
 

Завдання на навчальний рік. 

1. Активізувати роботу з підвищення результативності участі обдарованої 

учнівської молоді у міжнародних та всеукраїнських заходах. 

2. Вдосконалити використання платформи дистанційного навчання в 

роботі з учнями-слухачами ОЗШ «Юний дослідник».  

3. Спрямувати роботу на підвищення інтересу у учнівської молоді до 

поглибленого вивчення базових дисциплін  

 

Завдання на оздоровлювальний період. 

1. Організація оздоровлення та відпочинку вихованців Донецького 

територіального відділення Малої академії наук України у літніх наукових 

школах, з метою безперервного процесу формування наукового мислення 

учнівської молоді. 
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Методична робота закладу 

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 

педагогічн

их 

працівникі

в 

Терміни 

прове-

дення 

Місце 

прове-

дення 

Відпові-

дальні та 

співорга-

нізатори 

 Для керівників, 

методистів закладів 

МАН України: 

    

1 Семінар-практикум 

методистів наукових 

відділень історії 

обласних малих 

академій наук 

учнівської молоді  

 

методисти   травень- 

червень 

м. 

Ужгород 

Національ-

ний центр 

«Мала 

академія 

наук 

України» 

(далі – НЦ 

«МАН 

України») 

2 Семінар-практикум 

керівників обласних 

малих академій наук 

учнівської молоді 

директори, 

заступники 

директорів 

травень-

червень 

м. 

Вроцлав 

(Респуб-

ліка 

Польща) 

НЦ «МАН 

України» 

спільно з 

Академією 

творчого 

вчителя  

(м. Варшава, 

Польща),  

Фундація 

підтримки та 

розвитку 

креативності 

3 Тренінг для 

педагогічних 

працівників МАН 

України  тренерів 

Міжнародної 

олімпіади з 

методисти, 

педагогічні 

працівники  

вересень  м. Київ НЦ «МАН 

України» 
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креативності 

«Destination 

Imagination» 

4 Семінар-практикум 

методистів наукових 

відділень 

мовознавства  

обласних малих 

академій наук 

учнівської молоді  

методисти  вересень

-

жовтень 

м. Рівне 

 

НЦ «МАН 

України» 

5 Семінар-практикум 

для педагогічних 

працівників обласних 

малих академій наук 

учнівської молоді - 

координаторів 

конкурсу «МАН-

Юніор» 

методисти, 

педагогічні 

працівники  

вересень

-

жовтень 

м. Київ НЦ «МАН 

України» 

6 Міжнародний 

семінар-практикум з 

креативності для 

педагогічних 

працівників МАН 

України 

методисти, 

педагогічні 

працівники  

лютий м. 

Вроцлав 

(Польща) 

НЦ «МАН 

України» 

Академія 

творчого 

вчителя  

(м. Варшава, 

Польща),  

Фундація 

підтримки та 

розвитку 

креативності 

8 Цикл навчальних 

тренінгів в рамках 

Всеукраїнського 

науково-освітнього 

проекту 

«Впровадження 

інноваційних 

освітніх технологій в 

системі МАН 

України» (відповідно 

до поданих заявок) 

директор, 

заступник, 

методисти 

протя-

гом року 

м. Київ,  

регіони 

НЦ «МАН 

України» 
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 Наукові школи МАН 

України 

    

9 Наукова школа для 

педагогічних 

працівників МАН 

України, обласних 

малих академій наук 

учнівської молоді на 

базі 

Експериментальної 

лабораторії «XLAB»  

методисти, 

педагогічні 

працівники 

Жовтень

-листо-

пад 

м. 

Геттінген 

(Німеччи-

на) 

НЦ «МАН 

України» 

10 Наукова школа для 

педагогічних 

працівників МАН 

України, обласних 

малих академій наук 

на базі Європейської 

організації ядерних 

досліджень «ЦЕРН»  

методисти, 

педагогічні 

працівники 

листо-

пад-

грудень 

м. 

Женева 

(Швейца-

рія) 

НЦ «МАН 

України» 

Для викладачів очно-заочної школи «Юний дослідник» 

1 З метою надання 

методичної 

допомоги 

викладачам секцій 

очно-заочної школи 

організувати 

постійно діючий 

семінар  

викладачі 

очно-заочної 

школи 

«Юний 

дослідник» 

3 

заняття

за 

окре-

мим 

планом 

м. Слов’-

янськ 

м. Покровськ 

м. Маріуполь 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

2 З метою підвищення 

результативності 

роботи ОЗШ 

організувати 

консультативну 

роботу з 

викладачами ОЗШ. 

Надавати 

методичну 

допомогу 

керівникам секцій 

очно-заочної школи 

у розробці та 

оформленні 

викладачі 

очно-заочної 

школи 

«Юний 

дослідник» 
 

Протя-

гом 

року  

м. Слов’-

янськ 

м.Покровськ  

м. Маріуполь 

 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ»

Коваленко 

Т.О. 

Грибанова 

А.О. 

Барецька 

О.О. 

 



5 

програм, 

методичних 

рекомендацій 

дослідницько-

експериментального 

напряму 

позашкільної освіти.  

Для методистів області, які опікуються дослідницько-експериментальним 

напрямом позашкільної освіти (обласний семінар) 

1 Обласний семінар 

Заняття 1 

Заняття 2 

Заняття 3 

методисти 

області 

травень  

вересень 

листо-

пад 

м. 

Слов’янськ 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

2 Здійснення 

організаційно-

методичного 

супроводу 

дослідницько-

експериментальної 

діяльності 

учнівської молоді 

області; організація 

роботи щодо участі 

у заходах 

дослідницько-

експериментального 

напряму 

позашкільної освіти 

Консультаційна 

робота 

методисти 

області, 

керівники 

секцій, 

гуртків МАН 

Протя-

гом року 

 КПНЗ 

«ДОМАНУМ»

Коваленко 

Т.О. 

Грибанова 

А.О. 

Барецька 

О.О. 

Для педагогічних працівників КПНЗ «ДОМАНУМ» 

1 Організація та 

проведення 

методичного 

навчання з метою 

підвищення 

професійної 

компетентності 

педагогів КПНЗ 

«ДОМАНУМ». 

педагогічні 

працівники  
КПНЗ 

«ДОМАНУМ» за 

окре-

мим 

планом 

м. 

Слов’янськ 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Вивчення та 

узагальнення 

досвіду роботи 

педагогічних 

працівників КПНЗ 

«ДОМАНУМ», що 

атестуються у 2017-

2018 навчальному 

році. 

педагогічні 

працівники 

КПНЗ 

«ДОМАНУ

М» 

до 

кінця 

лютого 

м. 

Слов’янськ 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

3 Підготовка 

атестаційних 

матеріалів 

педагогічних 

працівників КПНЗ 

«ДОМАНУМ», що 

атестуються у 2017 - 

2018 навчальному 

році. 

педагогічні 

працівники  

бере-

зень 

м. 

Слов’янськ 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
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Семінар для методистів та керівників секцій МАН області 

Завдання:  

1. Вдосконалення змісту та форм роботи дослідницько-

експериментального напряму з обдарованою молоддю, поновлення змісту та 

технології особисто-орієнтованої моделі в організації педагогічного процесу, 

оптимізація та вдосконалення форм підготовки учнів-слухачів до конкурсів, 

турнірів, конференцій. 

2. Зорієнтувати учасників семінару на вивчення стану позашкільної 

роботи свого міста, району, закладу в необхідністі її модернізації з 

урахуванням сучасних вимог. 

3. Надати практичні рекомендації щодо організації цілеспрямованої 

роботи з питань розвитку дослідницько-експериментального напряму 

позашкільної освіти в області. 
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№ 

з/п 

 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відпові-

дальні 

Примітка 

1 1. Результати проведення ІІ 

(обласного) етапу та участі 

у ІІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту учнів-

членів Малої академії наук 

України у 2017/2018 

навчальному році 

2.Методичні рекомендації 

до проведення заходів. 

3.Оздоровлення вихованців 

Донецького 

територіального відділення 

МАН «Літні наукові школи 

2018» . 

Травень 

2018 

О.В. 

Євдокімова  

А.О. 

Грибанова  

Т.О. 

Коваленко 

Аналітичні 

матеріали 

проведення 

ІІ 

(обласного) 

етапу, участі 

у ІІІ етапі. 

2 1. Підсумки роботи 

територіального відділення 

МАН України у 2017-2018 

навчальному році. 

2. Особливості організації 

роботи ОЗШ «Юний 

дослідник». 

3. Шляхи створення та 

організації діяльності 

наукових товариств учнів. 

4.Круглий стіл «Питання та 

відповіді» 

Вересень 

2018 

О.В. 

Євдокімова  

А.О. 

Грибанова  

Т.О. 

Коваленко 

 

3 1. Організаційні питання 

щодо проведення І та ІІ 

етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук 

України. 

2. Документація І та ІІ етапу 

Конкурсу. 

3. Масові заходи 

дослідницько-

експериментального 

напряму з учнівською 

молоддю. 

Листопад 

2018 

О.В. 

Євдокімова  

А.О. 

Грибанова  

Т.О. 

Коваленко 
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Консультації для викладачів очно-заочної школи 

 

№ Зміст роботи Термін Відпові-

дальні 

При-

мітка 

1. Нормативно-правова база очно-

заочної школи. 

Положення про наукові профільні 

школи здібної учнівської молоді 

(наказ МОН України від 08.04.2015  

№ 408) 

вересень в.о. 

директора 

О.В. 

Євдокімова 

 

2. Методичні рекомендації 

«Особливости організації 

дистанційного навчання у секціях 

очно-заочної школи «Юней 

дослідник».  

жовтень В.Є. 

Величко, 

методист 

мето-

дичні 

реко-

мендації 

3. Про програмне забезпечення у 2017-

2018 навчальному році 

Наказ МОН України від 22.07.2008      

№ 676 «Про затвердження Типових 

навчальних планів для організацій  

навчально-виховного процесу в 

позашкільних навчальних закладах 

системи Міністерства освіти і науки 

України». 

Складання розкладу занять наукових 

груп очно-заочної школи. 

жовтень 

 

в.о. 

заступника 

директора 

Т. О. 

Коваленко, 

А.О. 

Грибанова, 

методист 

О.О. 

Барецька, 

методист 

мето-

дичні 

реко-

мендації 

4.  Методичні рекомендації щодо 

складання календарного навчального 

плану наукових секцій. 

листо-

пад 

методисти  

5. Правила проведення Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України. 

Вимоги щодо оформлення робіт.   

грудень в. о. 

заступника 

директора 

Т.О. 

Коваленко, 

А.О. 

Грибанова, 

методист 

О.О. 

Барецька, 

методист 

 

6. Умови визначення результатів ІІ етапу 

конкурсу-захисту.  Система 

оцінювання робіт. 

Методичні рекомендації для членів 

січень А.О. 

Грибанова, 

методист 

О.О. 

реко-

мендації 

для 

членів 
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журі ІІ етапу. Барецька, 

методист 

журі 

7. Підготовка до участі у ІІІ етапі 

конкурсу-захисту (оцінювання знань з 

базових дисциплін – контрольна 

робота). 

березень в.о. 

заступника 

директора 

Т.О. 

Коваленко 

трену-

вальні 

збори 

8. Проблеми розвитку та перспективи 

впровадження дистанційної освіти. 

Робота на дистанційної платформі. 

квітень методист 

В.Є. 

Величко 
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Методична робота з кадрами   

 

 Педради 

 

№ Зміст роботи Термін  Відповідальний Приміт-

ка  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Очно-заочна школа «Юний 

дослідник», як одна з форм 

активізації роботи з обдарованою 

учнівською молоддю. 

1. Аналіз роботи очно-заочної 

школи «Юний дослідник» 

Донецького відділення Малої 

академії наук України у 2017-2018 

навчальному році. 

до 

10.06. 

2018 

 

 

 

 

А.О. Грибанова, 

методист 

справка 

тема-

тичного 

контро-

лю 

2. Пріоритетні напрямки роботи з 

учнівської молоддю на 2018-2019 

навчальний рік. 

в.о. директора 

О.В. Євдокімова 

інфор-

мація  

 

3. Обговорення та затвердження 

навчального плану очно-заочної 

школи «Юний дослідник» на 2018-

2019 н.р.. 

в.о. директора 

О.В. Євдокімова 

проект 

навча-

льного 

плану 

2. Тема. Основні аспекти 

дослідницько-експериментального 

напряму позашкільної освіти у 2018 

рік. 

1. Обговорення та затвердження  

Плану роботи комунального 

позашкільного навчального  

закладу «Донецька обласна Мала 

академія наук учнівської молоді» на 

2018. 

до 

29.12. 

2018 

в.о. директора 

О.В. Євдокімова 

проект 

2. План заходів щодо проведення ІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії 

наук України. 

в. о. заступника 

директора Т.О. 

Коваленко 

 

проект 
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 Методичні наради за участю директора 

 

№  Зміст роботи  Термін Відповідальні Примітка 

1. 1. II (обласний) етап 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт 

2. Затвердження складу 

учасників ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт від 

секцій ОЗШ.  

до 06 

січня 

2018 

 

 

О.В. 

Євдокімова, 

в.о. директора 

Т.О. 

Коваленко, в.о. 

заступника  

директора, 

А.О. 

Грибанова, 

методист 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

2. 1. Організаційні заходи щодо 

проведення ІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт 

2.За результатами контролю 

роботи очно-заочної школи: 

- комплектування груп; 

- стан ведення журналів 

обліку викладачами  груп. 

до 10 

лютого 

2018 

О.В. 

Євдокімова, 

в.о. директора 

Т.О. 

Коваленко, в.о. 

заступника 

директора, 

А.О. 

Грибанова, 

методист 

проект 

наказу  
КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

3 1. Відбірково-тренувальні 

збори для переможців II етапу 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт. 

2. Підготовча робота до 

участі у Міжнародній 

науково-практичній 

конференції «Україна очима 

молодих».   

до 10 

березня 

2018 

Т.О. 

Коваленко, в.о. 

заступника 

директора, 

А.О. 

Грибанова, 

методист 

наказ 

департаме-

нту освіти і 

науки 
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4 1. Про організацію 

дослідницько-

експериментальної сесії очно-

заочної школи «Юний 

дослідник». 

2. Про проведення І етапу  

Всеукраїнського конкурсу 

дослідницьких робіт для 

учнів 6-8 класів 

3.  Про участь у Міжнародній 

науково-практичній 

конференції «Україна очима 

молодих».   

до 03 

квітня 

2018 . 

О.В. 

Євдокімова, 

в.о. директора 

Т.О. 

Коваленко, в.о. 

заступника 

директора, 

А.О. 

Грибанова, 

методист 

проект 

наказу 
КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

інформацій-

на справка 

 

5. 1.Про результати участі у ІІІ 

етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту . 

2. Про проведення семінару 

для методистів МАН області 

(заняття 1). 

3. Організаційні заходи щодо 

підготовки та проведення 

обласних заходів 

до дня Європи. 

Квест-гра «Країнами 

Європейського Союзу» (для 

учнів 8-9 класів). Дебати «Що 

є більш важливим для 

сучасної України: політичне 

або економічне зближення з 

Європейським Союзом 

до 05 

травня 

2018 

 

 

 

А.О. 

Грибанова, 

методист, 

Т.О. 

Коваленко, в.о. 

заступника 

директора, 

О.В. 

Євдокімова, 

в.о. 

директора  

 

тематичний 

контроль 

 

 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

6 1. За результатами проведення  

Квеста-гри, дебатів 

2. За результатами І етапу  

Всеукраїнського конкурсу 

дослідницьких робіт для 

учнів 6-8 класів 

2. Участь у літніх наукових 

школах. 

Організація обласної літньої 

наукової школи 

до 20  

червня 

2018 

 

О.В. 

Євдокімова, 

в.о. директора 

Т.О. 

Коваленко, в.о. 

заступника 

директора, 

А.О. 

Грибанова, 

оперативний 

контроль 

 

 

 

проект 

 

план заходів 
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 методист 

7. 1. Участь у Всеукраїнської 

науково-технічної виставки-

конкурсі  інноваційних 

проектів «Майбутнє України» 

(I етап), матеріали для участі  

у ІІ етапі. 

2. План заходів щодо 

організації роботи очно-

заочної школи. 

3. Підготовка до проведення 

обласного конкурсу 

пошуково-дослідницьких 

робіт, присвячених 100-річчю 

Української революції 1917-

1921 років, у рамках 

реалізації історико-

краєзнавчого проекту «Місця 

пам’яті Української революції 

1917-1921 років». 

до 07 

вересня 

2018 

О.В. 

Євдокімова, 

в.о. директора 

 

 

А. О. 

Грибанова, 

методист 

 

 

 

проект 

наказу 

департамен-

ту освіти і 

науки 

 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

8. 1. Мережа ОЗШ «Юний 

дослідник». 

Про зарахування учнів-

слухачів до секцій очно-

заочної школи  

«Юний дослідник» у 

2018/2019 навчальному ріці 

2. Підготовча робота до 

проведення круглого столу 

«100-річчя Української 

революції 1917-1921 років» 

(за участю переможців та 

лауреатів обласного конкурсу 

пошуково-дослідницьких 

робіт), присвяченого 100-

річчю заснування Української  

академії наук. 

3. Програми позашкільної 

освіти дослідницько-

до 15 

жовтня   

2018 

 

 

 

А.О.Грибанова, 

методист 

 

 

 

 

 

О.В. 

Євдокімова, 

в.о. директора 

 

 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

 

 

 

проект 

організацій- 

них заходів 
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експериментального напряму. 

Затвердження календарних 

навчальних планів, розкладу 

занять груп наукових секцій. 

9. 1. Організаційний супровід у 

Всеукраїнських заходах: 

- IX Всеукраїнський Інтернет-

турнір з природничих 

дисциплін. 

-Всеукраїнський 

інтерактивний конкурс «МАН 

– Юніор Ерудит». 

2. Про проведення обласного 

семінару(заняття 3).   

 

до 07 

листопа-

да 2018  

в.о. директора 

О.В. 

Євдокімова 

 

 

 

 

 

А.О. 

Грибанова, 

методист. 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

 

 

 

 

план 

проведення 

семінару 
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Вивчення стану життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу 

№ Зміст контролю Форма  

контролю 

Групи  

очно-

заочної 

школи  

Термін 

 

Відповіда-
льні, 
місто 

Примітка 

1.  З метою підвищення якості навчальної та 

організаційної роботи груп очно-заочної 

школи «Юний дослідник» систематично 

здійснювати контроль за: 

- виконанням державних програм, 

календарних навчальних планів груп 

наукових секцій; 

- станом планування навчальної роботи; 

- станом ведення ділової документації  

(журналів обліку) груп очно-заочної 

школи 

 фронталь-

ний 

групи  

очно-

заочної 

школи 

постійно 

щомісяця 

 

м. Покровськ 

− Грибанова  

А.О., методист 

м. Слов’янськ 

Коваленко 

Т.О., в.о. 

заступника 

директора 

м. Маріуполь 

Барецька О.О., 

методист 

інформація 

до 

методич-
них нарад 
КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

2. З метою надання методичної допомоги, 

попередження помилок, здійснювати 

контроль за: 

- підготовкою до участі у обласних, 

всеукраїнських та міжнародних заходах; 

- результами участі учнів-слухачів, членів 

МАН у заходах дослідницько-

експериментального напряму 

позашкільної осівти.  

 

поперед-

жувальний, 

оперативний 

 

групи  

очно-

заочної 

школи 

учнівсь-

ка 

молодь 

області 

протягом 

року 

мм.  

Покровськ 

Грибанова   

А. О., 

методист 

м. Слов’янськ 

Коваленко 

Т. О., в.о. 

заступника 

директора 

м. Маріуполь 

інформація 

до 

семінарів  з 

виклада-

чами ОЗШ 
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Барецька О.О., 

методист 

3. З метою виконання Положення про наукові 

профільні школи учнівської молоді 

здійснювати контроль за 

комплектуванням груп очно-заочної школи. 

 

оперативний групи  

очно-

заочної 

школи 

березень 

2018 

жовтень 

2018 

грудень 

2018 

 

м. Покровськ 

Грибанова   

А.О., методист 

м. Слов’янськ 

Коваленко 

Т.О., в.о. 

заступника 

директора 

м. Маріуполь 

Барецька О.О., 

методист 

інформація 

до 

методич-

них нарад 

 

4. Результати проведення ІІ етапу та участі у ІІІ 

етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України у 2017/2018 

навчальному році. 

тематичний  

(інформацій-

но-

аналітична 

довідка) 

 травень методист 

Грибанова 

А.О. 

до 

методичної 

наради 

5 Результати роботи очно-заочної школи 

«Юний дослідник». 

підсумковий   червень методист 

Грибанова 

А.О 

до 

педагогіч-

ної ради 
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Обласні масові заходи дослідницько-експериментального напряму з 

учнівською молоддю Донецької області 

№ 

з/п 
Заходи 

Місце 

проведення 

Відповідальна 

організація 

Січень 

1. Всеукраїнський конкурс юних 

дослідників «Кристали» імені 

Євгена Гладишевського  

(організаційні заходи до І 

відбіркового етапу) 

м. Слов’янськ КПНЗ 

«ДОМАНУМ 

Лютий 

1. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу - 

захисту науково - дослідницьких 

робіт учнів - членів Малої академії 

наук 

м. Слов’янськ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Березень 

1 Організаційно-методичний супровід. 

III етап Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України. 

м. Слов’янськ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Квітень 

1. Дослідницько-експериментальна 

сесія очно-заочної школи «Юний 

дослідник» (науково-практична 

конференція) 

м. Покровськ 

м. Слов’янськ 

м. Маріуполь 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Травень 

1. Заходи до дня Європи. 

Квест-гра «Країнами Європейського 

Союзу» (для учнів 8-9 класів). 

Дебати «Що є більш важливим для 

сучасної України: політичне або 

економічне зближення з 

Європейським Союзом» (для учнів 

10-11 класів). 

м. Слов’янськ 

 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
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2 І етап (відбірковий)  

Всеукраїнського конкурсу 

дослідницьких робіт для учнів  

6-8 класів 

м. Слов’янськ КПНЗ 

«ДОМАНУМ 

Серпень 

1 Обласна літня наукова школа. м. 

Святогірськ 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ 

Вересень 

1. І етап (відбірковий) 

ІХ Всеукраїнська науково-технічна 

виставка-конкурс молодіжних 

інноваційних проектів «Майбутнє 

України» 

м. Слов’янськ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

2 Обласний конкурс 

пошуково-дослідницьких робіт, 

присвячених 100-річчю Української 

революції 1917-1921 років, у рамках 

реалізації історико-краєзнавчого 

проекту «Місця пам’яті Української 

революції 1917-1921 років». 

м. Слов’янськ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Жовтень 

1. Настановча сесія очно-заочної 

школи «Юний дослідник» 

м. Слов’янськ 

м. Маріуполь 

м. Покровськ 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Листопад 

1. Круглий стіл «100-річчя Української 

революції 1917-1921 років» (за 

участю переможців та лауреатів 

обласного конкурсу пошуково-

дослідницьких робіт), присвячений 

100-річчю заснування Української 

академії наук. 

м. Слов’янськ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
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Міжнародні та Всеукраїнські масові заходи дослідницько-

експериментального напряму з учнівською молоддю 

№ 

з/п 
Заходи 

Місце 

проведення 

Відповідальна 

організація 

Березень 

1 III етап Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України 

м. Київ Національний 

центр 

«Мала академія 

наук України» 

(далі– НЦ 

«МАНУ»), 

НЕНЦ, 

Український 

державний центр 

туризму і 

краєзнавства 

учнівської молоді 

2 Участь у Міжнародному 

науковому фестивалі  

I-FEST (International Festival of 

Engineering, Science and 

Technology) Міжнародний 

фестиваль інженерії, науки та 

технологій) 

Республіка 

Туніс 

 

НЦ «МАНУ» 

3 Участь в Міжнародній Олімпіаді 

Креативності (Destination 

Imagination) 

м. Вроцлав, 

Республіка 

Польща 

березень-

квітень 

НЦ «МАНУ»  

Квітень 

1 III етап Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України 

м. Київ НЦ «МАНУ» 

НЕНЦ, 

Український 

державний центр 

туризму і 

краєзнавства 

учнівської молоді 



21 

2 Міжнародна науково-практична 

конференція учнів-членів Малої 

академії наук «Україна – очима 

молодих» 

м. Львів 

 

НЦ «МАНУ» 

4 Всеукраїнський інтерактивний 

конкурс «МАН – Юніор 

Дослідник» 

м. Київ 

квітень-

травень 

НЦ «МАНУ 

5 Участь у Міжнародній 

конференції молодих дослідників 

«ICYC-2018» (International contest 

of young scientists) 

м. Белград,  

Республіка 

Сербія 

НЦ «МАНУ» 

6 «День юного дослідника» у 

рамках ХІІ Всеукраїнського 

фестивалю науки 

м. Київ 

квітень-

травень 

НЦ «МАНУ» 

Травень 

1 Участь у Міжнародній олімпіаді 

по філософії (International 

Philosophy Olympiad) 

Республіка 

Чорногорія 

НЦ «МАНУ 

2 Всеукраїнський конкурс для 

школярів «Кристали» імені 

Євгена Гладишевського 

м. Львів НЦ «МАНУ» 

3 X Всеукраїнська олімпіада з 

робототехніки 

м. Київ НЦ «МАНУ» 

Червень- серпень 

1 Всеукраїнський фестиваль 

архітектури для дітей 

м. Київ НЦ «МАНУ» 

2 Всеукраїнська літня фізико-

математична школа  

м. Київ НЦ «МАНУ» 

3 Всеукраїнська літня школа з 

філософії 

м. Київ НЦ «МАНУ» 

4 Всеукраїнська літня фізична 

школа  

м. Київ НЦ «МАНУ» 

5 Всеукраїнська літня 

астрономічна школа  

м. Київ НЦ «МАНУ» 

6 Всеукраїнська літня хіміко-

біологічна школа  

м. Київ НЦ «МАНУ» 

7 Всеукраїнська літня 

математична школа 

Хмельницька 

обл. 

НЦ «МАНУ» 
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8 Всеукраїнська літня 

філологічна школа 

Закарпатська 

область 

НЦ «МАНУ» 

9 Всеукраїнська літня школа з 

робототехніки 

Хмельницька 

обл. 

НЦ «МАНУ» 

10 Всеукраїнська літня школа 

мистецтвознавства 

Закарпатська 

область 

НЦ «МАНУ» 

11 Участь у Міжнародному 

конкурсі Олімпіада Геніїв  

( Genius Olympiad) 

США 

червень 

НЦ «МАНУ» 

12 Всеукраїнська літня школа 

«Табір переможців» 

м. Київ 

червень-

серпень 

 

НЦ «МАНУ» за 

підтримки  

Всеукраїнського 

благодійного 

фонду «Запорука» 

13 Участь у Міжнародній науковій 

виставці MILSET (MILSET 

Expo Science Europe 2018) 

Республіка 

Польща 

(липень) 

НЦ «МАНУ» 

14 Міжнародна наукова школа з 

біології школа BioCEN School 

Республіка 

Польща 

(липень) 

НЦ «МАНУ» 

15 Всеукраїнська літня школа з 

фізики високих енергій в 

рамках Транс-Європейської 

школи з фізики високих енергій 

м. Полтава 

(липень) 

НЦ «МАНУ» 

спільно з  

Київським 

національним 

університетом ім. 

Тараса Шевченка 

16 Літня школа MINT-виграє м. Київ 

(липень) 

НЦ «МАНУ», 

Гете інститут 

17 Участь у Європейському 

конкурсі молодих учених 

«EUCYS-2018» 

м. Дублін, 

Республіка 

Ірландія 

(серпень) 

НЦ «МАНУ» 

18 Участь у Міжнародному 

конкурсі з нейронаук 

(International Brain Bee) 

м. Берлін, 

Німеччина 

(серпень) 

НЦ «МАНУ» 

Вересень 

1 VІ Наукова школа з фізики для 

школярів на базі Європейської 

організації ядерних досліджень 

(CERN) 

Швейцарська 

Конфедерація, 

ЦЕРН 

 НЦ «МАНУ» 
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2 Всеукраїнський конкурс 

дослідницьких робіт для учнів  

6-8 класів 

м. Київ НЦ «МАНУ» 

3 XІX Міжнародна науково-

практична конференція 

«Відновлювана енергетика та 

енергоефективність у XXI 

столітті» 

м. Київ НЦ «МАНУ» 

спільно з  

Національним 

технічним 

університетом 

України «КПІ імені 

Ігоря Сікорського» 

Жовтень 

1 Всеукраїнський фестиваль 

інноваційних проектів «Sikorsky 

Challenge 2018 

м. Київ НЦ «МАНУ» 

спільно з   

Національним 

технічним 

університетом 

України «КПІ імені 

Ігоря Сікорського 

2 Всеукраїнська олімпіада з 

філософії 

м. Київ НЦ «МАНУ» 

спільно з  

Національним 

педагогічним 

університетом 

імені М.П. 

Драгоманова 

3 Участь у Міжнародній школі 

«Teenager Maker Camp & 

Teacher Workshop» 

м. Пекін, 

Китайська 

Народна 

Республіка 

(жовтень – 

листопад) 

НЦ «МАНУ» 

4 ІХ Всеукраїнський Інтернет-

турнір з природничих 

дисциплін 

м. Київ 

(жовтень-

грудень) 

НЦ «МАНУ» 

5 VІ Наукова школа з біохімії для 

школярів на базі 

Експериментальної лабораторії 

для молоді XLAB 

Німеччина, 

м. Геттінген 

НЦ «МАНУ» 

Листопад 

1 ІХ Всеукраїнська науково-

технічна виставка-конкурс 

м. Київ НЦ «МАНУ» 
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молодіжних інноваційних 

проектів «Майбутнє України» 

2 
Всеукраїнський інтерактивний 

конкурс «МАН – Юніор Ерудит» 

м. Київ 

(листопад-

грудень) 

НЦ «МАНУ» 

3 Всеукраїнський урочистий збір 

переможців Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних 

предметів і Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України у 

2018 році для вручення стипендій 

Президента України 

м. Київ НЦ «МАНУ» 

Протягом року 

1 Всеукраїнські наукові профільні 

школи Малої академії наук 

України 

м. Київ 

 

НЦ «МАНУ» 

2 Міжнародна школа з культурної 

дипломатії 

Республіка 

Польща, 
Республіка 

Австрія, 

Королівство 

Бельгія, 

Грузія 

НЦ «МАНУ 

3 Участь у Пекінському 

молодіжному конкурсі наукових 

розробок (Beijing Youth Science 

Creation Competition – BYSCC) 

Китайська 

Народна 

Республіка 

ІІ-ІІІ квартал 

НЦ «МАНУ 

4 Всеукраїнська школа з філософії регіони НЦ «МАНУ» 

5 Всеукраїнська школа з 

української культури 

регіони НЦ «МАНУ 

6 Всеукраїнська школа релігійної 

дипломатії 

регіони НЦ «МАНУ» 

7 Фестиваль шістдесятників та 

дисидентського руху 

регіони НЦ «МАНУ» 

8 Всеукраїнська школа екологічної 

культури 

регіони НЦ «МАНУ» 

9 Всеукраїнська школа медіації для регіони НЦ «МАНУ» 
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підлітків 

10 Відкритий лекторій в рамках 

проекту «Всеукраїнська мобільна 

студія популярної науки та 

техніки» 

регіони НЦ «МАНУ» 

11 Навчально-тренінгові заняття для 

учнів-членів МАН в рамках 

Всеукраїнського проекту 

«Відкрита освітня лабораторія» 

м. Київ НЦ «МАНУ» 

12 Школа громадської і 

волонтерської участі та 

патріотичного виховання «Агенти 

змін 

м. Київ НЦ «МАНУ», 

МІ «Серце в 

долоньках», центр 

політичних студій та 

аналітики «Ейдос», БФ 

«Діти надії та любові» 

13 Всеукраїнська школа 

МИРотворчості 

м. Київ НЦ «МАНУ» спільно з  

Міжнародною 

програмою 

Альтернатива 

насильству (AVP) 

ГО «This child here» 

МІ «Серце в 

долоньках» 

13 Всеукраїнська школа «Рівний-

Рівному» 

м. Київ НЦ «МАНУ» спільно з  

МІ «Серце в 

долоньках», ГО 

«Науково-видавниче 

об’єднання  

«Дух і літера», БФ 

«Діти надії та любові» 
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Адміністративно-господарська діяльність 

 

№ Заходи Термін Відповідальні Примітка 

1. КОНТРОЛЮВАТИ: 

- виконання 

інструкцій з охорони 

праці; 

- виконання 

інструкції з 

пожежної безпеки 

- своєчасного 

проходження 

медичного огляду 

працівниками 

 

вересень 

 

в.о. директора 

О.В. Євдокімова 

в.о. заступника 

Коваленко Т. О. 

 

інформація до 

засідання 

загальних зборів 

трудового 

колективу 

2. ЗМІЦНЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНОЇ 

БАЗИ: 

- - придбання 

канцелярських  

товарів; 

- - придбання 

технічних засобів. 

 

протягом 

року 

в.о. директора 

О. В. Євдокімова 

 

 

3. Своєчасне  

проведення 

інвентаризації  

матеріальних 

цінностей. 

протягом 

року 

в.о. головного 

бухгалтера 

Л.В. Сидорова 

Коваленко Т.О., 

в.о. заступника 

директора 

згідно наказу  

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

Загальні збори трудового колективу 

1. 

 

1.Планування завдань літньої 

оздоровчої кампанії. 

2.Попередження травматизму  

та запобігання інфекційним 

захворюванням, безпека 

життєдіяльності дітей в літній 

оздоровлювальний період 

травень голова ради 

трудового 

колективу  

Коваленко Т.О. 
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2 1. Правила внутрішнього 

трудового розпорядку  

Графік робочого часу 

працівників. 

2.Забезпечення безпеки 

життєдіяльності, охорона  

праці в позашкільному 

навчальному закладі 

вересень в.о. директора 

О.В. Євдокімова 

голова ради 

трудового 

колективу 

Коваленко Т.О. 

 

3. 1.Трудова дисципліна у 2018 

році. Дотримання техніки 

безпеки. 

2. Розгляд та погодження 

графіку відпусток 

працівників. 

3.Заслуховування 

характеристик педагогів, які 

атестуються. 

січень Коваленко Т.О. 

в.о. заступника 

директора, 

голова ради 

трудового 

колективу 

 

прото-

кол 
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