ПЛАН
проведення КЗ МАН самостійних та участі у заходах обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів
навчально-виховного, інформаційно-методичного спрямування
на січень 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
Проведення обласного
заочного конкурсу
патріотичних відеороликів

3

5

Стислий зміст

Дата, час та
Форма
Статус
місце
проведе
учасників
проведення
ння
заходу
Заходи, які проводяться закладом самостійно
Прийом науковосічень
очна
відповідальні за
дослідницьких робіт та
КЗ МАН
роботу з
документації від органів
обдарованою
управління освітою районів,
молоддю
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
січень
очна
члени
предметних комісій Конкурсу,
КЗ МАН
організаційного
розгляд спірних питань щодо
комітету
процедури проведення
Конкурсу.

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

січень-лютий

заочна

члени журі

1. Прийом заявок та
конкурсних робіт.

січень-лютий

заочна

учні та студенти
закладів вищої
освіти,

Очікува
на
кількість

Відповідальний за
організацію та
проведення

40

заступник директора
Завідувач відділу
роботи з обдарованою
молоддю

23

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

300

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

Завідувач, методист
відділу роботи з
обдарованою

«Обличчя моєї України»
6

Організація роботи
дистанційної творчої
лабораторії «Юний дослідник»

7

Центр захоплюючої науки

8

Науково-методична
лабораторія

Мета ДТЛ «Юний дослідник»:
забезпечення рівного доступу
до якісної освіти, виявлення та
підтримки учнівської молоді,
здібної до пошукової та
науково-дослідницької
діяльності, розвитку
інтелектуальних і творчих
здібностей здобувачів освіти
та урахування запитів дітей, їх
педагогів та батьків
Розробка творчих завдань,
тематики дослідницьких
проєктів, складання
тематичних планів на ІІ
півріччя 2020/2021 н.р. за
напрямами: фізика, хімія,
математика, науки про Землю,
біологія.
Мета Центру захоплюючої
науки: популяризація
наукових знань за різними
галузями науки, розвиток
пізнавального інтересу та
світогляду , прагнення до
нових знань.
Розробка тематичних планів,
творчих завдань на ІІ півріччя
2020/2021 н.р. за галузями
науки.
Мета Науково-методичної
лабораторії: підвищення
професійних компетентностей
педагогів з організації
навчально-дослідницької,
пошукової роботи з
учнівською молоддю за

січень

заочна

січень

заочна

січень

заочна

вихованці КЗ
МАН
Викладачі
дистанційної
творчої
лабораторії
«Юний
дослідник»

молоддю
5

Завідувач
методичного відділу,
методист

Викладачі
Центру
захоплюючої
науки

5

Завідувач
методичного відділу,
методист

Педагогічні та
науковопедагогічні
працівники,
залучені до
роботи в
Науково-

10

Завідувач
методичного відділу,
методист

9

1

напрямами наукових відділень
методичній
Малої академії наук України.
лабораторії
Складання тематичних планів,
підготовка методичних
матеріалів.
Обласний заочний конкурс
Мета Конкурсу: поліпшення
До 01 лютого заочна Педагоги
науково-методичних розробок науково-методичного
2021 р.
закладів
з дослідницькозабезпечення роботи зі
загальної
експериментального напряму
здібною та обдарованою
середньої,
позашкільної освіти
молоддю, вдосконалення
позашкільної та
організації учнівської
фахової
дослідницької діяльності,
передвищої
залучення педагогів
освіти області
Херсонської області до
вирішення сучасних проблем
дослідницькоекспериментального напрямку
позашкільної освіти.
Прийом заявок та конкурсних
робіт
Участь у заходах обласного та всеукраїнського рівнів
Участь у
Напрями конференції:
До 01 лютого онлайн Учні 8-11
Всеукраїнській
конференції - Родина Драгоманових2021 р.
класів та
«Леся Українка у вимірах Косачів в історії України;
студенти
національної
і
світової - Біографія Лесі Українки в
закладів вищої
культури»
суспільно-політичних та
освіти,
мистецьких вимірах доби
вихованці КЗ
кінця ХІХ - початку ХХ ст.;
МАН
- Волинь у життєтворчості
Лесі Українки;
- Леся Українка в колі
сучасників (старше й молодше
покоління українських
інтелектуалів);
- Творчість Лесі Українки:
стратегії наукової
інтерпретації;
- Леся Українка та зарубіжна
культура;

50

Завідувач
методичного відділу,
методист

50

Завідувач, методист
відділу роботи з
обдарованою
молоддю

2

- Проблеми культурної
взаємодії: переклади творчості
Лесі Українки іноземними
мовами;
- Мовна концептосфера Лесі
Українки;
- Леся Українка та її творчість
в музиці, малярстві,
скульптурі, театрі, кіно;
- Леся Українка і масова
культура: точки дотику.
Участь у Всеукраїнському Мета конкурсу –
конкурсі «Екопогляд»
популяризувати знання з
екології, географії,
дистанційного зондування
Землі (ДЗЗ) і суміжних
галузей науки, підтримати
обдарованих дітей та
учнівську молодь, залучити їх
до науково-дослідницької
діяльності в гуртках і секціях
наукових відділень Малої
академії наук України.
Участь у Всеукраїнському Цикл освітніх заходів для
науково-освітньому
проєкті керівників наукових секцій
«Навчатися, щоб навчати»
Малої академії наук України
(семінари, семінарипрактикуми, тренінги,
майстер-класи, конференції)

До 01 березня
2021 р

заочна

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

Протягом
січня

Онлайн
Відповід
но до
графіку
НЦ
МАНУ

Педагоги
закладів
загальної
середньої,
позашкільної
та фахової
передвищої
освіти області

Завідувач, методист
відділу роботи з
обдарованою
молоддю

20

Завідувач
методичного відділу,
методист

- у плані можливі зміни у тематиці та термінах проведення заходів

Директор

Сергій ШАНОВСЬКИЙ

