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1. Пріоритетні завдання комунального позашкільного навчального 

закладу «Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді» 
 

КПНЗ «ДОМАНУМ» − профільний позашкільний навчальний заклад, 

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 

підтримка 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 7 – 8-х класів 

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. 

Роботу колективу КПНЗ «ДОМАНУМ» у 2018/2019 н. р. було спрямовано 

на виконання таких завдань: 

- оптимальне використання інтернет-ресурсу (платформи дистанційного 

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

- цілеспрямоване використання лабораторної бази вищих навчальних 

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

партнерство);  

- активізація роботи з обдарованими дітьми із сільської місцевості в межах 

діяльності Донецького територіального відділення Малої академії наук; 

- активізація роботи з 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. 
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2. Організаційно-масові заходи дослідницько-експериментального напряму 

з учнівською молоддю Донецької області у 2018 - 2019 навчальному році 

 

Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних 

інноваційних проектів «Майбутнє України»  
 

Виставка-конкурс «Майбутнє України» – чудова нагода для учнів-членів 

МАН презентувати свої науково-технічні розробки і позмагатися за першість в 

інноваціях. 
 

УМОВИ, ВІКОВА КАТЕГОРІЯ ПОРЯДОК 

Учні (вихованці) 8-11 класів, готують 

тези науково-дослідницьких проектів 

та фото демонстраційної моделі або 

макета 

•І етап (обласний)– відбірковий 

(серпень-вересень); 

•ІІ етап – фінальний (листопад, м. Київ) 

 

Номінації: 

 електроніка та приладобудування; 

 матеріалознавство та перспективні технології; 

 машинобудування; 

 інформаційно-телекомунікаційні системи та технології; 

 екологія та ресурсозбереження; 

 технічна творчість та винахідництво; 

 робототехніка та робототехнічні системи. 

У вересні 2018 року відбувся І (обласний) етап IX Всеукраїнської науково-

технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє 

України» (далі − Виставка). На Виставці було представлено 17 учнівських 

проектів у п’яти номінаціях, у номінації машинобудування, робототехніка та 

робототехнічні системи – жодного учнівського проекту.  
Діаграма 1 

Склад учасників І етапу IX Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу 

молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» 
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Таблиця 1 

Список переможців та призерів І етапу Всеукраїнської науково-технічної виставки-

конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» 
 

ПІБ   учасника Найменування навчального закладу, клас Місце 

Номінація: Електроніка та приладобудування 

Безменов  

Денис Олександрович  

Комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області», 11 клас 

(4 курс) 

І 

Номінація: Матеріалознавство та перспективні технології    

Харасахал  

Ольга Миколаївна 

Комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області», 11 клас 

(4 курс) 

І 

Яворський 

Володимир Вікторович 

Комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області», 9 клас 

(2 курс) 

ІІ 

Щербаков  

Антон Олександрович 

Комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області», 11 клас 

(4 курс) 

ІІІ 

Номінація: Технічна творчість та винахідництво 

Сопутняк 

Марія Володимирівна 

Комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області», 11 клас 

(4 курс) 

І 

Алієв 

Денис Русланович 

Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 

Бахмутської міської ради, 11 клас 

ІІ 

Номінація: Екологія та ресурсозбереження 

Косенко 

Микита Олександрович 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – ліцей 

«Гармонія» Мирноградської міської ради, 11 клас 

І 

Філоненко 

Ольга Анатоліївна 

Новогродівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 7 Новогродівської міської ради Донецької 

області, 11 клас 

ІІ 

Анисимова 

Олександра Андріївна 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Мирноградської 

міської ради, 11 клас 

ІІІ 

Номінація: Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології 

Агванян 

Артем Робертович 

Комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області», 10 клас 

(3 курс) 

І 

Стрельбицький  

Кирило Євгенович 

Комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області», 9 клас 

(2 курс) 

ІІ 

Петрушенко  

Даніїл Олександрович 

Опорний заклад «Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6» військово-цивільної адміністрації міста 

Торецьк, 11 клас 

ІІ 

 

20-22 листопада 2018 року у м. Київ відбувся фінальний етап 

ІX  Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних 

інноваційних проектів «Майбутнє України». Команду Донецької області 

представляли учні-члени МАН міст Маріуполь та Мирноград. 

За результатами фінального етапу Виставки: 
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Харасахал Ольга Миколаївна, учениця 11 класу 

комунального закладу «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради виборола І місце в номінації 

«Матеріалознавство та перспективні технології»; 
 

Агванян Артем Робертович, учень 10 класу 

комунального закладу «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради – ІІ місце в 

номінації «Інформаційно-телекомунікаційні системи та 

технології»; 
 

Косенко Микита Олександрович, учень 11 класу 

закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів-ліцей 

«Гармонія» Мирноградської міської ради – ІІ місце в номінації 

«Екологія та ресурсозбереження»; 
 

Сопутняк Марія Володимирівна, учениця 11 класу 

комунального закладу «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області – ІІ місце в 

номінації «Технічна творчість та винахідництво». 

 

 

 

Школа з філософії 

(протягом року) 
 

З 9 по 12 січня 2019 року, у місті Києві (Пуща-Водиця) Національний центр 

«Мала академія наук України» на базі навчально-рекреаційного центру 

«Міжнародний центр дитячої наукової творчості» організував роботу школи з 

філософії, метою якої було формування навичок філософування, що належать до 

групи навичок soft-skills для самореалізації особистості у ХХІ столітті. 15 учнів 

із різних регіонів України навчалися максимально логічно формулювати думки 

та ставити запитання, аргументувати свою думку, шукати гіпотези, перевіряти й 

переглядати їх, формувати нові знання. 

У заняттях школи взяла участь учениця 5-го класу Лиманського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» № 1 Лиманської міської ради Донецької області Пелипенко 

Евеліна Олексіївна. Евеліна навчалася за освітньою програмою, яка традиційно 

ґрунтувалася на методиці Метью Ліпмана «Філософія для дітей».  

 

Міжнародний конкурс науково-технічної творчості школярів Intel 

ISEF-2019 «POLYTECO Україна 2018-2019» 
(щороку вересень-травень) 

 

У вересні 2018 року - лютому 2019 року МОН спільно з Національним 

центром «Мала академія наук України», Національним технічним університетом 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» було 

проведено національний етап міжнародного конкурсу науково-технічної 
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творчості школярів Intel ISEF-2019 «POLYTECO Україна 2018-2019» (попередня 

назва конкурсу «Intel-Техно Україна»).  

Категорії конкурсу:  

 інженерія (біомедична інженерія, інженерна механіка, екологічна 

інженерія, матеріалознавство);  

 інформаційні технології (вбудовані системи, системне програмне 

забезпечення; 

 обчислювальна біологія і біоінформатика, робототехніка та 

інтелектуальні машини);  

 енергія (енергія фізична, енергія хімічна), хімія, математика, фізика й 

астрономія.  

До фіналу конкурсу «POLYTECO Україна 2018-2019» (Національний етап 

Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF) 

вийшли майже 160 проектів у шести категоріях: «Математика», «Фізика та 

астрономія», «Інженерія», «Енергетика», «Хімія» та «ІТ».  

Дев’ять найкращих учасників національного етапу вибороли право 

представляти делегацію України у Всесвітньому фіналі конкурсу «Intel ISEF» з 

13  17 травня 2019 року у м. Фінікс (США, штат 

Аризона), з них два представники Донецької області − 

учні Маріупольського технічного ліцею (учень 10 класу 

Агванян Артем Робертович та учениця 11 класу 

Харасахал Ольга Миколаївна). Цього року серед 

українців відзначені Ольга Харасахал (м. Маріуполь) та 

Назар Поночевной (м. Київ), які вибороли четверте місце 

за результатами основного конкурсу. 

      «Intel ISEF» – це понад 1500 індивідуальних та командних 

проектів із 70-ти країн світу. Особлива увага приділяється не 

лише проектам, спрямованим на розв’язання найнагальніших 

глобальних проблем сучасності, а й тим дослідженням, які 

підвищують рівень повсякденного життя людини. 

      Щодо нагород конкурсу: у кожній категорії визначається 

перше, друге, третє та четверте призові місця, за які отримують 

премії у $3000, $1500, $1000 та $500 відповідно. Додатково 

виділяється ще 2,5 мільйона доларів на гранти на навчання, 

літні школи, наукові подорожі, а також лабораторне 

устаткування від спонсорів. 

 

Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт  

для учнів 6-8 класів (через рік, травень-вересень)  
 

УМОВИ, ВІКОВА КАТЕГОРІЯ ПОРЯДОК 

Учні 6-8 класів готують  дослідницьку 

роботу за номінаціями, які визначаються 

організаційними комітетами Конкурсу  

•І етап (обласний, заочний) – 

відбірковий 

•ІІ етап – фінальний  

(всеукраїнський, очний) (м. Київ) 



 

9 
 

До розгляду журі І етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт 

для учнів 6-8 класів (далі – Конкурс) у 2018 році подані 44 роботи юних 

дослідників закладів загальної середньої освіти області. Склад учасників І 

відбіркового етапу Конкурсу за територіальним підпорядкуванням представлено 

у діаграмі 2. 
Діаграма 2 

Склад учасників І етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницьких  

 робіт для учнів 6-8 класів  
 

 

Журі Конкурсу, до складу якого увійшли науковці ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет», визначило в кожній номінації по 3 

переможця І етапу (табл. 2).  
Таблиця 2. 

Список переможців і призерів 

І етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів 

у  2017/2018 навчальному році 
 

№ 

з/п 
ПІБ учасника Найменування навчального закладу, клас Місце 

Номінація «Альтернативна енергетика» 

1. Кравченко  

Тетяна Віталіївна 

Комунальний заклад «Курахівська гімназія 

«Престиж» (школа І ступеня з поглибленим 

вивченням іноземних мов та гімназія) Мар`їнської 

районної ради Донецької області», 7 клас 

І місце 

2. Чарченко  

Єлизавета 

Вікторівна 

Комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Районна станція юних натуралістів» Покровської 

районної ради, 8 клас 

ІІ 

місце 

3. Гончар  

Іван Денисович 

Гродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Покровської районної ради, 8 клас 
ІІІ 

місце 

Номінація «Енергозбереження в побуті та навчальному закладі» 

1. Просяник  

Іван Олегович 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 

військово-цивільної адміністрації міста Торецьк, 
І місце 

0 2 4 6 8 10

м. Авдіївка

м. Добропілля

м. Костянтинівка

м. Лиман

м. Маріуполь

м. Новогродівка

м. Покровськ

м. Торецьк

Мар'їнський район

Нікольський район

Олександрівський район

Покровський район

Слов'янський район

Іллінівська сільська рада

Черкаська селищна рада

1

1

10

2

4

1

5

2

4

2

1

4

3

2

2
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8 клас 

2. Казакова  

Єва Євгеніївна 

Навчально-виховний комплекс «Ліцей із ЗШ І-ІІІ 

ступенів» Костянтинівської міської ради, 7 клас 
ІІ 

місце 

3. Кушнаренко  

Софія Іванівна 

Новогродівський загальноосвітній заклад середньої 

освіти І-ІІІ ступенів  № 10 імені Тараса Шевченка 

Новогродівської міської ради, 8 клас 

ІІІ 

місце 

Номінація «Звалища та довкілля» 

1. Дудля  

Роман Дмитрович 

Малинівський навчально-виховний комплекс 

Покровської районної ради, 7 клас І місце 

2. Войтенко  

Анастасія Юріївна 

Степанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Іллінівської сільської ради Костянтинівського 

району, 8 клас 

ІІ 

місце 

3. Швиденко  

Єва Кирилівна 

Навчально-виховний комплекс «Гімназія із 

загальноосвітньою школою І ступеня» 

Костянтинівської міської ради, 6 клас 

ІІІ 

місце 

Номінація «Популяризація екологічно безпечного способу життя» 

1. Чуклінов  

Кирило Михайлович 

Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 9 Костянтинівської міської ради, 6 клас І місце 

2. Прокопов  

Данило Шеразович 

Навчально-виховний комплекс «Гімназія із 

загальноосвітньою школою І ступеня» 

Костянтинівської міської ради, 8 клас 

ІІ 

місце 

3. Литинський 

Владислав 

Максимович 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Покровської міської ради, 8 клас 
ІІІ 

місце 

 

За результатами участі у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу 

дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів призерами стали 3 учні Донецької 

області: 

Кравченко Тетяна Віталіївна (ІІ місце в номінації 

«Альтернативна енергетика»), м. Курахове; 
 

Войтенко Анастасія Юріївна (ІІІ місце в номінації 

«Звалища та довкілля»), Іллінівська сільська рада 

Костянтинівського району; 
 

Прокопов Данило Шеразович (ІІІ місце в номінації 

«Популяризація екологічно безпечного способу життя»), 

м. Костянтинівка. 

 

Обласний конкурс пошуково-дослідницьких робіт,  

присвячених 100-річчю Української революції 1917-1921 років,  

у межах реалізації історико-краєзнавчого проекту  

«Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років» 
 

У вересні 2018 року проведено обласний конкурс учнівських робіт, 

присвячених 100-річчю Української революції 1917-1921 років, з метою 

створення умов для відзначення 100-річчя Української революції 1917-1921 

років, сприяння виявленню патріотичних почуттів у учнівської молоді. Конкурс 

відбувався у трьох номінаціях:  
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«Мій погляд на історію»,  

«До галереї видатних українців»,  

«Літературна творчість». 

До розгляду журі подано 30 учнівських робіт (діаг. 3). Роботи представлені 

в номінаціях: «Літературна творчість» − 22 роботи, «До галереї видатних 

українців» − 3 учнівські роботи, «Мій погляд на історію» − 5 робіт.  
Діаграма 3 

Склад учасників обласного Конкурсу пошуково-дослідницьких робіт 
 

 

За результатами Конкурсу 12 учнів стали переможцями та призерами 

(табл. 3), а саме: дипломом І ступеня нагороджено 2-х конкурсантів, дипломом 

ІІ ступеня – 4-х, дипломом ІІІ ступеня – 6-х. 
Таблиця 3 

Список переможців та призерів  

обласного конкурсу учнівських робіт,  

присвячених 100 - річчю Української революції 1917-1921 років,  

у межах реалізації історико-краєзнавчого проекту  

«Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років» 
 

 ПІБ учасника Найменування навчального закладу, клас Місце 

Номінація: Літературна творчість 

Табакова  

Юлія Борисівна 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Покровської 

міської ради, 10 клас 
І 

Вольвак  

Софія Андріївна 

Вугледарський навчально-виховний комплекс «Мрія» 

(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад) Вугледарської міської ради, 10 клас 

ІІ 

Старченко  

Анастасія Сергіївна 

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 

Волноваської районної ради, 10 клас 
ІІ 

Кривенко  

Катерина Сергіївна 

Новодмитрівський навчально-виховний комплекс 

Костянтинівської районної ради, 9 клас 
ІІІ 

0 2 4 6

м. Маріуполь

Нікольський р-он

Черкаська селищна рада

м. Торецьк

м. Покровськ

Волноваський р-н

м. Слов'янськ

Костянтинівський р-н

м. Вугледар

Покровський р-он

Ясинуватський р-он

м. Костянтинівка

м. Лиман

м. Бахмут

м. Мирноград

Олександрівський р-он

м. Новогродівка

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

5

1

https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/8747
https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/8747
https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/8747
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Кулик  

Ірина Олександрівна 

Загальноосвітня школа I-III ступенів  № 9 Мирноградської 

міської ради, 11 клас 
ІІІ 

Якушева  

Юлія Вадимівна 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№ 3 «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням 

англійської мови» військово-цивільної адміністрації міста 

Торецьк, 11 клас 

ІІІ 

Номінація: Мій погляд на історію 

Зуєва  

Катерина Андріївна 

Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 19 Маріупольської міської ради 

Донецької області», 11 клас 

І 

Віннік  

Софія Сергіївна 

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Черкаської 

селищної ради Слов’янського району, 9 клас 
ІІ 

Кушнирік  

Євген Сергійович 

Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 10 

Мирноградської міської ради, 8 клас 
ІІІ 

Номінація: До галереї видатних українців 

Муріна 

Марія Олександрівна 

Спасько-Михайлівський заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Олександрівської районної ради, 10 клас 
ІІ 

Єрмакова  

Діана Максимівна 

Навчально-виховний комплекс «Гришинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Покровської районної ради, 10 клас 

ІІІ 

Фінашкін 

Микита Анатолійович 
Миролюбівський НВК Покровської районної ради, 9 клас ІІІ 

 

Засідання круглого столу  

«100-річчя Української революції 1917-1921 років»  

(за участю переможців та лауреатів обласного конкурсу пошуково-

дослідницьких робіт), присвяченого 100-річчю заснування Національної 

академії наук України 
 

Для гідного відзначення 100-річчя Національної академії наук України 

29 листопада 2019 року на базі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» за підсумками конкурсу «Місця пам’яті Української революції 

1917 - 1921 років» проведено засідання круглого столу. 

У засіданні брали участь учні-конкурсанти 

обласного конкурсу пошуково –дослідницьких робіт, 

їхні наставники, діячі громадськості, викладачі ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет». 

Талановита учнівська 

молодь Донеччини активно 

обговорювала такі питання: 

«Здобутки та прорахунки Української Центральної Ради, 

Гетьманату», «Чи сприяв повстанський рух зміцненню 

української національної державності?», «У чому причина 

перемоги більшовиків у змаганнях за територію України?». Учні Слов’янського 

педагогічного ліцею Слов’янської міської ради продемонстрували три історичні 

реконструкції з історії створення Національної академії наук України. 

https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/10052
https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/10052
https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/10052
https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/10052
https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/10306
https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/10306
https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/10303
https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/10303
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Школа громадянської і волонтерської участі та  
патріотичного виховання «Агенти змін»  

(протягом року) 
 

УМОВИ, ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 
 

ПОРЯДОК 

Учні 8–10-х класів закладів загальної 

середньої освіти, вихованці закладів 

позашкільної освіти, які мають бажання 

засновувати і розвивати ініціативи, 

спрямовані на вдосконалення життя своєї 

громади, школи, району, села чи міста в 

реаліях українського сьогодення. Для 

участі у проекті заповнюється анкета 

після оголошення набору. 

 Школа проводиться в декілька 

етапів протягом року.  

Мета школи: виховання громадянської свідомості учнівської молоді 

України через неформальне інтерактивне навчання. За допомогою навчання в 

школі учасники формують усвідомлення своєї ролі в соціумі, перспектив участі 

та впливу на його розвиток, поглиблюється розуміння понять «громадянське 

суспільство», «громада», «відповідальна участь». 

Заняття в школі «Агенти змін» відбуваються в ігровій та творчій атмосфері 

із застосуванням неформальних інтерактивних методик «Leaning by doing» з 

досвідченими тренерами і запрошеними лекторами. 

Результатом навчання є реалізований у рідному населеному пункті 

соціальний, культурно-мистецький проект. 

У цьому навчальному році 18 юних патріотів рідного краю пройшли курс 

навчання в школі. 

 

Міжнародна науково-практична конференція  

«Україна очима молодих»  

(щороку, квітень-травень) 
 

Міжнародна науково-практична  конференція «Україна очима молодих» - 

це  елемент єднання учнівської молоді навколо ключових українських цінностей: 

державність, національна ідентичність, особиста відповідальність за своє 

майбутнє і майбутнє всієї країни. 
 

УМОВИ, ВІКОВА КАТЕГОРІЯ ПОРЯДОК 

учні 9–11 класів готують тези 

доповіді, указуючи напрям 

конференції  

І етап – відбірний – проводиться 

дистанційно (терміни оголошуються 

кожного року); 

ІІ етап – фінальний – у травні в м. 

Львів 
 

У відбірковому етапі конференції брали участь 20 учнів Донеччини 

(діаг. 4). 
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Діаграма 4 

Склад учасників відбіркового етапу Конференції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чотири учні Донецької області були 

запрошені до участі у фінальному етапі, який 

відбувся 17-19 квітня 2019 року у м. Львів на 

урочисте відкриття цього молодіжного 

наукового форуму в актовій залі Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

зібралися учні практично з усієї країни – 80 

старшокласників із 21 області України. 

Донецьку область представляли учні 

Маріупольських шкіл (табл. 4). 
Таблиця 4 

Список учасників фінального етапу міжнародної науково-практичної конференції 

«Україна очима молодих» 2019 рік 
 

ПІБ 

учасника 
Найменування навчального закладу, клас Секція 

Мігоцький 

Ілля 

учень 10 класу КЗ «Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 5 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

«Економічне зростання 

регіону: природні, трудові 

та інституційні чинники» 

Франчук 

Катерина 

учениця 9 класу КЗ «Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 5 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Маріупольської міської ради  

«Біорізноманітність 

екосистем та особливості 

раціонального 

природокористування в 

регіоні» 

Мосежна 

Валентина 
учениця 11 класу КЗ «Маріупольська 

спеціалізована школа з поглибленим вивченням 

«ХХ століття в історичній 

пам'яті: локальні історії» 
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новогрецької мови І-ІІІ ступенів № 46 

Маріупольської міської ради « 

Сергєєва 

Аліса 

учениця 10 класу КЗ «Маріупольський 

технічний ліцей» Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

«Дослідження якості 

продуктів харчування та 

вплив раціону харчування 

на організм людини» 

 

Всеукраїнський конкурс юних дослідників  

«Кристали» імені Євгена Гладишевського  

(щороку в січні-травні) 
 

УМОВИ, ВІКОВА КАТЕГОРІЯ ПОРЯДОК 

Змагання відбувається у двох вікових категоріях: 

 середня вікова категорія: 6–12 років 

включно (вирощують кристали в домашніх 

умовах); 

 старша вікова категорія: 13–18 років 

включно (надсилають тези наукових робіт згідно з 

тематикою конкурсу) 

 І етап – відбірний – 

проводиться 

дистанційно; 

 ІІ етап – фінальний 

(травень) у             м. 

Львів 

 
 

У І етапі Конкурсу змагалися 657 учнів Донецької області віком від 6 до 12 

років – середня вікова категорія (діаг. 5), які експериментували з хімічними 

речовинами та намагалися виростити найбільший, найякісніший, 

найоригінальніший та віртуальний кристали. 

Найбільш активними учасниками змагань цього року були учні початкових 

класів. Юні дослідники виростили незвичайні, дивовижні кристали. Серед 

учасників є і ті, що третій рік поспіль беруть участь у дослідах з кристалами. 
Діаграма 5 

Склад учасників І етапу Всеукраїнського конкурсу юних дослідників 

«Кристали» імені Євгена Гладишевського (середня вікова категорія) 
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17  18 травня 2019 року в м. Львів 

відбувся фінальний етап Всеукраїнського 

конкурсу юних дослідників «Кристали» 

імені Євгена Гладишевського. До участі у 

фінальному етапі були запрошені п’ять 

представників Донецької області.  

Журі конкурсу визначили переможців: 

Середня вікова категорія: 

в номінації «Найоригінальніший 

кристал»:  
 

Мещишина Вероніка, учениця 4 класу 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 8 ВЦА м. Торецька;  
 

Ткаченко Вікторія, учениця 5 класу 

Краматорської ЗОШ № 4 Краматорської 

міської ради. 

Старша вікова категорія:  

Удовиченко Єлизавета, учениця 9 класу Бахмутської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 

з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Бахмутської міської ради; 
 

Нехаєнко Артем, учень 9 класу Дружківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 

Дружківської міської ради; 
 

Литвиненко Розалія, учениця 11 класу Білокузьминської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Костянтинівської районної ради. 

 

ХХ Міжнародна науково-практична конференція  

«Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті» 

(щороку у квітні-травні) 
 

15-16 травня 2019 року Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського» спільно з Національним центром «Мала академія 

наук України» провели XX міжнародну науково-практичну конференцію 

«Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». Від Донецької 

області в конференції брали участь учні Волноваського, Мар’їнського районів та 

учениця м. Краматорськ (табл. 5). 

Тематичні напрями конференції: 

 Енергоефективність; 

 Комплексні системи з ВДЕ; 

 Вітроенергетика; 

 Сонячна енергетика; 

 Енергія біомаси; 

 Гідроенергетика; 

 Геотермальна енергетика; 

 Воднева енергетика; 
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 Енергетика довкілля (теплові насоси). 

Для участі в конференції необхідно було надіслати заявку та тези доповіді 

організаторам заходу. 
Таблиця 5 

Список учасників 
ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та 

енергоефективність у ХХІ столітті»  
 

ПІБ учасника Найменування навчального закладу, клас 

Чишко  

Руслан Петрович 

учень 10 класу Микільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваського 

району Донецької області 

Тюнін  

Максим Максимович 

учень 10 класу Павлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Мар'їнського 

району Донецької області 

Ткаченко  

Дар'я Сергіївна 

учениця 11 класу Краматорської загальноосвітньої школи І - ІІІ 

ступенів № 3 Краматорської міської ради Донецької області 
 

Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник» 

(щороку у квітні-червні)  

 

Змагання відбувається в номінаціях «Історія», «Екологія», «Техніка» й 

«Астрономія» за інноваційною методикою, що передбачає ефективну 

пропедевтику всіх видів діяльності учнів МАН України на засадах дистанційного 

навчання із залученням інтернет-технологій. Учасники конкурсу мають змогу 

відчути себе дослідниками і долучитися до винахідництва та наукового пошуку 

незалежно від місця проживання. 
 

УМОВИ, ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 
 

ПОРЯДОК 

Учні (вихованці) 7-10 класів, 

готують проект, оформлений 

у форматі презентації в 

програмі «Power Point» та 

тези творчої роботи 

•І етап заочний 

•ІІ етап – захист проекту в онлайн-режимі за 

допомогою мережі Інтернет або очно на базі 

визначених організаційним комітетом 

територіальних відділень МАНу за 

погодженням із учасниками та їхніми 

керівниками 
 

Зазначимо, що в наказі Національного центру «Мала академія наук 

України» від 04.06.2019 № 123 «Про підсумки проведення Всеукраїнського 

інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник» відзначена Донецька 

область як одна із областей України, які представили найбільшу кількість 

дослідницьких проектів у 2018/2019 навчальному році – 46 учнівських проектів, 

що на 15 % більше ніж у минулому році (40 проектів). Відповідно до рішення 

журі Конкурсу переможцями та призерами стали 19 учнів, із них Диплом І 

ступеня отримали 4 учні, ІІ ступеня – 3 учні-конкурсанти, ІІІ ступеня – 12 учнів 

(табл. 6). 

http://man.gov.ua/upload/activities/Vidnovliuvana_enerhetyka/2019/Zayavka.PDF
http://man.gov.ua/ua/activities/man-junior.org.ua/?cat=111
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Таблиця 6 

Список переможців та призерів  

Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник» 
 

ПІБ учасника Найменування навчального закладу, клас Місце 

Номінація: Астрономія 

Коновченко  

Дарина Євгенівна 

Світлодарський навчально - виховний комплекс 

«Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа 

І ступеня - гімназія» Бахмутської районної ради  

ІІ 

Ємченко  

Юлія Сергіівна 

Світлодарський навчально - виховний комплекс 

«Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа 

І ступеня - гімназія» Бахмутської районної ради  

ІІІ 

Калугін  

Віталій Віталійович 

Комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради  
І 

Номінація: Історія 

Деркунська  

Анастасія 

Олександрівна 

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Покровської районної ради  
І 

Михайлюк  

Дар'я Ігорівна 

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Черкаської селищної ради Слов'янського району 

Донецької області, гурток «Історичне краєзнавство» 

Донецького обласного центру туризму та краєзнавтва 

учнівської молоді 

ІІІ 

Нестеренко  

Василь Андрійович 

Новоекономічна загальноосвітня школа I-III ступенів 

Покровської районної ради  
І 

Кудінова  

Анна Русланівна 
 

Черненко  

Ірина Олегівна 
 

Жицька  

Дар’я Анатоліївна 
 

Васьянова  

Вероніка Миколаївна 
 

Пропс  

іктор Іванович 
 

Палько  

Григорій 

Олександрович 
 

Лагуткін  

Роман Сергійович 
 

Кокорєв  

Максим Дмитрович  

Навчально - виховний комплекс «Сонцівська 

загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Покровської районної ради  

ІІІ 

Огриза  

Арина Володимирівна 

Новодонецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 

Добропільської міської ради  
ІІ 

Номінація: Техніка 

Манойлов  

Антон Олегович 
 

 

 

Комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області» 
ІІІ 
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Усков  

Олександр 

Олександрович 

Кваша  

Данило Андрійович 

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Черкаської селищної ради Слов'янського району  
ІІІ 

Савченко  

Данило Михайлович 

Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Великоновосілківської районної ради  
І 

Левтеров  

Микита Сергійович 

Комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована 

школа з поглибленим вивченням новогрецької мови І-ІІІ 

ступенів № 46 Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

ІІ 

 

Діаграма 6 

Склад учасників інтерактивного конкурсу. 

 
 

Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс  

«МАН-Юніор Ерудит»  

(щороку у вересні-грудні)  
 

 

Конкурс проводиться у формі тестових завдань у номінаціях: 

«Історик-Юніор», 

«Технік-Юніор», 

«Астроном-Юніор», 

«Еколог-Юніор» 
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Метою заходу є поглиблене вивчення фізико-математичних, технічних і 

природничих дисциплін та залучення до науково-дослідницької діяльності учнів 

5-11 класів закладів загальної середньої освіти. 

УМОВИ, ВІКОВА КАТЕГОРІЯ ПОРЯДОК 

Учні 5-11 класів повинні 

зареєструватися в координаторів 

змагання та на сайті конкурсу 

 

Виконання тестових завдань 3-х 

ступенів складності відповідно до 

шкільної програми  

 

Цього року до конкурсу долучився 1001 учень від Донецької області, а 

саме: у номінаціях «Астроном-Юніор» - 56 учнів, «Еколог-Юніор» - 502 учні, 

«Історик-Юніор» - 388 учнів, «Технік-Юніор» - 55 учнів.  

Координатори закладів загальної середньої освіти Донецької області 

відзначені подяками Національного центру «Мала академія наук України» 

(табл. 7). 
Таблиця 7 

Список координаторів, які залучили найбільшу кількість учасників до участі у 

Всеукраїнському відкритому інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор Ерудит» 

№ 

з/п 
ПІБ координатора Найменування навчального закладу 

1 Соболева 

Ніна Петрівна 

учитель фізики Світлодарського НВК «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня - 

гімназія» Бахмутської районної ради  

2 Свєтушак  

Тетяна Олексіївна 

учитель історії Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 7 Дружківської міської ради 

3 Рябко 

Наталія Анатоліївна 

учитель історії Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 10 з профільним навчанням Краматорської міської 

ради 

4 Рикунова  

Наталія Сергіївна 

директор комунального позашкільного навчального закладу 

«Районна станція юних натуралістів» Покровської районної 

ради 

5 Мельник  

Вікторія Вікторівна 

учитель біології Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 17, навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дитячий садок» № 4 

Дружківської міської ради 

6 Литвінов 

Юрій Федорович 

учитель історії Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 7 Дружківської міської ради 

7 Грачова  

Наталія Василівна 

учитель біології Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 7 Дружківської міської ради 

8 Волотка  

Ольга Сергіївна 

учитель історії Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 30 Краматорської міської ради 

 

Літні школи Малої академії наук 
 

Під час літніх канікул школярі мали змогу бути учасниками незвичайних 

таборів та літніх наукових шкіл. До участі в наукових школах були запрошені 

учні, учасники фінального етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту, які 

отримали сертифікат на участь у літній школі. Програми наукових шкіл 
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передбачали лекційні та практичні заняття, творчі зустрічі, навчально-тематичні 

екскурсії тощо. 

У 2019 році взяли участь у літніх наукових школах за рахунок 

Національного центру «Мала академія наук України» та КПНЗ «ДОМАНУМ» 3 

учні Донеччини.  

Всеукраїнська літня школа з робототехніки 

(09 – 15 червня 2019 року у м. Київ)  

Кулешова Наталя Олексіївна, учениця 9 класу 

Слов'янського педагогічного ліцею Слов'янської міської 

ради Донецької області. 
 

Всеукраїнська літня школа з 

математики (06 - 12 липня 2019 

року у м. Київ) 

Забільський Даніїл Вікторович, учень 9 класу КЗ 

«Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської 

міської ради Донецької області». 
 

Всеукраїнська літня школа з астрономії (13 - 19 серпня 2019 

року у м. Київ) Калугін Віталій Віталійович, учень 10 класу 

КЗ «Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської 

ради Донецької області». 

 
 

 

 

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів малої академії наук України  

у 2018-2019 навчальному році 

(щороку в грудні-травні) 
 

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 взяв участь 

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

(діаг. 7). 
Діаграма 7 

Склад учасників І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Донецького територіального відділення Малої академії наук 

України у 2018/2019 навчальному році 
 

 
 

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

робіт, що на 9 % більше ніж у минулому році (224) (діаг. 8). 
Діаграма 8 

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. Вперше за 

останні 4 роки подані учнівські роботи від Ясинуватського району, Мар’їнського 

району та міста Вугледар. Розподіл учасників Конкурсу в розрізі наукових 

відділень (діаг. 9).  
Діаграма 9 

Розподіл учасників Конкурсу в розрізі наукових відділень 
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Як бачимо, найбільш популярними на рівні ІІ етапу конкурсу-захисту 

серед учнівської 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 (табл. 8) 
Таблиця 8 

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 навчальному році 
 

№ 
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. Вуглідар 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 
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Підсумковий рейтинг команд ІІ (обласного) етапу Конкурсу за заліковим 

балом представлено в діаграмі 10. 
Діаграма 10 

Підсумковий рейтинг команд ІІ (обласного) етапу конкурсу- захисту  

у 2018/2019 навчальному році за сумою набраних балів 
 

 
 

 Право представляти Донецьку область на всеукраїнському рівні 02 - 

07 травня 2019 року (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, Часово Яру та 

Великоновосілківського району 

(діаг. 11). 
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Діаграма 11 
Склад команди ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнів-членів МАН України 

2018/2019 навчальний рік 
 

 
 

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 

(діаг. 12). Другий рік поспіль серед 

учасників команди відсутні 

конкурсанти, що отримали низький 

рівень за загальною сумою балів. 
 

Діаграма 12 

Рівень підготовки учасників ІІІ етапу за програмою Конкурсу  
 

 
 

Середній 
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49%

Високий 

рівень -

11; 30%
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За результатами ІІІ етапу Конкурсу претендентами на здобуття 

стипендій Президента України у 2019 році стали чотири учні Донеччини: 

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» 
 

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 

Голови Донецької ОДА та 34 учні-конкурсанти на отримання одноразової 

грошової винагороди. 
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3. Обласна очно-заочна школа «Юний дослідник», як структурний 

підрозділ КПНЗ «ДОМАНУМ» 

Форми організації навчально-виховного процесу  

в наукових секціях: очно-заочна, дистанційна 

 

 

 

Мережа обласної очно-заочної школи у 2018-2019 навчальному році 

складала 29 груп за 23 науковими секціями. У складі школи учнівська молодь 

міст, районів, об’єднаних територіальних громад області (діаг. 13). 

Діаграма 13 

Склад учнівської молоді обласної очно-заочної школи  

«Юний дослідник» 2018-2019 навчальний рік 
 

 

Викладацький склад школи -- це викладачі-науковці вищих закладів 

освіти області (діаг. 13). 
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Діаграма 13 

Викладацький склад обласної очно-заочної школи «Юний дослідник» 
 

 

Продуктивно відбувалася робота з учнями-слухачами школи під час очних 

сесій (настановча, проміжна та дослідницько-експериментальна). 
 

Настановча сесія обласної очно-заочної школи «Юний дослідник» 
була проведена 29 та 30 вересня 2018 року в містах Покровськ (ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет»), Слов’янськ (ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет») та Маріуполь 

(Маріупольський державний університет та ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет»). 

Юні дослідники Донеччини мали нагоду 

ознайомитися з освітньою системою роботи Малої 

академії наук. Викладачі (керівники секцій) 

ознайомили юних дослідників Донеччини з 

особливостями роботи школи, змістом 

навчальних Програм за науковими секціями, 

провели теоретичні та практичні заняття зі 

слухачами.  

Серед учнів-слухачів були ті, що не 

перший рік працюють над науковими 

проектами, готують дослідницькі роботи та 

беруть участь в обласних і всеукраїнських 

заходах.  
 

Проміжна сесія очно-заочної школи відбулася в січні 2019.  
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Під час роботи секцій школярі презентували свої наукові доробки та 

отримали рекомендації фахівців. 

 

Юні науковці Донеччини 23 та 24 квітня 2019 року знову зібралися разом 

на чергову очну дослідницько-експериментальну сесію. Протягом року учні 

експеремтували, доводили життєздатність та новизну теорій. Їм є що пригадати, 

наукові конференції, виставки, бо навчання в Малій академії − це яскраві 

враження, нові знайомства з однодумцями з усієї Донецької області. 

Цього разу секційні заняття були 

підсумковими: проведені кругли столи, квести, 

робота в лабораторіях «Телестудія МДУ» та 

електронної техніки, де був презентован проект 

«Розумна теплиця».  

Залишивши позаду 

незабутні конкурсні 

змагання, учні поїхали до своїх міст і селищ із 

неймовірним досвідом, безцінними знаннями й 

новими знайомствами. 
 

 


