№

ПЛАН
проведення КЗ МАН самостійних та участі у заходах обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів
навчально-виховного, інформаційно-методичного спрямування
на квітень 2021 р.
Назва заходу
Стислий зміст
Дата, час Форма Статус учасників Очікув
та місце
провед
заходу
ана
проведенн
ення
кількіс
я
ть

Відповідаль
ний за
організацію
та
проведення

Заходи, які проводяться закладом самостійно
1

Організація та проведення
ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів
– членів Малої академії
наук України

Проведення членами журі заочного
оцінювання учнівських науководослідницьких робіт, постерного
захисту та наукових конференцій у
кожній секції окремо (платформа
ZOOM)

2.

Регіональна освітня
онлайн-толока для
педагогічних працівників
закладів загальної
середньої та позашкільної
освіти

Організація та проведення вебінарів в
рамках регіональної освітньої онлайнтолоки для педагогічних працівників
закладів загальної середньої та
позашкільної освіти (платформа ZOOM)

До
02.04.2021

заочна

Члени журі ІІ етапу

179

1 раз на
тиждень

заочна

педагогічні
працівники закладів
загальної середньої
та позашкільної
освіти

90

Заступник
директора
завідувач
відділу роботи
з обдарованою
молоддю,
завідувач
методичного
відділу,
методисти
відділів
А.Я.Горобець,
керівник
наукової секції
КЗ МАН,
заступник
директора

3

Підведення підсумків ІІ
етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів
– членів Малої академії
наук України.

Затвердження підсумкових протоколів,
визначення переможців Конкурсу.
Організація та проведення засідання
організаційного комітету Конкурсу.

До
08.04.2021

заочна

Організаційний
комітет Конкурсу

24

4.

Організація участі
команди Херсонської
області у ІІІ етапі
Всеукраїнського конкурсузахисту науководослідницьких робіт учнів
– членів Малої академії
наук України

Подання науково-дослідницьких робіт
для участі у ІІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів
Малої академії наук України

До
15.04.2021
м. Київ
НЦ МАНУ

очна

Працівники
комунального
закладу «Мала
академія наук»
учнівської молоді
Херсонської
обласної ради

2

5

Індивідуальні
консультації учасникам ІІІ
етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів
– членів Малої академії
наук України

Організація та проведення
індивідуальних консультацій учасникам
ІІІ етапу Конкурсу. Підготовка
учасників до постерного захисту
науково-дослідницьких робіт та
наукової конференції

Протягом
квітня

дистанцій
на

Переможці ІІ етапу
Конкурсу

Заступник
директора
завідувач
відділу роботи
з обдарованою
молоддю,
завідувач
методичного
відділу,
методисти
відділів
Заступник
директора,
завідувач
відділу роботи
з обдарованою
молоддю

Заступник
директора,
методист
відділу роботи
з обдарованою
молоддю

6.

7.

8.

Підведення підсумків
Обласного заочного
творчого конкурсу «Зі
спогадами про
найяскравішу Квітку
України» з нагоди
відзначення 150 річниці
від дня народження Лесі
Українки
Організація проведення
обласного заочного
конкурсу «Просто додай
води» з нагоди відзначення
Всесвітнього дня води

Робота журі. Підведення підсумків.

До 10 квітня

Заочна

Члени журі конкурсу

400

Завідувач,
методист
відділу роботи
з обдарованою
молоддю

Організація проведення конкурсу:
Надіслати
умови
проведення по
закладам освіти області, прийом заявок і
робіт.

Квітень

заочна

Учні 1-9 класів
закладів освіти
області

300

Заступник
директора,
методист
відділу роботи
з обдарованою
молоддю

Організація роботи
дистанційної творчої
лабораторії «Юний
дослідник»

Проведення занять з курсу «Як стати
дослідником» за напрямами:
Фізика – елементарні дослідження звуку

01.04.-30.04.

Дистанці
йна
(у WEB
форматі)

Учні закладів освіти
7-9 класів
Херсонської області

140

Завідувач,
методист
методичного
відділу,
керівники
секцій
лабораторії
«Юний
дослідник»

як процесу поширення, пошуки частоти
простих та складних сигналів;

Хімія – дослідження корозії металів.
видів корозії, способи захисту від
корозії, електроліз, дослідження процесів
електроосадження металів (чи сплавів);
Математика – робота з математичним
додатком Desmos-калькулятор, функція
та її властивості, способи задання;
Науки про Землю – Херсонська область:
топоніміка як джерело вивчення рідного
краю, мікротопоніми краю як частина
його історії, кліматичні умови та
ресурси, водні та земельні ресурси: стан
та екологічні перспективи;
Біологія – екологія людини: особливості
впливу на організм елементів –
канцерогенів, шляхи надходження
елементів-забруднювачів в організм

людини, біологічні і соціальні фактори
впливу на людський організм.

9.

Вебінар
«Вимоги
до Обмін досвідом роботи, методичне
складання
навчальної навчання керівників наукових секцій КЗ
програми наукової секції з МАН. Організаційні питання
дослідницькоекспериментального
напряму
позашкільної
освіти»

10. Центр захоплюючої науки

11. Науково-методична
лабораторія

Популяризація наукових знань.
Організація та проведення пізнавальних
курсів для учнівської молоді:
«Лабораторія на підвіконні – весна» досліди з пророщування насіння;
«Вода навколо нас» - вивчення
фізичних властивостей води;
«Така близька далека Франція» віртуальна подорож Францією з
вивченням азів французької мови;
«Літературний портал. Сучасна
українська література» - художня
трансформація традиційного сюжету,
текст і підтекст, сучасна українська
драма, кросскультура, графічний роман
і комікс у сучасній літературі;
«Історія світового мистецтва: від
давнини до сучасності» - первісне
мистецтво, мистецтво Стародавнього
Єгипту, Давньої Греції, Давнього Риму,
Візантії.
Підвищення професійної
компетентності педагогів області щодо
організації науково-дослідницької
роботи здобувачів освіти.
Проведення циклів вебінарів за
напрямами: історія, мистецтвознавство,
літературознавство.

15.04.2021
КЗ МАН

Дистанці
йна
(у WEB
форматі)

Керівники наукових
секцій КЗ МАН

22

Методист
методичного
відділу,
керівники
наукових
секцій

01.04.-30.04.

Дистанці
йна
(у WEB
форматі)

Здобувачі освіти 5-8
класів

200

Завідувач
методичного
відділу,
методист

01.04.-30.04.

Дистанці
йна
(у WEB
форматі)

Вчителі області

100

Завідувач
методичного
відділу,
методист

Участь у заходах обласного та всеукраїнського рівнів
1.

Всеукраїнський конкурсу
«Кристали»
(м. Львів) (за умови
припинення карантину)

Підведення підсумків, оголошення
результатів у номінаціях та
нагородження переможців

Протягом
квітня

2.

Участь у Всеукраїнському
фізичному конкурсі
«Левеня» (у разі
припинення карантину)
Участь у Всеукраїнському
історичному конкурсі
«Лелека» (за умови
припинення карантину)
Організація
участі
педагогічних працівників
області у спецкурсі з
математики Національного
центру «Мала академія
наук
України»
"Комбінаторика"
Організація
участі
педагогічних працівників
області
у
спецкурсі
Національного
центру
«Мала
академія
наук
України»
"Ядерна
енергетика".

Перевірка знань з фізики учнів 7-11
класів

Протягом
березня

заочна

учні закладів освіти
Херсонської області

1300

Перевірка знань з історії учнів 7-11
класів

Протягом
березня

заочна

учні закладів освіти
Херсонської області

1000

Мета спецкурсу: навчання педагогічних
працівників закладів освіти

3 13 квітня

Дистанц Вчителі області
ійна
(у WEB
форматі)

50

Завідувач
методичного
відділу,
методист

Мета спецкурсу: навчання педагогічних
працівників закладів освіти за
напрямом: фізика.

до 09 квітня

Дистанц Вчителі області
ійна
(у WEB
форматі)

10

Завідувач
методичного
відділу,
методист

3.

4.

5.

*- у плані можливі зміни у тематиці та термінах проведення заходів
Директор

дистанці Учні 1-7 класів
йне

10-15

Методист
відділу
роботи з
обдарованою
молоддю
Заступник
директора
Заступник
директора

Сергій ШАНОВСЬКИЙ

