ПЛАН
проведення КЗ МАН самостійних та участі у заходах обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів
навчально-виховного, інформаційно-методичного спрямування
на лютий 2021 р.
№

Назва заходу

1

Організація ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсузахисту науководослідницьких робіт учнів –
членів Малої академії наук
України у 2020/21
навчальному році

2

Засідання організаційного
комітету ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсузахисту науководослідницьких робіт учнів –
членів Малої академії наук
України у 2020/21
навчальному році
Заочне оцінювання науководослідницьких робіт учасників
ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів –
членів Малої академії наук
України у 2020/21
навчальному році
Індивідуальні консультації з
презентації та портерного
захисту учнівських науководослідницьких робіт

3

4

Стислий зміст

Дата, час та
Форма
місце
проведе
проведення
ння
Заходи, які проводяться закладом самостійно
Прийом науково-дослідницьких
лютий
очна
робіт та документації від органів
управління освітою районів, міст
обласного значення, об’єднаних
територіальних громад, закладів
фахової перед вищої освіти та
закладів обласного
підпорядкування.
Підготовка документації для
проведення ІІ етапу Конкурсу.
Затвердження складу журі та
лютий
очна
предметних комісій Конкурсу,
розгляд спірних питань щодо
процедури проведення Конкурсу.

Організація роботи журі із
заочного оцінювання науководослідницьких робіт учасників
конкурсу: попередній розгляд
робіт, оцінювання, написання
рецензії.

Проведення індивідуальних
консультацій з метою підготовки
до портерного захисту власних
досліджень учасників

лютий

заочна

КЗ МАН
Відповідно
до графіка
роботи

Дистанц
ійна (у
WEB
форматі)

Статус
учасників
заходу

Очікува
на
кількість

Відповідальний за
організацію та
проведення

відповідальні
за роботу з
обдарованою
молоддю

300

заступник директора,
завідувач відділу
роботи з обдарованою
молоддю

члени
організаційног
о комітету

25

директор,
заступник директора,
завідувач відділу
роботи з обдарованою
молоддю, завідувач
методичного відділу

члени журі

300

заступник директора,
завідувач відділу
роботи з обдарованою
молоддю,
завідувач
методичного відділу

учні та
студенти
закладів освіти,
вихованці КЗ

150

завідувач відділу
роботи з обдарованою
молоддю,
завідувач

5

Проведення обласного
заочного конкурсу творчих та
дослідницьких робіт
присвячених Всесвітньому
дню боротьби проти раку
«Я є і буду».

6

Організація роботи
дистанційної творчої
лабораторії «Юний дослідник»

Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких
робіт учнів – членів Малої
академії наук України за
напрямами наукових відділень та
секцій
Метою конкурсу є залучення
школярів
до
дослідницької
діяльності; всебічне висвітлення
теми онкології та сучасних
методів
її
дослідження;
підвищення
обізнаності
про рак, як
про
одне
із
найстрашніших
захворювань
сучасної цивілізації; привернення
уваги
суспільства
до
профілактики, діагностики та
лікування цього захворювання;
виявлення та стимулювання
інтелектуально
обдарованої
учнівської молоді
Мета ДТЛ «Юний дослідник»:
забезпечення рівного доступу до
якісної освіти, виявлення та
підтримки учнівської молоді,
здібної до пошукової та науководослідницької діяльності,
розвитку інтелектуальних і
творчих здібностей здобувачів
освіти та урахування запитів
дітей, їх педагогів та батьків.
Проведення набору слухачів на
ІІ півріччя 2020/2021 н.р. за
напрямами: фізика, хімія,
математика, науки про Землю,
біологія.

науковопедагогічн
их
працівникі
в ВУЗів

МАН

Січеньлютий

заочна

учні та
студенти
закладів вищої
освіти,
вихованці КЗ
МАН

До 15.02

заочна

Викладачі
дистанційної
творчої
лабораторії
«Юний
дослідник»

методичного відділу

100

Завідувач, методист
відділу роботи з
обдарованою
молоддю

5

Завідувач
методичного відділу,
методист

7

Центр захоплюючої науки

8

Цикл вебінарів «Постерний
захист» та «Наукова
конференція»

9

Обласний заочний конкурс
науково-методичних розробок
з дослідницькоекспериментального напряму
позашкільної освіти

1

Організація участі у
Всеукраїнській конференції
«Леся Українка у вимірах
національної і світової

Організація занять ДТЛ «Юний
З 15.02
Дистанц Здобувачі
дослідник» за напрямами: фізика, за окремим
ійна
освіти 7-8
хімія, математика, науки про
графіком
(у WEB класів
Землю, біологія.
форматі)
Мета Центру захоплюючої
За окремим Дистанц Здобувачі
науки: популяризація наукових
графіком
ійна
освіти 5-8
знань за різними галузями науки,
(у WEB класів
розвиток пізнавального інтересу
форматі)
та світогляду , прагнення до
нових знань.
Організація та проведення
пізнавальних курсів для
учнівської молоді
Мета: підготовка до участі у
За окремим Дистанц Учасники ІІ
Всеукраїнському конкурсіграфіком
ійна
етапу
захисті науково-дослідницьких
(у WEB конкурсуробіт учнів – членів Малої
форматі) захисту (учні 9академії наук України
11 класів), їх
наукові
керівники
Мета Конкурсу: поліпшення
До 26
заочна Педагоги
науково-методичного
лютого
закладів
забезпечення роботи зі здібною
2021 р.
загальної
та обдарованою молоддю,
середньої,
вдосконалення організації
позашкільної
учнівської дослідницької
та фахової
діяльності, залучення педагогів
передвищої
Херсонської області до
освіти області
вирішення сучасних проблем
дослідницькоекспериментального напрямку
позашкільної освіти.
Організація роботи журі.
Підведення підсумків Конкурсу
Участь у заходах обласного та всеукраїнського рівнів
Захід приурочений 150 річниці
Березень
онлайн Учні 8-11
з дня народження Лесі
2021 року
класів та
Українки. Конференція
заявки
студенти
передбачає лекторій за такою
до 01 лютого
закладів вищої

150

Завідувач
методичного відділу,
методист

200

Завідувач
методичного відділу,
методист

200

Завідувач
методичного відділу,
методист

50

Завідувач
методичного відділу,
методист

50

Завідувач, методист
відділу роботи з
обдарованою
молоддю

культури»

2

Підготовка проведення та
організація участі у
Всеукраїнському
конкурсі
«Екопогляд»

3

Підготовка
організація

проведення
участі

та
у

Всеукраїнському конкурсі
юних
дослідників
«Кристали» імені Євгена
Гладишевського

4

5

Організація участі у спецкурсі
«Молодіжні стартапи:
розвиток та інструменти
підтримки»
Організація
участі
у
Всеукраїнському онлайн-курсі
«Створи свою гру в Unity»

тематикою:
- Леся Українка: життя –
як творчість
- Ліричні візії Лесі
Українки
- Світ драматургії Лесі
Українки:
християнство
- Світ драматургії Лесі
Українки:
національний простір
Метою конкурсу є
популяризація знань з
екології, географії,
дистанційного зондування
Землі і суміжних галузей
науки, підтримка обдарованих
дітей та учнівської молоді,
залучення їх до науководослідницької діяльності
Малої академії наук України.
Метою конкурсу є залучити
учнів 1–11-х класів до
поглибленого вивчення хімії
та суміжних дисциплін і
сформувати в них наукові
основи та практичні навички
проведення дослідження.

2021 р

освіти,
вихованці КЗ
МАН

Груденьсічень
2021 року
заявки
до 01 лютого
2021 р

заочна

Здобувачі
освіти з 1 по 11
класи закладів
загальної
середньої
освіти,
вихованці
закладів
позашкільної
освіти

50

Завідувач, методист
відділу роботи з
обдарованою
молоддю

Березеньтравень
2021 року
заявки
до 01 лютого
2021 р

змішани
й
формат

учні закладів
загальної
середньої та
позашкільної
освіти віком
від 6 до 18
років
включно.

180

Завідувач, методист
відділу роботи з
обдарованою
молоддю

Мета спецкурсу: навчання для
педагогічних працівників
закладів освіти

З 02 лютого
по 02 березня

Керівники
наукових
секцій КЗ МАН

5

Завідувач
методичного відділу,
методист

Мета курсу: сформувати
навички основ геймдизайну та
планування процесу розробки
гри;

З 29 січня по
21 травня
2021 року

дистанці
йна
(у WEB
форматі)
Дистанц
ійна
(у WEB
форматі)

Вихованці КЗ
МАН

10

Методист відділу
роботи з обдарованою
молоддю, керівники
наукових секцій

використання 2D та 3D
моделей для створення
ігрових об’єктів;
використання звукових та
візуальних ефектів;
застосування математичних
понять в технологіях розробки
комп’ютерних ігор;
засвоєння основ об'єктноорієнтованого програмування
на мові C# на прикладі
програмування поведінки
ігрових об’єктів;
створення інтерфейсу
користувача;
презентація власної гри .
6

Організація участі у курсі

«Іонні процеси в хімії»

7

Курс проводиться в рамках
Всеукраїнської
хімічної
школи з використанням
дистанційних
технологій.
Програмою
школи
передбачено лекційні та
практичні заняття, онлайн
тести, тощо

Курс проводиться в рамках
«Математика як інструмент Всеукраїнської профільної
математичної школи з
мислення»
використанням
дистанційних технологій.
Програмою
школи
передбачено
лекційні
заняття,
практикуми
з
розв’язання задач, онлайн
тести, тощо.

Організація участі у курсі

З 11січня по
18 лютого
2021 року

січень травень
2021 року

Дистанц
ійна
(у WEB
форматі)

Здобувачі
освіти з 9 по 11
класи закладів
загальної
середньої
освіти,
вихованці
закладів
позашкільної
освіти
Дистанц Здобувачі
ійна
освіти з 8 по 11
(у WEB класи закладів
форматі) загальної
середньої
освіти,
вихованці
закладів
позашкільної
освіти

7

Завідувач, методист
відділу роботи з
обдарованою
молоддю

75

Завідувач, методист
відділу роботи з
обдарованою
молоддю

8

Організація участі у курсі

«Цікава фізика»

Курс проводиться в рамках
Всеукраїнської профільної
фізичної
школи
з
використанням
дистанційних технологій.
Програмою
курсу
передбачено
лекційні
заняття, приклади і задачі,
самостійна робота

січень травень
2021 року

Дистанц
ійна
(у WEB
форматі)

Здобувачі
освіти з 8 по 11
класи закладів
загальної
середньої
освіти,
вихованці
закладів
позашкільної
освіти

56

Завідувач, методист
відділу роботи з
обдарованою
молоддю

- у плані можливі зміни у тематиці та термінах проведення заходів
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