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ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ
НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» У 2019-2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
У 2019/2020 навчальному році діяльність комунального позашкільного
навчального закладу «Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді»
було спрямовано на впровадження й удосконалення інноваційних форм та
методів дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти на
Донеччині, розширення напрямів діяльності щодо забезпечення потреб
особистості дитини у творчій самореалізації, інтелектуальному та духовному
розвитку.
Основною метою роботи закладу є залучення учнів (вихованців, слухачів) до
науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської, винахідницької
та творчої роботи в різних галузях науки, техніки, культури й мистецтва, а також
виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, створення умов для її
творчої реалізації та розширення наукового світогляду. Діяльність закладу
направлено на виховання громадянина України, патріота Донеччини через
поглиблення науково-практичних знань із галузевих наук у секціях і наукових
товариствах, подальше зміцнення наукових зв'язків між шкільною молоддю й
науковими установами.
Для досягнення окресленої мети виконувалися завдання:
- залучення учнів закладів освіти, переважно із сільської місцевості, до занять
в обласній очно-заочній школі для талановитої учнівської молоді «Юний
дослідник»;
удосконалення
організаційно-масових
форм
дослідницькоекспериментальної роботи з учнями;
- створення умов для розвитку й підтримки обдарованих дітей, залучення їх
до науково-дослідницької діяльності в гуртках і секціях відділень Малої академії
наук України, наукових конференціях та інших заходах обласного,
всеукраїнського та міжнародного рівнів;
- забезпечення методичного супроводу діяльності творчих об’єднань
дослідницько-експериментального напряму;
- запровадження STEM-освіти в навчальний процес наукових секцій обласної
очно-заочної школи «Юний дослідник» та гуртків закладу;
- удосконалення системи науково-методичної роботи на основі інноваційних
технологій, оновлення програм, змісту, форм і методів освітньої діяльності
закладу;
- активізація роботи щодо організації відпочинку й оздоровлення учнівської
молоді;
- модернізація освітньої діяльності закладу – розширення мережі наукових
гуртків і секцій обласної очно-заочної школи «Юний дослідник» у містах та
районах області.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ ДОСЛІДНИЦЬКОЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАПРЯМУ ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
У 2019 - 2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Організаційно-масова робота є одним із важливих напрямів діяльності
Донецького територіального відділення Малої академії наук України. Вона
передбачає організацію дозвілля учнівської молоді за допомогою різноманітних
форм спілкування з однолітками, створення умов для професійної орієнтації та
самовизначення особистості.
Основними завданнями та метою масових заходів є:
- пошук та надання підтримки здібним, обдарованим і талановитим дітям та
учнівській молоді;
- організація змістовного дозвілля дітей та юнацтва з урахуванням
особистих і колективних інтересів, пошук нових форм його організації;
- стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей,
задоволення їхніх потреб у творчій самореалізації.
Кожна дитяча амбіція – потужна сила для майбутнього народу, держави,
планети. Головне – знайти галузь застосування, розвинути бажання дитини
відкривати нові горизонти, знаходити сміливі, нестандартні рішення, доводити
свої переконання. Цьому сприяє участь у заходах дослідницькоекспериментального напряму позашкільної освіти.
У 2019 – 2020 навчальному році комунальний позашкільний навчальний
заклад «Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді» ініціював та
провів обласні масові заходи, до участі в яких були залучені учні й педагоги
закладів загальної середньої та вищої освіти області, співробітники Донецького
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, представники
громадськості.
Обласний конкурс пошуково-дослідницьких робіт
«На захисті України: від козаків до кіборгів»
У вересні 2019 року відбувся обласний конкурс пошуково-дослідницьких
робіт «На захисті України: від козаків до кіборгів», метою проведення якого було
відновлення і збереження для молодого покоління історичної пам’яті,
поглиблення знань про тривалі традиції боротьби за незалежність України,
формування національної свідомості учнівської молоді Донецької області.
Проведення Конкурсу передбачало 3 номінації:
- пошуково-дослідницька робота;
- історичне есе;
- відеоролик.
На Конкурс було подано 65 учнівських робіт у
двох вікових категоріях.
У грудні 2019 року на засіданні дискусійного
клубу переможців і учасників Конкурсу було
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Розподіл учнівських робіт за номінаціями обласного конкурсу
пошуково-дослідницьких робіт «На захисті України: від козаків до кіборгів»

Склад учнівських робіт обласного конкурсу пошуково-дослідницьких робіт
«На захисті України: від козаків до кіборгів»
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Засідання дискусійного клубу
«Історичні уроки демократичних революцій кінця 80-х років ХХ ст. у
країнах Центральної та Східної Європи»
5 грудня 2019 р. в головному корпусі ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет»
відбулося засідання дискусійного клубу «Історичні
уроки демократичних революцій кінця 80-х років
ХХ ст. у країнах Центральної та Східної Європи».
Для обговорення питань історичного досвіду та
перспектив подальшої боротьби українського
народу за власну державу, її європейський вибір на
засідання дискусійного клубу зібралися юні
науковці – учні закладів освіти міст Добропілля, Краматорська, Мирнограда,
Покровська, Слов’янська та переможці й учасники обласного конкурсу
пошуково-дослідницьких робіт «На захисті України: від козаків до кіборгів».
Учасники заходу послухали виступи переможців обласного конкурсу
пошуково-дослідницьких робіт «На захисті України: від козаків до кіборгів»
Алекєєва Кирила та Пацієнко Ольги, переглянули відеоролик Салівонова
Олександра. З цікавою доповіддю «Перший зимовий похід Армії УНР – одна з
найбільш успішних військових кампаній в українській історії» виступила Юлія
Черникова.
Восени 2019 року Європа та Україна відзначали пам’ятну дату – 30-річчя
падіння прорадянських режимів у країнах Центральної та Східної Європи:
Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, східній частини Німеччині. У
межах засідання дискусійного клубу учасники висловили свої міркування щодо
теми «30-річчя падіння прорадянських режимів у Польщі та Румунії»,
спробували осмислити досвід так званих «оксамитових революцій» 1989 року в
країнах Центральної та Східної Європи.
Склад учасників Дискусійного клубу
«Історичні уроки демократичних революцій кінця 80-х років ХХ ст.
у країнах Центральної та Східної Європи»
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Обласний фестиваль юних мовознавців
«Мова мого роду – мова мого народу»
З 16 березня по 1 квітня 2020 року КПНЗ «ДОМАНУМ» було організовано
та проведено обласний фестиваль юних мовознавців «Мова мого роду – мова
мого народу», метою якого стало фіксування й збереження зразків українських
говірок Донеччини; підтримка й розвиток матеріальної та духовної української
національно-культурної спадщини, традицій, звичаїв, побуту через відео- та
аудіофіксацію оповідей носіїв українських говірок у Донецькій області.
У межах Фестивалю було оголошено 9 номінацій:
- «Історія родини – історія країни»,
- «Роде наш красний, роде наш прекрасний»,
- «Захоплення моєї родини (рибальство, бджільництво, вишивання,
ткацтво тощо»,
- «Улюблені страви моєї родини»,
- «Місцеві легенди і міфи»,
- «Місцеві обряди, свята, традиції»,
- «Місцеві назви одягу та взуття»,
- «Місцеві назви свійських і диких тварин та птахів»,
- «Місцеві назви рослин і дерев».
Фестиваль проведено у два етапи:
- І відбірковий (заочний),
- ІІ фінальний (заочний).
Попри те що Фестиваль відбувався в області вперше, учні закладів
загальної середньої освіти взяли в заході доволі активну участь.
Найактивнішими учасниками були заклади освіти Нікольського району та
Черкаської селищної ради.
Склад учнівських робіт обласного фестивалю юних мовознавців
«Мова мого роду – мова мого народу»
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Члени організаційного комітету відзначили керівників двох кращих
учнівських робіт: Кисельову Ольгу Михайлівну – учителя Черкаської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Черкаської селищної ради
Словʼянського району Донецької області та Самойлову Віталіну Вікторівну –
учителя комунального закладу «Маріупольська спеціалізована школа
І- ІІІ ступенів №40 ім. Міська Є.М. Маріупольської міської ради» Донецької
області.
Обласний Фестиваль «Вікно у дивосвіт»
У квітні 2020 року КПНЗ «ДОМАНУМ» та Маріупольська філія
Національної академії образотворчого мистецтва й архітектури організували й
провели обласний Фестиваль «Вікно у дивосвіт».
Мета заходу – виявлення й розвиток обдарованої молоді, стимулювання її
творчого потенціалу, сприяння реалізації здібностей, підтримка й активізація
наукової діяльності в закладах освіти, створення умов для професійного
зростання молодого покоління, оволодіння інноваційними технологіями,
оновлення системи патріотичного та громадського виховання в Донецькій
області.
На Фестиваль надійшло 123 творчі роботи за трьома номінаціями:
- мистецтвознавство;
- образотворче мистецтво;
- декоративно-прикладне мистецтво.
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією захід проведено в дистанційному
форматі. Оргкомітет Фестивалю створив сайт, на якому всі охочі мали змогу
ознайомитися з роботами учасників.
Попри те що Фестиваль відбувався вперше учні закладів освіти області
взяли активну участь у цьому заході. Найактивнішими були учні закладів освіти
міст Маріуполь, Покровськ та Волноваського району.
Склад творчих робіт
обласного конкурсу-фестивалю творчої молоді «Вікно у дивосвіт»

10

У 2019-2020 навчальному році проведено 7 обласних заходів, у яких узяли
участь 588 школярів області.
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Обласний конкурсфестиваль творчої молоді
«Вікно у дивосвіт»

міста
Авдіївка
Бахмут
Добропілля
Вугледар
Дружківка
Костянтинівка
Краматорськ
Лиман
Маріуполь
Мирноград
Новогродівка
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Обласний фестиваль
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Дискусійний клуб
«Історичні уроки
демократичних
революцій кінця 80-х
років ХХ ст. у країнах
Центральної та Східної
Європи»

Усього учасників

Обласний конкурс
пошуково-дослідницьких
робіт «На захисті
України: від козаків до
кіборгів»

Участь учнівської молоді Донецької області в обласних заходах дослідницькоекспериментального напряму позашкільної освіти у 2019-2020 навчальному році
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Протягом 2019/2020 навчального року педагогічний колектив КПНЗ
«ДОМАНУМ» здійснював організаційно-методичний супровід участі учнівської
молоді Донеччини в масових заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Ерудит»
Протягом 2019 року Національний центр
«Мала академія наук України» проводив
Всеукраїнський
відкритий
інтерактивний
конкурс «МАН-Юніор Ерудит». Мета заходу –
поглиблене вивчення фізико-математичних,
технічних і природничих дисциплін та залучення до науково-дослідницької
діяльності учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти.
Конкурс було проведено у формі тестових завдань за номінаціями:
- «Історик-Юніор»,
- «Астроном-Юніор»,
- «Еколог-Юніор»,
- «Технік-Юніор».
До участі в Конкурсі долучилися 10 136 учнів з 22 областей України.
Донецька область представила найбільшу кількість учасників – 964 учні.
Кількість учасників Всеукраїнського відкритого інтерактивного
конкурс «МАН-Юніор Ерудит»
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Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник»
У квітні-травні 2020 року Національний
центр «Мала академія наук України» провів
Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАНЮніор Дослідник».
Конкурс проводиться щороку з метою
виявлення та підтримки обдарованої молоді, залучення її до науководослідницької діяльності та винахідництва.
Учні 7-10 класів, вихованці закладів позашкільної освіти мають змогу
відчути себе дослідниками і долучитися до винахідництва та наукового пошуку
незалежно від місця проживання.
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Цього року в Конкурсі взяли участь 244 школярі з 20 областей України.
Учасники представили 219 дослідницьких проєктів на заздалегідь заявлені теми
в номінаціях «Астроном-Юніор», «Еколог-Юніор», «Історик-Юніор» та «ТехнікЮніор». Конкурс проводиться у два етапи: проєктний та тестовий.
Захист дослідницьких проєктів відбувся з 19 по 22 травня 2020 р. в онлайнрежимі за допомогою мережі Інтернет. Від Донецької області в Конкурсі взяли
участь 11 учнів, 8 із яких посіли призові місця: І – двоє, ІІ – один, ІІІ – пʼять
конкурсантів.
Учасники та переможці Всеукраїнського інтерактивного конкурсу
«МАН-Юніор Дослідник»
Черкаська ОТГ
Великоновоселківський район
Волноваський район
м. Мирноград
м. Маріуполь
м. Добропілля
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І місце

Х Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних
інноваційних проєктів «Майбутнє України»
Всеукраїнська
науково-технічна
виставка-конкурс молодіжних проєктів
«Майбутнє України» – чудова нагода для
учнів-членів МАНУ презентувати свої
науково-технічні розробки і позмагатися
за першість в інноваціях.
Виставка проводиться щорічно у вересні –листопаді.
Основні завдання заходу:
- сприяння виявленню та розвитку обдарованих вихованців, надання їм
допомоги у виборі професії;
- створення умов для реалізації здібностей талановитих та обдарованих
учнів; оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою учнівською
молоддю;
- пошук нових моделей організації науково-дослідницької діяльності.
Тематика проєктів:
- електроніка та приладобудування;
- матеріалознавство та перспективні технології;
- машинобудування;
- інформаційно-телекомунікаційні системи та технології;
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екологія та ресурсозбереження;
- технічна творчість та винахідництво;
- робототехніка та робототехнічні системи.
У вересні 2019 року відбувся І обласний відбірковий етап X Всеукраїнської
науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів
«Майбутнє України», до участі в якому було надано 15 учнівських проєктів у
п’яти номінаціях.
-

Склад учасників І етапу Х Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу
молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України»
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Список переможців та призерів І етапу Х Всеукраїнської науково-технічної
виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України»
ПІБ учасника

НВЗ, клас
Місце
Номінація: Електроніка та приладобудування
Карпов
Красноармійський міський ліцей «Надія» міста
І
Артем Олексійович
Красноармійська Донецької області, 11 клас
Ковальчук
Комунальний заклад «Маріупольський міський
ІІ
Максим В’ячеславович
технологічний ліцей Маріупольської міської ради
Донецької області», 10 клас
Номінація: Матеріалознавство та перспективні технології
Манойлов
Комунальний заклад «Маріупольський технічний
І
Антон Олегович,
ліцей» Маріупольської міської ради Донецької
Усков
області», 11 клас
Олександр Олександрович
Сергєєва
Комунальний заклад «Маріупольський технічний
ІІ
Аліса Анатоліївна
ліцей» Маріупольської міської ради Донецької
області», 11 клас
Номінація: Технічна творчість та винахідництво
Рибак
Маріупольський
міський
Палац
естетичного
І
Надія Юріївна
виховання,
10 клас
Калугін
Комунальний заклад «Маріупольський технічний
ІІ
Віталій Віталійович
ліцей» Маріупольської міської ради Донецької
області», 11 клас
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Крись
Олег Ярославович

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня
школа І ступеня – гімназія» Мирноградської міської
ради Донецької області, 11 клас
Номінація: Екологія та ресурсозбереження
Мелешкова
Комунальний заклад «Маріупольський технічний
Маргарита Романівна
ліцей» Маріупольської міської ради Донецької
області», 11 клас
Ануфрієв
Комунальний заклад «Маріупольський технічний
Микола Ігорович,
ліцей» Маріупольської міської ради Донецької
Украінцев
області», 11 клас
Єгор Олегович
Демчук
Загальноосвітня
школа
I-III
ступенів
Руслан Сергійович
№ 1 Мирноградської міської ради Донецької області,
11 клас
Номінація: Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
Сергієнко
Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - ліцей
Олександр Олександрович «Гармонія» Мирноградської міської ради Донецької
області, 11 клас
Кізілов
Комунальний заклад «Маріупольський технічний
Дмитро Олексійович
ліцей» Маріупольської міської ради Донецької
області», 8 клас
Васіна
Комунальний
заклад
«Спеціалізована
школа
Дар’я Олександрівна
І- ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням окремих
предметів Маріупольської міської ради», 10 клас
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І
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І
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ІІІ

4-7 листопада 2019 року в м. Київ відбувся фінальний етап X Всеукраїнської
науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів
«Майбутнє України». Команду Донецької області представляли учні-члени
МАНУ міст Маріуполь, Мирноград та Покровськ.
Кількість учасників ІІ етапу Х Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу
молодіжних проєктів «Майбутнє України»
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За результатами участі у ІІ етапі Виставки-конкурсу учні Донеччини
посіли:
ІІ місце: Мелешкова Маргарита Романівна, учениця КЗ «Маріупольський
технічний ліцей» Маріупольської міської ради Донецької області»;
ІІ місце: Карпов Артем Олексійович, учень Красноармійський міського
ліцею «Надія» міста Красноармійська Донецької області.
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Всеукраїнський літературно-мистецтвознавчий фестиваль, присвячений
200-річчю від дня народження Пантелеймона Куліша
З 24 по 26 вересня 2019 року відбувся Всеукраїнський
літературно-мистецтвознавчий фестиваль, присвячений
200-річчю від дня народження Пантелеймона Куліша.
У творчому заході активну участь брали учениці
10 класу закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
№ 9 ВЦА міста Торецьк Карнаухова Дар'я та Полосенко
Єлизавета.
Юні літературознавці та мистецтвознавці мали
нагоду поспілкуватися із сучасними українськими
письменниками – Тарасом Компаніченком та Ольгою
Купріян, подискутувати стосовно змісту та образів деяких видань, обмінятися
досвідом та ідеями. Фестиваль був сповнений різнотематичними екскурсіями до
Національного музею Тараса Шевченка, Музею книги та друкарства України й
Національного музею українського народного декоративного мистецтва.
ІІ Всеукраїнська олімпіада креативності Destination Imagination
У вересні 2019 року розпочався новий сезон
Міжнародної освітньої програми Destination
Imagination в Україні. 13-15 березня 2020 року
відбулася ІІ Всеукраїнська олімпіада креативності
Destination Imagination.
У заході взяли участь близько 300 учасників з
усієї України, які під час олімпіади представляли
власний варіант вирішення обраного командного
виклику та розв’язували завдання миттєвого виклику.
У заході взяли участь:
7 учнів Новодонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17
Добропільської міської ради Донецької області;
7 учнів Добропільського НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
№4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний
заклад» відділу освіти Добропільської міської ради;
7 учнів КЗ «Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської
міської ради Донецької області.
Всеукраїнська школа «STEM MAS.UA»
14–19 вересня 2019 року в
Запоріжжі (на острові Хортиця)
Національний центр «Мала академія
наук України» вперше проводив
Всеукраїнську школу «STEM MAS.UA».
Мета
Школи
–
допомогти
вчителям і учням у подальшому
запровадженні
зазначеної
системи
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STEM-освіти. Під STEM-освітою розуміють інтеграцію чотирьох дисциплін (S –
природничі науки, T – технології, E – інженерія, M – математика) у єдину
систему навчання. Іноді до них додають п’яту дисципліну (А – мистецтво), у
такому разі говорять про STEAM-освіту.
У роботі Школи брали участь учениці Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Великоновосілківської районної ради Донецької області Ломака Катерина та
Сичова Ірина. Учасницям особливо запам’яталися заняття з фізики. Це цікаві
досліди за допомогою підручних матеріалів, а також спілкування з талановитими
однолітками.
Учителі також позитивно відгукнулися про спеціально розроблені для
школи курси та посібники, лекції фахівців, цікаві методичні знахідки. Усі ці
здобутки школи «STEM MAS.UA» вони планують використовувати у своїй
подальшій роботі.
Фестиваль шістдесятництва та дисидентського руху
З 04 по 07 жовтня 2019 року в Києві
Національний центр «Мала академія
наук України» проводив Фестиваль
шістдесятництва та дисидентського
руху, до участі в якому було запрошено
підлітків 12–16 років.
Метою фестивалю є популяризація знань серед шкільної молоді про
науковців, письменників, режисерів, акторів, художників, дизайнерів,
композиторів, які сформували рух опору радянській системі засобами культури.
У програмі фестивалю – інтерактивні лекції, воркшопи з текстами
дисидентів за методикою «Філософія для дітей», перегляд фільмів з
обговоренням, майстер-класи, відвідування музеїв, зустрічі з представниками і
дослідниками дисидентського руху.
Від Донецького територіального відділення Малої академії наук України
участь у заході взяли: Кулініч Артем, учень 6 класу Добропільського НВК
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих
предметів та дошкільний навчальний заклад» Добропільської міської ради;
Фролова Валерія, Тищенко Руслана, Остренко Аліна, учениці 9 класу, Антощук
Аліна, Пивоварова Анастасія, учениці 11 класу Піддубнівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Великоновосілківської районної ради.
Всеукраїнська олімпіада з філософії для школярів
6 – 9 лютого 2020 року в місті Києві (Пуща-Водиця)
на базі Міжнародного центру дитячої наукової творчості
«MANLabCamp» Національний центр «Мала академія
наук України» та факультет філософської освіти і науки
НПУ імені М.П. Драгоманова проводили Всеукраїнську
олімпіаду з філософії для школярів задля популяризації
філософської освіти й заохочення молоді до творчого,
креативного і критичного мислення.
17

У змаганні брали участь учні 8–11-х класів. Олімпіаду було проведено у
два етапи: заочний (дистанційно) та очний, у двох вікових категоріях: 8–9-й
класи, 10–11-й класи.
У заняттях Школи взяли участь два представники від Донецької області,
які прослухали курс лекцій, вправлялися на майстер-класах із філософії, а також
опановували на тренінгах особливості написання філософського есе:
Мамаєва Юлія Олександрівна – учениця 11 класу Білицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Добропільської міської ради
Донецької області (І місце);
Долгий Андрій Іванович – учень 11-го класу Краматорської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16 Краматорської міської ради
Донецької області (ІІІ місце).
Всеукраїнська школа з української культури
З 24 по 28 лютого 2020 року в м. Львові
працювала
Всеукраїнська
школа
з
української культури, яку було організовано
з метою спонукання молодих науковців до
розвідок щодо постаті Митрополита УГКЦ
Андрія Шептицького.
Школа з української культури – це
величезний
обсяг
нової
інформації,
воркшопи, арт-сесія, пізнавальні екскурсії та
цікаве навчання.
Від Донецької області в роботі Школи взяли участь:
Нечай Дар’я Степанівна – учениця 10-го класу КЗ «Зорянська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької
області»;
Пациєнко Ольга Андріївна – учениця 9-го класу КЗ «Маріупольська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Маріупольської міської ради
Донецької області»;
Стрельніков Максим Юрійович – учень 9-го класу Добропільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 Добропільської міської ради
Донецької області.
Протягом п’яти навчальних днів через прослуховування інтерактивних
лекцій знаних експертів з цієї теми, участь у змістовних екскурсіях місцями,
пов’язаними з видатним діячем, учасники мали змогу ознайомитися з життям та
діяльністю Митрополита Андрія Шептицького (морального авторитету,
духовного лідера й ідейного сучасника). Обговорити отримані знання,
подискутувати, визначитися з напрямами власних досліджень школярі змогли на
сесіях із методики «Філософія для дітей».
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Всеукраїнська школа громадянської і волонтерської участі та
патріотичного виховання «Агенти змін»

Школа «Агенти Змін» – це всеукраїнський освітній проєкт для підлітків,
який заохочує до саморозвитку, відповідального громадянства, проактивної
участі та розвитку громад.
З 16 по 19 березня 2020 року в м. Київ (ПущаВодиця) на базі Навчально-рекреаційного центру
«Міжнародний центр дитячої наукової творчості»
Національного центру «Мала академія наук
України» спільно з Благодійною фундацією
«Агенти змін», Молодіжною ініціативою «Серце в
Долоньках» та Центром Політичних Студій та
Аналітики «Ейдос» було проведено І етап
Всеукраїнської
школи
громадянської
і
волонтерської участі та патріотичного виховання «Агенти змін».
У навчанні взяли участь:
- Карлюк Ксенія – учениця ЗОШ І-ІІІ ступенів №9 Покровської міської ради
Донецької області;
- Попович Єгор – учень Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9
Краматорської міської ради Донецької області;
- Никифоренко Катерина – учениця КЗ «Маріупольська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів № 66 Маріупольської міської ради Донецької області».
Наукова школа з генної інженерії та біотехнологій
на базі лабораторії «Vienna Open Lab»
Національний центр «Мала академія наук
України» в березні 2020 року організував роботу
наукової школи з генної інженерії та
біотехнологій на базі лабораторії «Vienna Open
Lab» у м. Відень (Республіка Австрія).
Навчання на базі лабораторії Vienna Open
Lab в Австрії – унікальна можливість для юних
науковців України долучитися до світової науки та сучасних досліджень у галузі
генної інженерії та біотехнологій.
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У результаті конкурсного відбору до складу української делегації ввійшли
10 учнів з Волинської, Донецької, Івано-Франківської, Одеської, Рівненської,
Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва.
У зв’язку з епідемічною ситуацією захід було скасовано. Донеччину могла
представляти Метик Юлія Юріївна – учениця 9-го класу КЗ «Маріупольський
технічний ліцей Маріупольської міської ради Донецької області».
Міжнародна науково-практична конференція учнів-членів Малої
академії наук «Україна очима молодих»
26-27 травня 2020 року в режимі онлайн
відбулася
Міжнародна
науково-практична
конференція учнів-членів Малої академії наук
«Україна очима молодих», організаторами якої
стали Національний центр «Мала академія наук
України” і КЗ ЛОР “Львівська обласна Мала
академія наук учнівської молоді».
Зокрема, учні 9-11 класів, члени Малої
академії наук України, представляли свої
наукові доробки у п'ятьох тематичних напрямах:
1. Сучасне місто: проблеми та шляхи їх вирішення.
2. ХХ століття в історичній пам`яті: локальні історії.
3. Екологізація економіки України.
4. Дослідження якості продуктів харчування та вплив раціону харчування
на організм людини.
5. Сучасні аспекти охорони природи в контексті сталого розвитку.
Міжнародна науково-практична конференція «Україна очима молодих»
стала важливим елементом єднання учнівської молоді навколо ключових
українських цінностей: державність, національна ідентичність, особиста
відповідальність за своє майбутнє і майбутнє всієї країни.
Юні манівці на високому рівні представили свої наукові доробки та
одержали високі оцінки від членів журі та опонентів.
Від Донеччини до участі в конференції було запрошено ученицю
комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів
№19 Маріупольської міської ради Донецької області» Пациєнко Ольгу
Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали»
імені Євгена Гладишевського
Щорічно в січні-травні Національний
центр «Мала академія наук України» спільно
з Львівським національним університетом
імені Івана Франка та КЗ Львівської обласної
ради «Львівська обласна Мала академія наук
учнівської
молоді»
проводить
Всеукраїнський конкурс юних дослідників
«Кристали» імені Євгена Гладишевського.
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Метою проведення Конкурсу є популяризація знань з хімії та суміжних
галузей науки, підтримка обдарованих дітей та учнівської молоді, залучення їх
до науково-дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових відділень
Малої академії наук України.
Конкурс було проведено у два етапи. До участі запрошували учнів закладів
освіти віком від 6 до 12 років (середня вікова категорія) та від 13 до 18 років
(старша вікова категорія). Традиційно учні середньої вікової категорії
вирощують кристали, а старші школярі готують тези наукових досліджень.
Від Донецької області було надано 670 заявок на участь у конкурсі.
У листопаді 2020 року було визначено переможців ІІ (фінального) етапу, у
якому взяли участь 76 учнів Донеччини.
Журі підвело підсумки конкурсу в номінаціях
«Найякісніший кристал», «Найбільший кристал»,
«Найоригінальніший кристал» та «Віртуальний
кристал».
Вирощені
учнями
Донеччини
кристали
перемогли в трьох номінаціях:
у номінації «Найбільший кристал» – кристал
учениці 2 класу Краматорської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 24 Краматорської міської ради
Донецької області Вікторії Буряк;
- у
номінації
«Найоригінальніший
кристал» – кристал учня 3
класу
Дружківської
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №17 Дружківської міської ради
Донецької області Данила Шаранговича;
-у
номінації
«Віртуальний кристал»
– кристал учня 4 класу
Дружківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17
Дружківської міської ради Донецької області
Святослава Біди.
До участі у фінальному етапі конкурсу в
старшій віковій категорії було запрошено
переможця відбіркового етапу, учня 10 класу
Дружківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 Дружківської
міської ради Донецької області Нехаєнка Артема,
який показав високі результати за рейтингом. Робота
була відзначена членами журі, хлопчика нагородили дипломом учасника.
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Всеукраїнська школа МИРотворчості
Навесні 2020 року в місті Києві (Пуща-Водиця)
на
базі
навчально-рекреаційного
центру
«Міжнародний центр дитячої наукової творчості»
Національного центру «Мала академія наук України»
спільно з Молодіжною ініціативою «Серце в
Долоньках», Міжнародною програмою «AVP
(Альтернативи насильству) в Україні» ГО «This Child
Here», ГО «Відкрите Коло. Територія Можливостей»
та Благодійною фундацією «Агенти змін» була
проведена Всеукраїнська школа МИРотворчості.
Метою проекту є зниження рівня насильства в навчальних закладах через
освіту старшокласників, яка дає змогу засвоїти методи ненасильницької
взаємодії. Тому для навчання в школі обрали тих підлітків, у яких є бажання
вчитися спілкуватися, налагоджувати стосунки, творчо підходити до розвʼязання
конфліктів.
Конкурсний відбір, у якому на одне місце претендувало 10 осіб, пройшли
три представники Донецької області:
- Гуменюк Анна Борисівна – учениця 9-го класу КЗ «Маріупольський
міський ліцей Маріупольської міської ради Донецької області»;
- Куделя Артем Віталійович – учень 9-го класу Волноваської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Волноваської районної ради
Донецької області;
- Склярова Таїсія Владиславівна – учениця 8-го класу Приватного
навчального закладу «Харківська загальноосвітня онлайн-школа І-ІІІ ступенів
«Альтернатива» Харківської області» (мешканка м. Краматорськ).
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1
2
3
4
5
6

Всеукраїнський літературно-мистецький фестиваль, присвячений
200-річчю від дня народження Пантелеймона Куліша
Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «МАН – Юніор
Ерудит»

Всеукраїнська осіння школа "STEM MAS.UA"
Фестиваль шістдесятництва та дисидентського руху

Всього учасників
2
964
15
2
2
2

Кількість
учасників
учасників та
переможців
І етапу
учасників
переможців
ІІ етапу
учасників

Всеукраїнська школа з громадської та волонтерської участі й
патріотичного виховання "Агенти змін"
VI Всеукраїнська олімпіада з філософії для школярів
Школа з української культури

2
3
11

учасників
І етапу
переможців
учасників

1
14
1

1
1
ІІІ - 1

Фінал Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали»
імені Євгена Гладишевського
І етап: 679; ІІ етап: 76 учасників
Наукова школа з генної інженерії та біотехнології на базі
лабораторії "Vienna Open Lab" м. Відень (Республіка Австрія)
Міжнародна науково-практична конференція учнів-членів Малої
академії наук «Україна – очима молодих»

8
4
1
1

учасників

переможців

переможців

учасників

учасників

Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН – Юніор
Дослідник»

Всеукраїнська олімпіада креативності Destination Imagination

3

учасників

міста
21

учасників

Авдіївка
Бахмут
Добропілля
Дружківка
Костянтинівка
Краматорськ

Всеукраїнська виставка-конкурс «Майбутнє України»

Назва заходу

учасників

Участь учнівської молоді Донецької області в міжнародних та всеукраїнських заходах дослідницько-експериментального напряму
позашкільної освіти у 2019-2020 навчальному році

2
І-1
3

1

7

Лиман

8

Маріуполь

9

Мирноград

10
11
12
13
14
15

Новогродівка
Покровськ
Селидове
Слов’янськ
Торецьк
Вугледар
райони
Бахмутський
Званівська СР
Сіверська МР
Соледарська МР
Великоновосілківський
Волноваський
Добропільський
Шахівська СР
Костянтинівський
Іллінівська СР
Лиманський
Мангушський
Мар'їнський
Нікольський
Олександрівський
Олександрівська СР
Покровський
Слов'янський
Черкаська ОТГ
Миколаївська МР
Ясинуватський

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1
І–5
ІІ – 5
ІІІ - 1
І–1
ІІІ - 2

ІІ – 1
4 уч.

7

1

1

1 уч.

3

ІІ - 1
ІІІ - 2

1
І-1

І-1

ІІ - 1

1

2

2

1
1

І-1
ІІІ - 1

3

ІІІ - 2

1

24

1

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС-ЗАХИСТ НАУКОВОДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
УКРАЇНИ 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Визначним заходом, який свідчить про рівень роботи з обдарованими
дітьми в регіоні, є щорічний Всеукраїнський конкурс-захист науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
Конкурс є традиційним інтелектуальним змаганням дослідницькоекспериментального напряму позашкільної освіти, що проводять з метою
духовного, творчого розвитку і формування в інтелектуально обдарованої
учнівської молоді елементів наукового світогляду.
Цілісна структура Конкурсу − триступеневе проведення: районний,
обласний, всеукраїнський етапи − забезпечує рівний доступ учнів до участі в
наймасовішому інтелектуальному змаганні незалежно від місця проживання.
Цього року І та ІІ етапи Конкурсу відбулися відповідно до Правил
проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України, затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 24 березня 2014 року №259 «Про затвердження
Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України».
І етап Конкурсу проведено безпосередньо в районах, містах, громадах,
позашкільних закладах обласного підпорядкування до 20 січня 2020 року.
ІІ (обласний) етап Конкурсу відбувся в лютому 2020 року, а саме: до 09
лютого – заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт, 11 лютого –
оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін, 14-15 лютого – захист
дослідницьких робіт.
ІІІ етап Конкурсу відбувся в м. Київ з 5 по 8 листопада 2020 року.
У І етапі Конкурсу брали участь 725 учнів. У ІІ етапі − 250 учнів з 9 районів,
17 міст, 3 об’єднаних громад, вихованці Донецького обласного палацу дитячої
та юнацької творчості та вихованці комунального позашкільного навчального
закладу «Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді».
Найбільшу кількість робіт у ІІ етапі Конкурсу представили: обласна очнозаочна школа «Юний дослідник» КПНЗ «ДОМАНУМ» − 50 учасників; заклади
загальної середньої освіти департаменту освіти Маріупольської міської ради –
40;
заклади
загальної
середньої
освіти
мм. Покровськ, Торецьк – по 16.
Учасники
Конкурсу
захищали свої роботи в 59
секціях 12 наукових відділень та
виконували контрольні роботи з
13 базових дисциплін.

Розподіл учасників Конкурсу в наукових відділеннях
2019-2020 навчальний рік порівняно з 2018-2019 навчальним роком
2018/2019 н.р.

2019/2020 н.р.

8

Фізика та астрономія
Науки про Землю

9

10

10

6

Економіка

6

Технічні науки

13

Комп'ютерні науки

13

20

23
20

Математика

21

23

Філософія та суспільствознавство

21

Екологія та аграрні науки

21

29

27

Мовознавство

26

24

Історія

25

Літературознавство, фольклористика та…

33

35
35

Хімія та біологія

37
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За результатами трьох випробувань ІІ етапу визначено 114 переможців та
призерів у 12 наукових відділеннях за 59 секціями, що становить 46% учасників.

0
2
0
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1
2
0

2
2
0

13
13
15

Рейтинг
результативності
команди

1
0
0

Рейтинг команди

0
0
0

Заліковий бал команди

ІІІ місце (диплом
ІІІ ступеня)

2
10
4

Усього

ІІ місце (диплом
ІІ ступеня)

2
10

І місце (диплом І
ступеня)

міста
1. Авдіївка
2. Костянтинівка
3. Соледар

Переможці (призери)

Кількість учасників

Місто,
район,
об’єднана
територіальна
№
громада, заклад
обласного
підпорядкування

Кількість
науково-дослідницьких
робіт

Статистична інформація в розрізі Донецької області ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
2019/2020 навчальний рік

1
0,2
0

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

Мирноград
Дружківка
Маріуполь
Краматорськ
Слов`янськ
Торецьк
Бахмут
Добропілля
Покровськ
Лиман
Селидове
Новогродівка
Вугледар
Сіверськ
райони
Покровський
Великоновосілківський
Бахмутський
Олександрівський
Костянтинівський
Волноваський
Мангушський
Нікольський
Ясинуватський
Донецький
обласний
палац
дитячої творчості
Черкаська СР
Іллінівська СР
Обласна
ОЗШ
«Юний дослідник
Разом

4
9
40
13
14
16
9
7
16
4
2
3
3
4

4
9
40
12
13
16
9
7
16
4
2
3
3
4

0
1
16
2
4
1
1
0
3
0
0
1
0
0

0
1
12
3
5
0
1
2
3
1
0
1
0
0

0
2
8
1
4
1
3
2
1
1
0
1
2
0

0
4
36
6
13
2
5
4
7
2
0
3
2
0

0
7
80
13
26
4
8
6
16
3
0
6
2
0

15
7
1
5
3
11
6
8
4
12
15
8
13
15

0
0,78
2,0
1,0
1,86
0,25
0,89
0,86
1,0
0,75
0
2,0
0,67
0

1
7

1
7

0
0

0
2

0
1

0
3

0
5

15
10

0
0,71

3
2
5
3
6
7
1
1

3
2
5
3
6
7
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2
0
1
0

2
0
0
1
0
0
0
0

2
0
0
1
2
0
1
0

2
0
0
1
4
0
2
0

13
15
15
14
11
15
13
15

0,67
0
0
0,33
0,67
0
2,0
0

2
2
50

2
2
50

1
0
4

0
0
5

1
0
7

2
0
16

4
0
29

11
15
2

2,0
0
0,58

250

249

34

40

40

114

За підсумками Конкурсу І місце посіли 34 учасники, ІІ − 40 та ІІІ – 40.
Результати ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
І місце; 34; 14%
ІІ місце ; 40;
16%
учасник; 136;
54%
І місце
ІІ місце
ІІІ місце; 40;
16%

ІІІ місце
учасник
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Підсумковий рейтинг команд ІІ (обласного) етапу Конкурсу
у 2019-2020 навчальному році
заліковий бал команди
м. Маріуполь
ОЗШ "Юний дослідник"
м. Слов'янськ
м. Покровськ
м. Краматорськ
м. Бахмут
м. Дружківка
м. Добропілля
м. Новогродівка
Великоновосілківський район
м. Торецьк
Мангушський район
Черкаська селищна рада
м. Лиман
Бахмутський район
м. Вугледар
м. Авдіївка
Ясинуватський район
м. Костянтинівка
Волноваський район
ОПДЮТ
м. Сіверськ
м. Мирноград
м. Соледар
Покровський район
м. Селидове
Олександрівський район
Іллінівська сільська рада
Нікольський район
Костянтинівський район

80
29
26
16
13
8
7
6
6
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2019/2020

0

20

40
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80

ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України відбувався з 5 по 8 листопада 2020 року
в онлайн-режимі. Проведення ІІІ етапу Конкурсу-захисту було перенесено через
пандемію.
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Фінал конкурсу, що традиційно проводиться в Києві, уперше відбувся не
лише восени, а й у новому, міжнародному форматі, що передбачає постерний
захист і наукову конференцію.
Майже 1200 фіналістів змагалися за нові можливості: 600 комплектів
нагород, 200 запрошень на участь у міжнародних подіях, стипендії Президента
України.
Донецьку область представляла Команда в складі 39 осіб. Це переможці
ІІ (обласного) етапу Конкурсу. Учасники презентували свої дослідження в 38
секціях 12 наукових відділень.
Донецьке територіальне відділення МАНУ в медальній скарбничці має
1 золоту, 8 срібних та 12 бронзових нагород:
І місце: – Бутенко Владислава Русланівна (відділення «Філософія та
суспільствознавство», секція «Соціологія»).
ІІ місце:
- Логовічов Ілля Олександрович (секція «Українська література»);
- Кушнеренко Катерина Олександрівна (секція «Мистецтвознавство»);
- Коверга Анастасія Сергіївна (секція «Українська мова»);
- Смірнова Анастасія Артемівна (секція «Кліматологія та метеорологія»);
- Кац Олександр Олегович (секція «Безпека інформаційних та
телекомунікаційних систем»);
- Паршиков Анатолій Олегович (секція «Прикладна математика»);
- Марін Ілля Андрійович (секція «Екологія»).
- Мелешкова Маргарита Романівна (секція «Охорона довкілля та
раціональне природокористування»).
ІІІ місце:
- Гордієнко Аліна Олександрівна (відділення «Фольклористика та
мистецтвознавство», секція «Фольклористика»);
- Бєліков Данило Андрійович (секція «Англійська мова»);
- Предкова Альона Дмитрівна (секція «Німецька мова»);
- Євсєєва Олеся Сергіївна (секція «Теологія, релігієзнавство та історія
релігії»);
- Іорданова Валерія Едуардівна (секція «Педагогіка»);
- Танцева Єва Євгенівна (секція «Історичне краєзнавство»);
- Редченко Андрій Юрійович (секція «Технологічні процеси та
перспективні технології»);
- Кулєшова Наталія Олексіївна (секція «Мультимедійні системи,
навчальні та ігрові програми»);
- Харін Микита Сергійович (секція «Математика»);
- Калугін Віталій Віталійович (секція «Астрономія та астрофізика»);
- Кірович Олександр Костянтинович (секція «Мікроекономіка та макроекономіка»);
- Тузова Лариса Альбертівна (секція «Зоологія, ботаніка»).
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Результати участі учасників ІІІ етапу Конкурсу у 2019/2020 навчальному році
І місце ; 1; 3%
ІІ місце ; 8; 20%

учасники ; 18; 46%

ІІІ місце ; 12; 31%

Спеціальні призи-рекомендації отримали:
до участі в міжнародних заходах 2020-2021 рр.
- Шанідзе Давид Лєванович (відділення «Технічні науки», секція «Науковотехнічна творчість та винахідництво») – на Виставку інновацій E-NNOVATE
Innovation Fair E-NNOVATE;
до участі в міжнародних заходах 2021 року:
- Калугін Віталій Віталійович (відділення «Фізика», секція «Астрономія та
астрофізика»),
- Кац Олександр Олегович (відділення «Комп’ютерні науки», секція
«Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем»),
- Кулєшова Наталія Олексіївна (відділення «Комп’ютерні науки», секція
«Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми»).
За підсумками народного голосування за кращий постер переможцем від
Донецької області стала Танцева Єва Євгенівна (відділення «Історія», секція
«Історичне краєзнавство»).
Порівняно з минулим роком кількість призових місць виросла на 0,5%.
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Участь учнівської молоді Донецької області у Всеукраїнському конкурсі-захисті
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (2019-2020 н.р.)
Усього учасників
Кількість
міста

1
2
3
4

Авдіївка
Бахмут
Добропілля
Дружківка

I етап
725
учасників

250
учасників

II етап
41
переможців

2
13
8
4

2
9
7
3

ІІІ - 1

IІI етап
39
21
учасників
переможців

2

ІІІ - 1

1

ІІІ - 1

4

ІІ - 1
ІІІ - 1

15

І–1
ІІ - 4
ІІІ - 3

1

ІІІ - 1

4

ІІ - 1
ІІІ - 1
ІІ - 1
ІІІ - 1

ІІІ - 1
ІІ - 1
ІІІ - 1

5

Костянтинівка

21

9

6

Краматорськ

13

10

7

Лиман

51

13

8

Маріуполь

17

4

9

Мирноград

114

40

10

Новогродівка

21

4

11

Покровськ

5

3

12

Селидове

37

16

13

Слов’янськ

6

2

5

14
15

Торецьк
Вугледар
райони
Бахмутський
Званівська СР
Сіверська МР
Соледарська МР
Великоновосілківський
Волноваський
Добропільський
Шахівська СР
Костянтинівський
Іллінівська СР
Лиманський
Мангушський
Мар'їнський
Нікольський
Олександрівський
Олександрівська СР
Покровський
Слов'янський
Черкаська ОТГ
Миколаївська МР
Ясинуватський

20
17

14
16

1

8

3

6
8
12
9

4
4
7
3

14
4

5
2

15

6

10

7

11
20

2
1

4

2

2

1

1

1

252

50

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Донецький обласний Палац
дитячої та юнацької творчості
Обласна ОЗШ "Юний
дослідник"

31

І-1
ІІ - 5
ІІІ - 3

ІІІ - 1
ІІ - 1
ІІІ - 1
ІІ - 2
ІІІ - 1

1
ІІІ - 1

41

5

ІІ – 1
ІІІ - 3

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У ГУРТКАХ І СЕКЦІЯХ
ОБЛАСНОЇ ОЧНО-ЗАОЧНОЇ ШКОЛИ «ЮНИЙ ДОСЛІДНИК»
КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ
НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»
Для залучення широкого кола старшокласників до наукової роботи в межах
комунального позашкільного навчального закладу «Донецька обласна Мала
академія наук учнівської молоді» з вересня 2019 року організовано роботу трьох
гуртків, які працюють на базі Маріупольської філії Національної академії
образотворчого мистецтва й архітектури та ДВНЗ «Донецький державний
технічний університет» (м. Покровськ).
Розподіл вихованців гуртків за ДВНЗ Донеччини

Учнівська молодь Донеччини протягом навчального року співпрацювала з
керівниками наукових секцій обласної очно-заочної школи «Юний дослідник» –
структурним підрозділом КПНЗ «ДОМАНУМ». Наукові секції працюють на базі
закладів вищої освіти області: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет», ДВНЗ «Донецький державний технічний університет», ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет», Маріупольський державний
університет, Донецький національний медичний університет, Донецький
державний університет управління.
Мережа наукових секцій ОЗШ у 2019/2020 навчальному році становила
26 груп (20 секцій): основний рівень – 23 групи, вищий рівень – 3 групи.
Розподіл учнів ОЗШ за ДВНЗ Донеччини

Слухачами ОЗШ є учні 8-11 класів закладів загальної середньої освіти,
вихованці закладів позашкільної освіти, студенти професійно-технічних і вищих
навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які мають базовий рівень підготовки
з базових дисциплін, зацікавленість у поглиблені знань з обраної галузі науки та
бажання формувати вміння й навички науково-дослідницької, пошукової та
експериментальної діяльності.
Склад учнів ОЗШ у 2019−2020 навчальному році
за територіальним підпорядкуванням

Освітній процес у гуртках та наукових секціях здійснюється у формі
лекцій, конференцій, екскурсій, практичних занять тощо. Під час навчання юні
дослідники мають змогу задовольнити особистісні потреби: творчі, пізнавальні,
комунікативні, профорієнтаційні.
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У період роботи в умовах адаптованого карантину комунальний
позашкільний навчальний заклад «Донецька обласна Мала академія наук
учнівської молоді» організував освітній процес у формі дистанційного та
змішаного навчання. Традиційні форми проведення занять в умовах необхідності
винятково дистанційного навчання було кардинально змінено, усю роботу з
дітьми переведено в онлайн-режим. Учні ОЗШ і вихованці гуртків спілкуються
між собою та з керівниками гуртків і секцій, використовуючи платформу
дистанційного навчання очно-заочної школи «Юний дослідник», електронну
пошту, вайбер (створені групи для швидкого спілкування та обміну ідей), ZOOM
та Google Meet – для онлайн спілкування.
Упродовж 2019-2020 навчального року учні ОЗШ та вихованці гуртків
були учасниками як обласних, так і всеукраїнських та міжнародних заходів,
брали безпосередню участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
У минулому 2018-2019 навчальному році в складі команди ІІ етапу від
ОЗШ та гуртків закладу брали участь 33 учні. Їхні роботи були подані до
розгляду в 17 секціях 10 наукових відділень Конкурсу.
У 2019-2020 навчальному році команду юних дослідників від ОЗШ та
гуртків закладу представили 50 учнів, які брали участь у роботі 25 секцій 10
наукових відділень Конкурсу. Чисельний склад команди закладу цього року
порівняно з 2018/2019 виріс на 52%.
Відсоток переможців та призерів становить 38% від складу команди. А
саме: І місце – 5 учнів, ІІ місце – 5, ІІІ місце – 9.
Результати участі команди КПНЗ «ДОМАНУМ» у ІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ

Як бачимо, наша країна багата на талановитих, активних, інтелектуально
обдарованих школярів, а також кваліфікованих викладачів, учителів, методистів,
організаторів.
Підсумовуючи результати участі учнівської молоді Донецької області в
обласних,
всеукраїнських
та
міжнародних
заходах
дослідницькоекспериментального напряму позашкільної освіти у 2019-2020 навчальному
році, зазначимо, що проведена робота сприяла створенню умов для розвитку
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творчих здібностей вихованців; згуртуванню юних дослідників Донеччини;
інтелектуальному, моральному становленню особистості кожної дитини,
формуванню навичок аналізу власних дій; покращенню рівня мотиваційної
сфери дітей; адаптації учнів у колективі. З огляду на все вищезазначене,
безумовно, є нагальна необхідність і надалі працювати над створенням
оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їхньої
самореалізації.
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