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

ІІІ. Реалізація проекту «З любов’ю у серці, з вірою в душі» 

Пошуково-дослідницька діяльність щодо вивчення історії України 

 Обласний конкурс пошуково-

дослідницьких робіт «Війна і 

перемога в пам’яті поколінь» 

вересень 

/протягом 

місяця/ 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Вивчення та збереження традицій українського народу, розвиток мистецтва 

 Обласний конкурс-фестиваль 

творчої молоді «Вікно у дивосвіт» 

квітень 

/3 декада/ 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

4.2. Міжнародні та Всеукраїнські масові заходи  
 

№ 

з/п Заходи 
Місце 

проведення 
Відповідальна організація 

Березень 

1.  Участь у Всеукраїнському 

конкурсі «Еко-погляд» 

м. Київ 

 

Національний центр 

«Мала академія наук 

України» 

Квітень 

1.  Участь у міжнародній науково-

практичній конференції учнів-

членів Малої академії наук 

«Україна – очима молодих» 

м. Львів Національний центр 

«Мала академія наук 

України» 

2.  Участь у III етапі 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук 

України» 

(далі – НЦ «МАНУ»), 

Національний еколого-

натуралістичний центр 

учнівської молоді, 

Український державний 

центр національно-

патріотичного 

виховання туризму і 

краєзнавства учнівської 

молоді 
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3.  Участь у Всеукраїнському 

інтерактивному конкурсі «МАН 

– Юніор Дослідник» 

м. Київ  Національний центр 

«Мала академія наук 

України» 

4.  «День юного дослідника» у 

рамках ХІV Всеукраїнського 

фестивалю науки 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук 

України» 

5.  Участь у ХІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції 

«Комп’ютерні системи та 

мережні технології» 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук 

України» 

Травень 

1.  Участь у Всеукраїнському 

конкурсі юних дослідників 

«Кристали» імені Євгена 

Гладишевського 

м. Львів Національний центр 

«Мала академія наук 

України» спільно з 

Львівським 

національним 

університетом      ім. І. 

Франка 

2.  Участь у ХІІ  Всеукраїнській  

олімпіаді з  робототехніки 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук 

України»  спільно з 

представниками 

всесвітньої олімпіади з 

робототехніки в Україні 

ГО «МО» «Інноваційні 

рішення» 

3.  Участь у Міжнародній науково-

практичній конференції 

«Відновлювальна енергетика та 

енергоефективність у ХХІ 

столітті» 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук 

України»  спільно з   

Національним 

технічним 

університетом України 

«КПІ імені Ігоря 

Сікорського» 

Червень-серпень 

1.  Всеукраїнські літні наукові 

школи: 

- мистецтвознавства 

- з філософії 

- фізична 

- математична 

- хімічна 

- біологічна 

регіони  

 

 

 

 

 

 

 

Національний центр 

«Мала академія наук 

України» 
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- робототехніки 

- філологічна  

- астрономічна 

 

 

2.  Грузинсько-українська літня 

школа 

м. Тбілісі, 

Грузія 

Національний центр 

«Мала академія наук 

України»         

Жовтень 

1.  Участь у Всеукраїнському 

фестивалі інноваційних проектів 

«Sikorsky Challenge 2020» 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук 

України» спільно з   

Національним 

технічним 

університетом України 

«КПІ імені Ігоря 

Сікорського» 

2.  Участь у ХІ Всеукраїнському 

Інтернет-турнір з природничих 

дисциплін 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук 

України» 

Листопад 

1.  Участь у Всеукраїнському 

урочистому зборі переможців 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів і 

Всеукраїнському конкурсі-

захисті науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії 

наук України у 2020 році для 

вручення стипендій Президента 

України 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук 

України» 

2.  Участь у ХІ Всеукраїнській 

науково-технічній виставці-

конкурсі молодіжних 

інноваційних проектів 

«Майбутнє України» 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук 

України» 

3.  Участь у Всеукраїнському 

відкритому інтерактивному 

конкурсі «МАН – Юніор 

Ерудит» 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук 

України» 

Протягом року 

1. Участь у Всеукраїнській школі з 

громадянської та волонтерської 

участі й патріотичного 

виховання «Агенти змін» 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук 

України» спільно з 

Благодійною фундацією 



60 

 

 

«Агенти змін», 

Молодіжною 

ініціативою «Серце в 

долоньках» та Центром 

Політичних Студій та 

Аналітики «Ейдос» 

2.  Участь у фестивалі 

шістдесятництва та 

дисидентського руху 

регіони Національний центр 

«Мала академія наук 

України» 

3.  Участь у Всеукраїнській 

науковій мобільній студії 

регіони Національний центр 

«Мала академія наук 

України» 

4.  Участь у Відкритій освітній 

лабораторії 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук 

України» 
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Розділ 5. Адміністративно-господарська діяльність 
 

 

№ Заходи Термін Відповідальні Примітка 

1. КОНТРОЛЮВАТИ: 

- виконання інструкцій з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності працівників; 

- виконання інструкції з пожежної безпеки; 

- своєчасного проходження медичного огляду 

працівниками. 

вересень 

січень 

травень 

 

 

Оксана Євдокімова, 

 

Тетяна Коваленко,  

Інформація до 

засідання 

загальних 

зборів 

трудового 

колективу 

 

Інформація до 

наказів 

2. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ: 

- придбання канцелярських  товарів; 

- придбання технічних засобів; 

- придбання лабораторного обладнання для гуртків закладу;  

- розширення площі закладу, створення нових аудиторій для 

роботи гуртків; 

- - придбання комп’ютерів для занять гуртка. 

упродовж 

року 

Оксана Євдокімова 

 

 

3. Своєчасне проведення інвентаризації  матеріальних 

цінностей. 

вересень  Людмила Сидорова 
 

Тетяна Коваленко 

 

наказ  

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

 

 

 

 

Розділ 6. Загальні збори трудового колективу 
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1. 

 

1. Планування завдань літньої оздоровчої кампанії. 

2. Попередження травматизму  та запобігання інфекційним 

захворюванням, безпека життєдіяльності дітей в літній 

оздоровлюваний період 

Травень Тетяна Коваленко  

 

Протокол  

2 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку  

Графік робочого часу працівників. 

2. Забезпечення безпеки життєдіяльності, охорона  праці в 

позашкільному навчальному закладі 

Вересень Оксана Євдокімова  
 

Тетяна Коваленко  

Протокол  

3. 1. Трудова дисципліна у 2020 році. Дотримання техніки 

безпеки. 

2. Розгляд та погодження графіку відпусток працівників. 

3. Ознайомлення з характеристикою педагога, які 

атестується. 

Грудень Тетяна Коваленко 

 

Протокол 
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ДОДАТОК 1. Програмне забезпечення навчально-виховного процесу. 

 

№ 

з/п 
Назва програми Автор 

1.  Навчальна програма з позашкільної освіти  

дослідницько-експериментального напряму 

«Українська література», погоджено науково-

методичною радою ДонІППО (протокол №3 від 31 

червня 2019), затверджено наказом директора 

департаменту Донецької облдержадміністрації  від 

05.09.2019 №312/163-19-ОД 

Карабльова О.В. 

Лисенко Н.В. 

2.  Навчальна програма з позашкільної освіти  

дослідницько-експериментального напрям 

«Фольклористика», рекомендовано МОН України 

(лист МОН України від 17.01.2018 № 22.1/12-Г-30) 

Віннчук А.П. 

3.  Навчальна програма з позашкільної освіти  

дослідницько-експериментального напряму 

«Українська мова», погоджено науково-методичною 

радою ДонІППО (протокол №3 від 31 червня 2019), 

затверджено наказом директора департаменту 

Донецької облдержадміністрації від 05.09.2019 

№312/163-19-ОД  

Сегін Л.В. 

Тищенко Л.М. 

4.  Навчальна програма з позашкільної освіти  

дослідницько-експериментального напряму 

«Англійська мова», погоджено науково-методичною 

радою ДонІППО (протокол №3 від 31 червня 2019), 

затверджено наказом директора департаменту 

Донецької облдержадміністрації від 05.09.2019 

№312/163-19-ОД 

Піскурська Г.В. 

5.  Навчальна програма з позашкільної освіти  

дослідницько-експериментального напряму 

«Журналістика», «Соціологія», «Філософія та 

суспільствознавство», рекомендовано МОН України 

(лист МОН України від 14.07.2017  

№ 1/1-7076) 

Н.Б. Адаменко,  

С.В. Баценко,  

Н.О. Іллюк,  

Л.Я. Карчева,  

Т.Ю. Кот, 

О.В. Лісовий,  

С.О. Лихота,  

Н.Г. Мозгова, 

Л.В. Мороз,   

Н.М. Свінцицька, 

А.П. Хорошенюк  
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6.  «Історичні постаті української держави», схвалено 

науково-методичною комісією з позашкільної освіти 

науково-методичної ради з питань освіти Міністерства 

Яцюк В.В. 

 освіти і науки України (протокол № 3 від 29.12.2015).  

7.  «Історичне краєзнавство», рекомендовано МОН 

України (лист МОН України від 14.07.2017 № 1/11-

7083) 

Омельченко Д.Г. 

Савчук О.А. 

8.  Програма «Геологія, геохімія та мінералогія», схвалено 

для використання в позашкільних навчальних закладах 

(протокол засідання науково-методичної комісії з 

позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань 

освіти МОН від 26.06.2019 №2; лист ІМЗО від 

08.07.2019 №22.1/12-Г-587) 

Білокінь В.В. 

Бревус С.М. 

Ворончук В.А. 

Денисенко О.О. 

Жданов Д.К. 

9.  Навчальна програма з позашкільної освіти  

дослідницько-експериментального напряму 

«Електроніка та приладобудування», погоджено 

науково-методичною радою ДонІППО (протокол №3 

від 31 червня 2019), затверджено наказом директора 

департаменту Донецької облдержадміністрації від 

05.09.2019 №312/163-19-ОД 

Штепа О.А. 

10.  Навчальна програма з позашкільної освіти  

дослідницько-експериментального напряму «Юний 

дослідник: технічні науки», погоджено науково-

методичною радою ДонІППО (протокол №3 від 31 

червня 2019), затверджено наказом директора 

департаменту Донецької облдержадміністрації від 

05.09.2019 №312/163-19-ОД  

Іващенко В.Ю. 

11.  Навчальна програма з позашкільної освіти  

дослідницько-експериментального напряму «WEB-

дизайн», рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 15.09.2014 № 1/11-14728) 

Міловідов Ю.О., 

Бєлоглазова Н.В., 

12.  Навчальна програма з позашкільної освіти  

дослідницько-експериментального напряму 

«Технології програмування», затверджено 

педагогічною радою КПНЗ «ДОМАНУМ» (протокол 

від 16.08.2019 № 3), проходить апробацію в КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Величко В.Є. 

13.  Навчальна програма з позашкільної освіти  

дослідницько-експериментального напряму «Вибрані 

питання математики», рекомендовано МОН України 

(лист МОН України від 08.04.2016 № 1/11-4569) 

Назаренко М.О. 

Назаренко А.М. 

Азаренкова А.І. 

Горохова О.М. 
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Лукаш К.В. 

14.  Навчальна програма з позашкільної освіти  

дослідницько-експериментального напряму 

«Астрономія», «Експериментальна та теоретична 

фізика», рекомендовано НЦ «Мала академія наук 

України» протокол № 4 від 29.11.2016 

Артем’єва О.О. 

Білоус С.Ю. 

Кичижиєва М.В. 

Козак Л.В. 

Лихота С.О. 

15.  Навчальна програма з позашкільної освіти  

дослідницько-експериментального напряму 

«Економіка», рекомендовано МОН України (лист 

МОН України від 11.11.2015 № 1/11-16381) 

Ілікчиєва О.І. 

Лісовий О.В. 

Лихота С.О. 

Олех А.П. 

Панчук Л.Н. 

16.  Навчальна програма «Біологія людини», 

рекомендовано МОН України (лист МОН України від 

з позашкільної освіти   

11.06.2018 № 1/11-6201) 

Авторський 

колектив НЕНЦ 

17.  Навчальна програма з позашкільної освіти  

дослідницько-експериментального напряму «Хімія 

погоджено науково-методичною радою ДонІППО 

(протокол №3 від 31 червня 2019), затверджено 

наказом директора департаменту Донецької 

облдержадміністрації від 05.09.2019 №312/163-19-ОД  

Швець І.І. 

18.  Навчальна програма з позашкільної освіти  

дослідницько-експериментального напряму 

«Психологія» погоджено науково-методичною радою 

ДонІППО (протокол №3 від 31 червня 2019), 

затверджено наказом директора департаменту 

Донецької облдержадміністрації від 05.09.2019 

№312/163-19-ОД. 

Остополець І.Ю. 

19.  «Загальна біологія», рекомендовано МОН України 

(лист МОН України від 11.11.2015 №1/11-16376) 

Авторський 

колектив НЕНЦ 

20.  «Юні екологи», рекомендовано МОН України (Лист 

МОН від 11.06.2018 № 1/11-6201) 

Вербицький В.В. 

21.  Навчальна програма з позашкільної освіти  

дослідницько-експериментального напряму «Хімія», 

схвалено педагогічною радою КПНЗ «ДОМАНУМ» 

(протокол №3 від 16.08.2019), проходить апробацію в 

ДонІППО 

Каулін В.Ю. 

22.  Навчальна програма з позашкільної освіти  

дослідницько-експериментального напряму 

«Мистецтвознавство», схвалено педагогічною радою 

КПНЗ «ДОМАНУМ» (протокол №3 від 16.08.2019), 

проходить апробацію в ДонІППО 

Батичко Г.І. 
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ДОДАТОК 2. Перспективний план проходження курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників  
  

ПОГОДЖЕНО 

Голова ради трудового колективу    

____________Т. О. Коваленко 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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№ 

П
.І

.Б
. 

п
о
са

д
а 

Освіта, спеціальність, 

кваліфікація 

Останні КПК____ 

(дата, №) 

Дата та 

результати 

попередньої 

атестації 

2019 2020 2021 2022 2023 

К А К А К А К А А К 

1 Євдокімова  

Оксана  

Д
и

р
ек

то
р
 

Повна вища; Донецький 

державний університет, 

ЛЕ №001993, спеціальність 

«Математика», кваліфікація 

спеціаліста «Математик. 

Викладач 

Донецький 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти, свідоцтво 

№02135804/2452-

15 від 22 жовтня 

2016   

10 квітня 2019 

відповідає раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню «старшій 

учитель» 

   + +      

2 

Коваленко 

Тетяна   

З
ас

ту
п

н
и

к
 д

и
р
ек

то
р
а Повна вища; Слов’янський 

державний педагогічний 

інститут, НК №16197408, 

спеціальність «Педагогіка 

та методика середньої 

освіти. Мова та література 

(англійська і німецька)»; 

кваліфікація спеціаліста 

Донецький 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти, свідоцтво 

№ 02135804/7567-

15 від 22 жовтня 

2016 

Не атестувалась    + +      



67 

 

 

3 Грибанова 

Алла 

М
ет

о
д

и
ст

 

Повна вища; Приватний 

вищий навчальний заклад 

«Донецький інститут 

соціальної освіти» 

НК№30335759, 

спеціальність «Дошкільне 

виховання», кваліфікація 

спеціаліста «Вихователь 

дітей дошкільного віку, 

організатор дошкільного 

виховання», 

Красноармійське 

педагогічне училище 

ЛТ№866806 «Викладання в 

початкових класах 

загальноосвітньої школи», 

кваліфікація «Вчитель 

початкових класів, 

вихователь» 

Донецький 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти, свідоцтво 

№02135804/0700-

17, від 08 квітня 

2017 

14 квітня 2017, 

присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

  +     +   

4 Позднишева 

Людмила 

М
ет

о
д

и
ст

 

 

Повна вища, Ровенський 

державний інститут 

культури: ПВ №633115 за 

спеціальністю культурно-

освітня робота  

Кваліфікація спеціаліста 

«культосвітпрацівник, 

керівник самодіяльного 

академічного хору» 

Донецький 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти, свідоцтво 

№02135804/3077-

19, від 01 

листопада 2019 

Не атестувалась +   +       



68 

 

 

5 Величко 

Владислав 

М
ет

о
д

и
ст

 

(с
у
м

іс
н

и
к
) 

Повна вища; Слов’янський 

державний педагогічний 

інститут ЛР №001221 

«Вчитель математики, 

інформатики та 

обчислювальної техніки», 

кандидат фізико-

математичних наук із 

спеціальності алгебра та 

теорія чисел 

 Не атестувався           

 
 
 
 


