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Завдання педагогічного колективу на 2019 рік. 

- 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. 

- Продовження роботи щодо організації відпочинку й оздоровлення 

учнівської молоді та поєднання її з одночасною участю у всеукраїнських 

масових заходах. 

- Продовження роботи щодо програмно-методичного забезпечення 

стратегічних напрямів діяльності закладу. 

- Зміцнення матеріально-технічної бази закладу. 

- Надання інформаційно-методичної і практичної допомоги 

педагогам області. 

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 

педагогічних 

працівників 

Терміни 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальні та 

співорганізатори 

Для керівників, методистів закладів МАН України: 

1.  Участь у семінарі-

практикумі 

методистів наукового 

відділення наук про 

Землю обласних 

малих академій наук 

учнівської молоді 

методисти   травень м. Херсон 

 

Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

2.  Участь у семінарі 

методистів наукових 

відділень суспільно-

гуманітарного 

профілю обласних 

малих академій наук 

учнівської молоді 

методисти травень-

червень 

м. Київ Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 
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3.  Участь у семінарі-

практикумі для 

методистів наукових 

відділень та 

педагогічних 

працівників обласних 

малих академій наук 

учнівської молоді із 

впровадження 

методики творчого 

вирішення проблем 

методис-

ти, педа-

гогічні 

працівни-

ки  

м. Київ червень Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

спільно з 

Академією 

творчого 

вчителя 

(Республіка 

Польща) 

4.  Участь у семінарі-

практикумі для 

педагогічних 

працівників обласних 

малих академій наук 

учнівської молоді – 

координаторів 

конкурсів «МАН-

Юніор» і «МАН-

Юніор Дослідник» 

педа-

гогічні 

працівни-

ки   

вересень

-жовтень 

м. Київ  

 

Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

5.  Участь у семінарі-

практикумі 

методистів наукового 

відділення філософії 

та 

суспільствознавства 

обласних малих 

академій наук 

учнівської молоді 

методисти жовтень м. Біла 

Церква 

Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

6.  Участь у семінарі-

практикумі 

методистів наукового 

відділення технічних 

наук обласних малих 

академій наук 

учнівської молоді 

методисти жовтень м. 

Полтава 

Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

7.  Участь у семінарі 

методистів наукового 

відділення про 

Землю МАН України 

обласних малих 

академій наук 

учнівської молоді 

методисти листопад м. Київ Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 
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8.  Участь у семінарі 

методистів наукового 

відділення технічних 

наук обласних малих 

академій наук 

учнівської молоді 

методисти грудень м. Київ Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

9.  Участь у навчальних 

тренінгах для 

педагогічних 

працівників обласних 

малих академій наук 

учнівської молоді в 

рамках Міжнародної 

освітньої програми 

«Destination 

Imagination» 

педа-

гогічні 

працівни-

ки   

протягом 

року 

м. Київ Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

10.  Участь у навчальних 

заходах (семінари-

практикуми, 

тренінги, майстер-

класи) в рамках 

Всеукраїнського 

науково-освітнього 

проекту 

«Впровадження 

інноваційних 

освітніх технологій в 

системі МАН 

України» 

методисти

, педа-

гогічні 

працівни-

ки   

протягом 

року 

м. Київ Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Для методистів та керівників секцій МАН Донецької області,  

які опікуються дослідницько-експериментальним напрямом  

позашкільної освіти  

1 Постійно діючий 

семінар 

Заняття 1 

Заняття 2 

Заняття 3 

методисти 

області 

червень  

серпень 

грудень 

м. 

Слов’янськ 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

2 Здійснення 

організаційно-

методичного 

супроводу 

дослідницько-

експерименталь-

ної діяльності 

учнівської молоді 

методисти 

області, 

керівники 

секцій, 

гуртків МАН 

Протя-

гом року 

 КПНЗ 

«ДОМАНУМ»

Коваленко 

Т.О. 

Грибанова 

А.О. 
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Семінар для методистів та керівників секцій МАН Донецької області,  

які опікуються дослідницько-експериментальним напрямом  

позашкільної освіти (постійно діючий семінар) 
 

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 необхідності її модернізації з 

урахуванням сучасних вимог. 

3. Надати практичні рекомендації щодо організації цілеспрямованої 

роботи з питань розвитку дослідницько-експериментального напряму 

позашкільної освіти в області. 

області; 

організація роботи 

щодо участі у 

заходах 

дослідницько-

експерименталь-

ного напряму 

позашкільної 

освіти 

Консультаційна 

робота 

Назва заходу 
Терміни 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальні та 

співорганізатори 

«Теорія і практика 

дослідницької роботи в системі 

Малої академії наук України» 

Заняття 1 

- Позитивні зміни, що 

відбуваються в освітній сфері 

Донецькій області.  

- Аналіз проведення ІІ, ІІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

 

 

 

Червень 

 

 

 

 

 

 

мм. 

Слов’янськ, 

Покровськ, 

Маріуполь 

 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
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робіт учнів-членів МАН-2019. 

Нововведення у проведенні 

конкурсу-захисту. 

- Інформація про різноманітні 

заохочення для усіх 

безпосередніх учасників МАН.  

Заняття 2 

- Організація та проведення 

міського (районного) та 

обласного етапів 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії 

наук. Висвітлення основних 

показників підвищення рівня 

успішності серед учнів, які 

займаються науково-

дослідницькою діяльністю.  

- Успіхи роботи МАН у 

Донецькій області на 

всеукраїнському рівні, основні 

напрями та шляхи розвитку 

позитивної та продуктивної 

програми підготовки дітей до 

участі в конкурсах МАН. 

Розширення сфери діяльності 

Донецького територіального 

відділення МАН, зокрема, про 

створення нових секцій.  

Заняття 3 

- Підготовка та участь 

представників Донецької МАН у 

всеукраїнських та міжнародних 

проектах, конкурсах, виставках, 

круглих столів, конференціях 

тощо. 

- Актуальні питання керівництва 

проектами учнів-членів МАН 

України. Важливість підготовки 

на усіх етапах роботи у МАН та 

залежності успішності цієї 

підготовки. Особливості 

наукової роботи, побудова 

наукового апарату та 

ґрунтовних знань з базової 

 

 

 

 

 

 

Серпень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень 
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Консультації для викладачів обласної очно-заочної школи 
 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальні Примітка 

1.  Нормативно-правова база очно-

заочної школи «Юний 

дослідник». Програмне 

забезпечення у 2019-2020 

навчальному році. 

Методичні рекомендації щодо 

складання календарного 

навчального плану наукових 

секцій. 

Методичні рекомендації «Засоби 

дистанційного навчання у 

секціях очно-заочної школи 

«Юний дослідник». 

вересень директор 

О.В. Євдокімова 

 

2.  Складання розкладу занять 

наукових секцій очно-заочної 

школи «Юний дослідник». 

жовтень 

 

заступник 

директора 

Т. О. Коваленко, 

методисти: 

Грибанова  

А.О. 

Позднищева 

Л.В. 

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. 

січень заступник 

директора 

Т.О. Коваленко, 

методисти: 

Грибанова А.О. 

Позднищева 

Л.В. 

 

дисципліни.  

Здійснення організаційно-

методичного супроводу 

дослідницько-експериментальної 

діяльності учнівської молоді 

області; організація роботи щодо 

участі у заходах дослідницько-

експериментального напряму 

позашкільної освіти 

Консультаційна робота 

Протягом 

року 

 КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
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Методичні рекомендації для 

членів журі ІІ етапу.  

4.  Підготовка до участі у ІІІ етапі 

конкурсу-захисту (оцінювання 

знань з базових дисциплін – 

контрольна робота). 

березень заступник 

директора 

Т.О. Коваленко 

трену-

вальні 

збори 

5.  Проблеми розвитку та 

перспективи впровадження 

дистанційної освіти. Робота на 

дистанційної платформі. 

квітень методист 

В.Є. Величко 

 

 

Методична робота з кадрами   

Педради 
 

№ Зміст роботи Термін  Відповідальний Приміт-ка  

 

 

 

1. 

 

 

2. 

Підвищення якості освіти – 

запорука розвитку навчального 

закладу.  

Формування творчої активності 

особистості засобами роботи ОЗШ 

«Юний дослідник». 

Дистанційна освіта –один з 

напрямків розвитку навчально-

виховного процесу. Можливості та 

напрямки дистанційної освіти.  

січень Заступник 

директора 

 

Методисти 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Підсумки роботи КПНЗ 

«ДОМАНУМ» за навчальний рік. 

Творче виховання як основний 

метод виховного та 

розвивального впливу на дитину 

під час літнього оздоровлення.  

Організація закінчення навчального 

року:  

- видача випускникам свідоцтв про 

позашкільну освіту; 

- організація участі слухачів у 

літніх школах. 

Про погодження переліку 

навчальних програм на 2019/2020 

навчальний рік 

Про діагностику роботи наукових 

секцій у 2019/2020 навчальному 

році. Результативність роботи 

закладу. 

Про відзначення педагогів за 

травень  

 

 

 

 

 

Заступник 

директора 

 

 

 

 

Методисти 

 

 

Директор 

 

 

 

Директор 
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 підсумками 2019/2020 навчального 

року. 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

Формування у учнівської молоді 

мотивації та інтересу до наукової 

діяльності.  

Організація роботи з науковцями та 

пошуковцями. 

Про затвердження системи роботи 

закладу з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності вихованців. 

серпень  

 

 

Директор 

 

Заступник 

директора 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

Організація навчально-

виховного процесу у 2020 

навчальному році. 

Пріоритетні напрямки роботи з 

учнівської молоддю у 2020 році. 

Погодження плану роботи закладу 

на 2020 рік 

листопад  

 

Заступник 

директора 

Директор 

 

 

Методичні наради за участю директора 
 

№ 

з/п 
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. 

до  

09 січня 

2019 

 

 

О.В. Євдокімова, 

директор 

 

Т.О. Коваленко, 

заступник 

директора, 

 

методисти 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

 

 

лист КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

2 1. Результати 

проведення проміжної сесії 

очно-заочної школи «Юний 

дослідник»  

2. Затвердження складу 

учасників ІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт від 

секцій ОЗШ. 

3. Організаційні заходи 

щодо проведення ІІ 

до 25 

січня 

2019 

О.В. Євдокімова, 

директор 

 

Т.О. Коваленко, 

заступник 

директора, 

 

методисти 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

 

 

наказ ДОН 

ДОДА 
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(обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів МАН. 

3 1.  Результати участі  

учнів очно-заочної школи 

«Юний дослідник» у ІІ 

(обласному) етапі 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів МАН. 

лютий 

2019 

О.В. Євдокімова, 

директор 

 

Т.О. Коваленко, 

заступник 

директора, 

 

методисти 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

4 1. Затвердити план 

підготовки переможців II 

етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт для 

участі у фінальному етапі. 

2. Організаційні заходи до 

відбіркового етапу у 

Міжнародній науково-

практичній конференції 

«Україна очима молодих».  

березень 

2019 

О.В. Євдокімова, 

директор 

 

Т.О. Коваленко, 

заступник 

директора, 

 

методисти 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

 

 

 

лист КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

5 1. Про організацію 

проведення дослідницько-

експериментальної сесії 

очно-заочної школи «Юний 

дослідник». 

2. Організаційні заходи до 

участі у Всеукраїнському 

інтерактивному конкурсі 

«МАН – Юніор Дослідник» 

3. Підготовка учнів до Дня 

юного дослідника у рамках 

ХІІІ Всеукраїнського 

фестивалю науки. 

4. Підготовка учнів до 

участі у ХІІ Міжнародній 

науково-практичній 

конференції «Комп’ютерні 

системи та мережні 

технології». 

до 05 

квітня 

2019 

О.В. Євдокімова, 

директор 

 

Т.О. Коваленко, 

заступник 

директора, 

 

методисти 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

лист КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

лист КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

лист КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

6 1.Про результати участі 

учнів-учасників у ІІІ етапі 

травень 

2019 

О.В. Євдокімова, 

директор 

інформацій-

на довідка 
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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». 

 

 

 

 

Т.О. Коваленко, 

заступник 

директора, 

 

методисти 

 

 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

 

 

інформацій-

на довідка 

 

 

 

 

інформацій-

на довідка 

 

 

 
лист КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

7 1. Проведення фестивалю 

обдарованих дітей та їх 

наставників «Талант. 

Інтелект. Творчість». 

2. Організаційні заходи до 

участі учнів у літніх 

наукових школах. 

3. Про проведення постійно 

діючего семінару для 

методистів та керівників 

секцій МАН Донецької 

області (заняття 1). 

червень 

2019 

 

О.В. Євдокімова, 

директор 

 

Т.О. Коваленко, 

заступник 

директора, 

 

методисти 

наказ ДОН 

ДОДА 

 

 

листи КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

8 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. Підготовка до проведення 

серпень 

2019 

О.В. Євдокімова, 

директор 

Т.О. Коваленко, 

заступник 

директора, 

методисти  

 

проект наказу 

ДОН ДОДА 

 

 

 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

 

 

наказ ДОН 

ДОДА 
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обласного конкурсу 

пошуково-дослідницьких 

робіт «На захисті України: 

від козаків до кіборгів». 

4. Організаційні заходи до 

участі у XX Міжнародній 

науково-практичній 

конференції «Відновлювана 

енергетика та 

енергоефективність у XXI 

столітті». 

5. Організаційні заходи до 

участі у Всеукраїнському 

літературно-

мистецтвознавчому 

фестивалі. 

6. Про проведення постійно 

діючего семінару для 

методистів та керівників 

секцій МАН Донецької 

області (заняття 2). 

 

 

 

 

лист КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

 

 

 

лист КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

 

 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

9 1. Про зарахування учнів-

слухачів до секцій очно-

заочної школи  

«Юний дослідник» у 

2019/2020 навчальному ріці 

2. Затвердження 

календарних навчальних 

планів, розкладу занять груп 

наукових секцій. 

3. Про результати 

проведення І етапу Х 

Всеукраїнської науково-

технічної виставки-конкурсу 

молодіжних інноваційних 

проектів «Майбутнє 

України». 

4. Про організацію 

проведення настановчої 

сесії очно-заочної школи 

«Юний дослідник». 

вересень

2019 

 

 

 

О.В. Євдокімова, 

директор 

Т.О. Коваленко, 

заступник 

директора, 

методисти 

 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

 

 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

 

 
наказ ДОН 

ДОДА 

 

 

 

 

 

 

наказ ДОН 

ДОДА 

 

10 1. Організаційний супровід 

у Всеукраїнських заходах: 

- X Всеукраїнський 

Інтернет-турнір з 

листо-

пад 2019  

О.В. Євдокімова, 

директор 

Т.О. Коваленко, 

заступник 

листи КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
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природничих дисциплін. 

- Всеукраїнський фестиваль 

інноваційних проектів 

«Sikorsky Challenge 2019». 

- Всеукраїнська олімпіада з 

філософії. 

- Участь у Міжнародній 

науково-практичній 

конференції «Сучасні 

матеріали та технології» 

(«HighMatTech»). 

- Всеукраїнська школа-

семінар в рамках ХХV 

міжнародної конференції 

«Спектроскопія молекул і 

кристалів». 

- Всеукраїнський відкритий 

інтерактивний конкурс 

«МАН – Юніор Ерудит». 

2. Про результати 

проведення настановчої 

сесії очно-заочної школи 

«Юний дослідник». 

3. Про результати 

проведення обласного 

конкурсу 

пошуково-дослідницьких 

робіт «На захисті України: 

від козаків до кіборгів». 

4. Про результати 

проведення Х 

Всеукраїнської науково-

технічної виставка-конкурсу 

молодіжних інноваційних 

проектів «Майбутнє 

України» 

директора, 

методисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

 

 

наказ ДОН 

ДОДА 

 

 

 

інформацій-

на довідка 

11 1. Про проведення постійно 

діючего семінару для 

методистів та керівників 

секцій МАН Донецької 

області (заняття 3). 

2. Про проведення 

дискусійного клубу 

«Історичні уроки 

демократичних революцій 

грудень 

2019 

О.В. Євдокімова, 

директор 

Т.О. Коваленко, 

заступник 

директора, 

методисти 

наказ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

 

 

лист КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
 

 

наказ ДОН 
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кінця 80-х років ХХ ст. у 

країнах Центральної та 

Східної Європи» 

ДОДА 
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Вивчення стану життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу 

№ 

з/п 
Зміст контролю Форма контролю Групи ОЗШ Термін Відповідальні Примітка 

1. З метою підвищення якості навчальної та 

організаційної роботи секцій ОЗШ «Юний 

дослідник» систематично здійснювати контроль 

за: виконанням державних програм, календарних 

навчальних планів наукових секцій; станом 

планування навчальної роботи; станом ведення 

ділової документації секцій ОЗШ 

 фронталь-

ний 

секції  

ОЗШ 

постійно 

щомісяця 

 

заступник 

директора, 

методисти 

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; 

- результати участі учнів-слухачів, членів МАН у 

заходах дослідницько-експериментального 

напряму позашкільної освіти.  

поперед-

жувальний, 

оперативний 

 

секції 

ОЗШ 

учнівсь-

ка 

молодь 

області 

протягом 

року 

заступник 

директора, 

методисти 

інформація 

до семінарів  

з виклада-

чами ОЗШ 

3. З метою виконання Положення про наукові 

профільні школи учнівської молоді здійснювати 

контроль за комплектуванням секцій очно-заочної 

школи. 

оперативний секції 

ОЗШ 

березень 

жовтень 

грудень  

заступник 

директора, 

методисти 

інформація 

до 

методичних 

нарад 

4. Результати проведення 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  

(інформацій-

но-

аналітична 

довідка) 

 травень методист 

Грибанова 

А.О. 

до 

методичної 

наради 

5 Результати роботи ОЗШ «Юний дослідник». підсумковий 

наказ 

 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. Проміжна сесія обласної очно-заочної 

школи «Юний дослідник» (науково-

практична конференція) 

м. Покровськ 

м. Слов’янськ 

м. Маріуполь 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

2. Всеукраїнський конкурс юних 

дослідників «Кристали» імені Євгена 

Гладишевського (організаційні заходи 

до відбіркового етапу) 

м. Слов’янськ 

 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Лютий 

1. II етап Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України 

м. Слов’янськ 

м. Покровськ 

м. Маріуполь 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Березень 

1 Організаційно-методичний супровід III 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України 

м. Слов’янськ 

м. Покровськ 

м. Маріуполь 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

2 Міжнародна науково-практична 

конференція учнів-членів Малої 

академії наук «Україна – очима 

молодих» (організаційні заходи до 

відбіркового етапу) 

м. Слов’янськ 

м. Покровськ 

м. Маріуполь 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Квітень 

1. Дослідницько-експериментальна сесія 

обласної очно-заочної школи «Юний 

дослідник» (науково-практична 

конференція) 

м. Покровськ 

м. Слов’янськ 

м. Маріуполь 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Червень 

1. Фестиваль обдарованих дітей та їх 

наставників «Талант. Інтелект. 

Творчість» 

м. Краматорськ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

Серпень 

1 І етап Х Всеукраїнської науково-

технічної виставки-конкурсу 

молодіжних інноваційних проектів 

«Майбутнє України» 

м. Слов’янськ КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
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Вересень 

1. Обласний конкурс пошуково-

дослідницьких робіт «На захисті 

України: від козаків до кіборгів» 

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. Дискусійний клуб «Історичні уроки 

демократичних революцій кінця 80-

х років ХХ ст. у країнах 

Центральної та Східної Європи» 

м. Слов’янськ 

м. Маріуполь 

м. Покровськ 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

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»), 

Національний еколого-

натуралістичний центр 

учнівської молоді, 

Український державний центр 

національно-патріотичного 

виховання туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Квітень 

1.  Міжнародна науково-

практична конференція 

учнів-членів Малої 

академії наук «Україна 

– очима молодих» 

м. Львів Національний центр 

«Мала академія наук України» 

2.  Всеукраїнський 

інтерактивний конкурс 

«МАН – Юніор 

Дослідник» 

м. Київ  Національний центр 

«Мала академія наук України» 

3.  «День юного 

дослідника» у рамках 

ХІІІ Всеукраїнського 

фестивалю науки 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук України» 
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4.  Участь у ХІІ 

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 

Червень 

1.  Всеукраїнські літні 

школи: 

- фізико-математична 

для учнів 7-8 класів 

- з філософії 

- фізична 

- астрономічна 

- хімічна 

- біологічна 

- математична 

- з робототехніки 

- філологічна 

- мистецтвознавства 

м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська 

обл. 

Національний центр 

«Мала академія наук України» 

2.  Всеукраїнська літня 

школа «Табір 

переможців» 

м. Київ Національний центр «Мала 

академія наук України» за 

підтримки Всеукраїнського 

благодійного фонду 

«Запорука» 

Липень 

1.  Міжнародний літній 

табір для підлітків 

«Знайди своє 

покликання» 

м. Київ Національний центр «Мала 

академія наук України» 

спільно з Благодійною 

фундацією «Агенти змін», 

Молодіжною ініціативою 

«Серце в долоньках» та 

Центром гуманістичних 

технологій «АХАЛАР» 

Вересень 

1.  XX Міжнародна 

науково-практична 

м. Київ  Національний центр 

«Мала академія наук України» 
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конференція 

«Відновлювана 

енергетика та 

енергоефективність у 

XXI столітті» 

спільно з  

Національним технічним 

університетом України «КПІ 

імені Ігоря Сікорського» 

2.  Всеукраїнський 

літературно-

мистецтвознавчий 

фестиваль 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук України» 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

Жовтень 

1.  Всеукраїнський 

фестиваль 

інноваційних проектів 

«Sikorsky Challenge 

2019» 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук України» 

спільно з   

Національним технічним 

університетом України «КПІ 

імені Ігоря Сікорського» 

2.  Х Всеукраїнський 

Інтернет-турнір з 

природничих 

дисциплін 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук 

України» 

Листопад 

1.  Всеукраїнська 

олімпіада з філософії 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук України»  

спільно  з Національним 

педагогічним університетом 

імені  

М.П. Драгоманова 

2.  Всеукраїнський 

урочистий збір 

переможців 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

навчальних предметів і 

Всеукраїнського 

конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів 

Малої академії наук 

України у 2019 році для 

вручення стипендій 

Президента України 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук України» 

3.  Х Всеукраїнська 

науково-технічна 

виставка-конкурс 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук України» 
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молодіжних 

інноваційних проектів 

«Майбутнє України» 

4.  Всеукраїнський 

відкритий 

інтерактивний конкурс 

«МАН – Юніор 

Ерудит» 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук України» 

5.  Всеукраїнська школа-

семінар в рамках ХХV 

міжнародної 

конференції 

«Спектроскопія 

молекул і кристалів» 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук України» 

Грудень 

1.  Участь у Міжнародній 

науково-практичній 

конференції «Сучасні 

матеріали та 

технології» 

(«HighMatTech») 

м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук України» 

Протягом року 

1.  Школа з філософії регіони Національний центр «Мала 

академія наук України» 

2.  Школа з української 

культури 

регіони Національний центр 

«Мала академія наук України» 

3.  Школа екологічної 

культури 

регіони Національний центр «Мала 

академія наук України»  

4.  Фестиваль 

шістдесятництва та 

дисидентського руху 

регіони Національний центр «Мала 

академія наук України» 

5.  Всеукраїнська наукова 

мобільна студія 

регіони Національний центр «Мала 

академія наук України» 

6.  Відкрита освітня 

лабораторія 

м. Київ Національний центр «Мала 

академія наук України» 

 

Адміністративно-господарська діяльність 

№ 

з/п 
Заходи Термін Відповідальні Примітка 

1. КОНТРОЛЬ: 

- виконання 

інструкцій з охорони 

праці; 

вересень директор 

О.В. Євдокімова 

 

заступник 

інформація до 

засідання 

загальних зборів 

трудового 
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- виконання 

інструкції з 

пожежної безпеки; 

- своєчасного 

проходження 

медичного огляду 

працівниками 

директора 

Коваленко Т. О. 

колективу 

2. ЗМІЦНЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНОЇ 

БАЗИ: 

- - придбання 

канцелярських  

товарів; 

- - придбання 

технічних засобів; 

- - відкриття аудиторії 

для роботи секцій 

ОЗШ 

протягом 

року 

директор 

О. В. Євдокімова 

 

 

3. Своєчасне  

проведення 

інвентаризації  

матеріальних 

цінностей. 

протягом 

року 

в.о. головного 

бухгалтера 

Л.В. Сидорова 

 

Коваленко Т.О. 

заступник 

директора 

згідно наказу  

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
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