
 

 

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації    

Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад    

“Мала академія наук “Мала академія наук “Мала академія наук    

учнівської молоді” учнівської молоді” учнівської молоді”    

   

   

   

   

Відкрий для себе світ наукиВідкрий для себе світ наукиВідкрий для себе світ науки   



Мала академія наук Мала академія наук Мала академія наук    

учнівської молоді  учнівської молоді  учнівської молоді     

Мала академія наук учнівської молоді  -  унікальна 
відкрита освітня система роботи з обдарованою мо-
лоддю з високим рівнем дослідницьких здібностей;  

МАН - можливість реалізації науково-дослідницьких 
нахилів та потреб учнівської молоді;     

МАН -  можливість  зробити перший крок до вер-
шин справжньої науки разом з досвідченим науко-
вим керівником; 

МАН  - можливість відчути себе співучасником вели-
кого наукового пошуку та отримати справжній нау-
ковий результат; 

МАН - можливість професійного самовизначення, 
успішний старт у майбутню кар'єру. 

 

МАН - простір можливостей! 



Київський обласний комунальний позашкільний 
навчальний заклад “Мала академія наук учнівсь-
кої молоді” функціонує на Київщині з 2010 року. 
Київське  обласне територіальне відділення МАН 
України – це  12 міських, 25 районних, 5 локаль-
них відділень, близько 14000 учнів – членів Ма-
лої академії наук України.    

Науково-дослідницька робота учнів – членів 
МАН є багатовекторною та здійснюється за 3 про-
філями, 12 науковими відділеннями, 63 секція-
ми, що дає змогу гнучко реагувати на наукові за-
цікавлення і творчі вподобання юних інтелектуа-
лів, формувати науковий потенціал країни в різ-
них галузях науки, техніки, мистецтва.    

МАН - простір особистісного розвитку! 

Мала академія наук Мала академія наук Мала академія наук    

учнівської молоді  учнівської молоді  учнівської молоді     



Мала академія наук учнівської молодіМала академія наук учнівської молодіМала академія наук учнівської молоді   

Юним дослідникам Київщини пропонуємоЮним дослідникам Київщини пропонуємоЮним дослідникам Київщини пропонуємо   



Структура МАН Структура МАН Структура МАН    

Наукові відділення 



Наукове відділення Наукове відділення Наукове відділення    

мовознавства мовознавства мовознавства    

Секції: 

Українська мова 

Російська мова 

Англійська мова 

Німецька мова 

Іспанська мова 

Переможці Переможці Переможці II II II етапу Всеукраїн-етапу Всеукраїн-етапу Всеукраїн-
ського конкурсуського конкурсуського конкурсу---захисту  науко-захисту  науко-захисту  науко-
вовово---дослідницьких робіт учнівдослідницьких робіт учнівдослідницьких робіт учнів---
членів МАН членів МАН членів МАН ---   201720172017   



Наукове відділення Наукове відділення Наукове відділення    

літературознавства, фольклористики літературознавства, фольклористики літературознавства, фольклористики    

та мистецтвознавства та мистецтвознавства та мистецтвознавства    

Секції: 

Українська література 

Зарубіжна література 

Російська література 

Фольклористика 

Мистецтвознавство 

Літературна творчість 

Переможці Переможці Переможці II II II етапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсу---захисту захисту захисту    
   науковонауковонауково---дослідницьких робіт учнів дослідницьких робіт учнів дослідницьких робіт учнів –––   членів МАНчленів МАНчленів МАН---2017 2017 2017    



Наукове відділення Наукове відділення Наукове відділення    

наук про Землю   наук про Землю   наук про Землю      

Секції: 

Географія  

      та ландшафтознавство 

Геологія, геохімія та         
мінералогія 

Кліматологія та               
метеорологія 

Переможці Переможці Переможці II II II етапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсу---
захисту  науковозахисту  науковозахисту  науково---дослідницьких робітдослідницьких робітдослідницьких робіт   
   Учнів Учнів Учнів –––   членів МАН членів МАН членів МАН ---201720172017   



Наукове відділення Наукове відділення Наукове відділення    

філософії та суспільствознавства філософії та суспільствознавства філософії та суспільствознавства    

Секції: 

Філософія 

Соціологія 

Правознавство 

Теологія, релігієзнавство  

           та історія релігії 

Педагогіка 

Журналістика 

Переможці Переможці Переможці II II II етапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсу---захисту  захисту  захисту     

науковонауковонауково---дослідницьких робіт учнів дослідницьких робіт учнів дослідницьких робіт учнів –––   членів МАНчленів МАНчленів МАН---201720172017   



Наукове відділення Наукове відділення Наукове відділення    

історіїісторіїісторії   

Секції: 

Історія України 

Археологія 

Історичне краєзнавство 

Етнологія 

Всесвітня історія 

 

 

Переможці Переможці Переможці II II II етапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсу---
захисту  науковозахисту  науковозахисту  науково---дослідницьких робіт дослідницьких робіт дослідницьких робіт    
учнів учнів учнів –––   членів МАНчленів МАНчленів МАН---201720172017   



Наукове відділення Наукове відділення Наукове відділення    

комп'ютерних наук комп'ютерних наук комп'ютерних наук    

Секції: 

Технології програмування 

Інформаційні системи, бази даних 
та системи штучного інтелекту 

Мультимедійні системи, навчальні 
та ігрові програми 

 

Переможці Переможці Переможці II II II етапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсу---захисту  захисту  захисту     

науковонауковонауково---дослідницьких робіт учнів дослідницьких робіт учнів дослідницьких робіт учнів –––   членів МАНчленів МАНчленів МАН---2017 2017 2017    



Наукове відділення Наукове відділення Наукове відділення    

технічних науктехнічних науктехнічних наук   

Секції: 

Технологічні процеси та перспективні 
технології  

Електроніка та приладобудування 

Авіа- та  ракетобудування,  
      машинобудування і робототехніка 

 

 

Переможці Переможці Переможці II II II етапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсу---
захисту  науковозахисту  науковозахисту  науково---дослідницьких робітдослідницьких робітдослідницьких робіт   
учнівучнівучнів---членів МАН членів МАН членів МАН ---201720172017   



Наукове відділення Наукове відділення Наукове відділення    

математикиматематикиматематики   

Секції: 

Математика 

Прикладна математика 

Математичне моделювання 

 

Переможці Переможці Переможці II II II етапу Всеукраїнського етапу Всеукраїнського етапу Всеукраїнського    
конкурсуконкурсуконкурсу---захисту  науковозахисту  науковозахисту  науково---дослідницьких робіт дослідницьких робіт дослідницьких робіт    

учнів учнів учнів –––   членів МАНчленів МАНчленів МАН---2017 2017 2017    



Наукове відділення Наукове відділення Наукове відділення    

фізики та астрономії фізики та астрономії фізики та астрономії    

Секції: 

Експериментальна фізика 

Астрономія та астрофізика 

Аерофізика і космічні  
      дослідження   

 

 

Переможці Переможці Переможці II II II етапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсу---захисту  захисту  захисту  
науковонауковонауково---дослідницьких робіт учнів дослідницьких робіт учнів дослідницьких робіт учнів –––   членів МАН членів МАН членів МАН ---201720172017   



Наукове відділення Наукове відділення Наукове відділення    

економікиекономікиекономіки   

Секції: 

Економічна теорія та         
історія економічної думки 

Мікроекономіка та макро-
економіка 

 

Переможці Переможці Переможці II II II етапу Всеукраїнського етапу Всеукраїнського етапу Всеукраїнського 
конкурсуконкурсуконкурсу---захисту  науковозахисту  науковозахисту  науково---
дослідницьких робіт учнівдослідницьких робіт учнівдослідницьких робіт учнів---членів членів членів 
МАНМАНМАН---2017 2017 2017    



Наукове відділення Наукове відділення Наукове відділення    

                                                               хімії та біологіїхімії та біологіїхімії та біології   

Секції: 

Загальна біологія 

Біологія людини 

Зоологія 

Ботаніка 

Медицина 

Валеологія 

Психологія 

Переможці Переможці Переможці II II II етапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсу---
захисту  науковозахисту  науковозахисту  науково---дослідницьких робіт учнівдослідницьких робіт учнівдослідницьких робіт учнів---
членів МАН членів МАН членів МАН ---201720172017   



Наукове відділення Наукове відділення Наукове відділення    

екології та аграрних наук екології та аграрних наук екології та аграрних наук    

Секції: 

Екологія 

Охорона довкілля та раціональне 
природокористування  

Агрономія 

Ветеринарія та зоотехнія 

Лісознавство 

Селекція та генетика 

 
Переможці Переможці Переможці II II II етапу Всеукраїнського    етапу Всеукраїнського    етапу Всеукраїнського    

конкурсуконкурсуконкурсу---захисту  науковозахисту  науковозахисту  науково---дослідницьких дослідницьких дослідницьких 
робіт учнів робіт учнів робіт учнів –––   членів МАНчленів МАНчленів МАН---2017 2017 2017    



Всеукраїнський конкурсВсеукраїнський конкурсВсеукраїнський конкурс---захист науковозахист науковозахист науково---

дослідницьких робіт учнів дослідницьких робіт учнів дослідницьких робіт учнів –––   членів МАН Україничленів МАН Україничленів МАН України   

У 2016/2017 навчальному році Всеукраїнський    
конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – 
членів МАН України об'єднав у 63 секціях 12 науко-
вих відділень понад 1600 учнів 9-11 класів та вихо-
ванців позашкільних навчальних закладів: 
на І етапі – 1100,  
на ІІ етапі близько 500, 
на ІІІ етапі – 48 учнів – членів МАН.  
 
Команда Київського обласного територіального  
відділення МАН успішно представила результати 
своїх наукових досліджень на ІІІ етапі Всеукраїнсь-
кого конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт         
учнів – членів МАН України.  
В активі команди Київщини –   15 призових місць.   



Барильченко Владислав,   

вихованець Сквирського     

районного центру дитячої та 

юнацької творчості, учень НВК 

“Сквирський ліцей – загально-

освітня школа І - ІІ ступенів” -     

І місце в науковому відділенні 

філософії та суспільствознавст-

ва, секція “Філософія” 

Юні науковці Юні науковці Юні науковці –––   гордість Київщинигордість Київщинигордість Київщини   

переможці переможці переможці III III III етапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсу---захисту  захисту  захисту     

науковонауковонауково---дослідницьких робіт учнів дослідницьких робіт учнів дослідницьких робіт учнів –––   членів МАН членів МАН членів МАН    

Градова Діана, учениця          

Рокитнянського районного    

ліцею - II місце в науковому 

відділенні літературознавства, 

ф о л ь к л о р и с т и к и  т а                          

мистецтвознавства, секція 

“Фольклористика”  

Устьянцева Валентина ,     

учениця Бориспільського НВК 

“Гімназія “Перспектива” - 

ЗОШ І-ІІ ступенів» ім. Володи-

мира Мономаха -  ІІ місце у 

науковому відділенні екології 

та аграрних наук, секція 

“Екологія” 

Горобець Андрій, вихованець 

Миронівського районного 

центру дитячої та юнацької 

творчості – ІІ місце в науково-

му відділенні технічних наук, 

секція “Технологічні процеси та 

перспективні технології” - ІІІ 

місце в науковому відділенні 

хімії та біології, секція “Хімія” 



Кобко Владислава, учениця 

Таращанського НВК “Гімназія 

“Ерудит” – загальноосвітня 

школа I ступеня” – II місце в 

науковому відділенні літерату-

рознавства, фольклористики 

та мистецтвознавства, секція 

“Зарубіжна література” 

Білоус Анастасія, учениця 

Білоцерківського НВО “Ліцей 

- МАН” – ІІІ місце в науково-

му відділенні філософії та 

суспільствознавства, секція 

“Теологія, релігієзнавство та 

історія релігії” 

Комарова Марина, учениця  

Білоцерківського НВК “ЗОШ 

І-ІІІ ступенів-дитячий садок” 

“Міцва-613” – ІІ місце в нау-

ковому відділенні літерату-

рознавства, фольклористики 

та мистецтвознавства, сек-

ція “Російська мова” 

Опанасенко Данило, учень  

Броварської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 -      

ІІ місце в науковому відді-

ленні хімії та біології, секція 

“Біологія людини” 

Юні науковці Юні науковці Юні науковці –––   гордість Київщинигордість Київщинигордість Київщини   

переможці переможці переможці III III III етапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсу---захисту  захисту  захисту     

науковонауковонауково---дослідницьких робіт учнів дослідницьких робіт учнів дослідницьких робіт учнів –––   членів МАН членів МАН членів МАН    



Бондар Анна, учениця Білоце-

рківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6 –          

ІІІ місце в науковому відділен-

ні філософії та суспільствоз-

навства, секція “Журналістика” 

 

Петриняк Анна, учениця 

Рокитнянського районного 

ліцею – ІІІ місце в науково-

му  відділенні  хімії та біоло-

гії, секція “Психологія” 

Іванов Микита, учень КЗ КОР 

“Фастівський ліцей-інтернат” 

– ІІІ місце в науковому відді-

ленні хімії та біології, секція 

“Зоологія, ботаніка” 

Юрченко Вікторія, учениця 

Білоцерківської загальноос-

вітньої школи I-III ступенів 

№ 6 – ІІІ місце в науковому  

відділенні екології та аграр-

них наук, секція “Селекція 

та генетика” 

Юні науковці Юні науковці Юні науковці –––   гордість Київщинигордість Київщинигордість Київщини   

переможці переможці переможці III III III етапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсу---захисту  захисту  захисту     

науковонауковонауково---дослідницьких робіт учнів дослідницьких робіт учнів дослідницьких робіт учнів –––   членів МАН членів МАН членів МАН    



Швець Анна, учениця             

Іванківського районного ліцею 

– ІІІ місце в науковому відді-

ленні мовознавства, секція 

“Іспанська мова”  

 

Колісник Наталія, учениця  

Пустовітської загальноосвіт-

ньої школи I-III ступенів Ми-

ронівського району –            

ІІІ місце в науковому відді-

ленні мовознавства, секція 

“Етнологія” 

Юні науковці Юні науковці Юні науковці –––      гордість Київщинигордість Київщинигордість Київщини   

переможці переможці переможці III III III етапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсуетапу Всеукраїнського конкурсу---захисту  захисту  захисту     

науковонауковонауково---дослідницьких робіт учнів дослідницьких робіт учнів дослідницьких робіт учнів –––   членів МАН членів МАН членів МАН    



Успішні наукові дослідження презентуємо на Успішні наукові дослідження презентуємо на Успішні наукові дослідження презентуємо на    

міжнародних та всеукраїнських конкурсахміжнародних та всеукраїнських конкурсахміжнародних та всеукраїнських конкурсах   

   Міжнародна науково-практична конференція учнів –  чле-

нів МАН «Україна очима молодих»       

 Міжнародна школа з біології та хімії на базі лабораторії 

BioCEN (Польща)               

Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор      

Дослідник» 

Всеукраїнський колоквіум «Космос. Людина.  Духовність» 

Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молоді-

жних інноваційних проектів «Майбутнє України»             

Всеукраїнський конкурс «МАН-Юніор Ерудит»        

Всеукраїнські літні школи 

Міжнародний  конкурс  з українознавства для учнів                

8-11 класів  

Всеукраїнська олімпіада з робототехніки  



МАНівське літо МАНівське літо МАНівське літо    

“Інтел“Інтел“Інтел---хвиляхвиляхвиля---2017”2017”2017”   

Юних дослідників Київщини влітку об'єднують  у табо-

рі МАН обласні профільні навчально-тренувальні змі-

ни для обдарованої учнівської молоді Київщини.       

Понад 500 дітей відпочивають, навчаються, спілку-

ються, презентують наукові дослідження та творчі та-

ланти під гаслом “Табір МАН – територія успіху! МАН 

об’єднує кращих”. 

МАН МАН МАН    

об'єднуєоб'єднуєоб'єднує   

   кращих!кращих!кращих!   



МАН МАН МАН    

об'єднуєоб'єднуєоб'єднує   

   кращих!кращих!кращих!   

Літо у таборі МАН – це:  

наукові пленери 

мотиваційно-навчальні тренінги 

інтерактивні практикуми з науковцями  

запальні флешмоби, квести  

наукові дебати та майстер-класи  

спортивні турніри, екскурсії 

творчі конкурси та розважальні програми 

МАНівське літо МАНівське літо МАНівське літо    

“Інтел“Інтел“Інтел---хвиляхвиляхвиля---2017”2017”2017”   



Наші партнери Наші партнери Наші партнери    

Київський національний університет                     

ім. Т.Г. Шевченка 

Національний педагогічний університет            

ім. М. Драгоманова 

Національний технічний університет України 
“Київський політехнічний  інститут” 

Національний авіаційний університет 

Київський міжнародний університет 

Білоцерківський національний аграрний         
університет 

Білоцерківський інститут економіки та           

управління ВМУРоЛ “Україна” 

Переяслав -Хмельницький державний              

педагогічний університет імені Г.Сковороди 



Наші партнери Наші партнери Наші партнери    

Університет сучасних знань 

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» 

Київська обласна письменницька 

організація НСПУ 

Київська обласна організація 

“Просвіта” імені Т.Шевченка 

Товариство “Знання” України 

Мережна академія CISCO; 

Національний музей літератури 

України 

Державний архів Київської області 

Інститут літератури НАН України 



Мала академія наук учнівської молоді Мала академія наук учнівської молоді Мала академія наук учнівської молоді    

вектори розвиткувектори розвиткувектори розвитку   



Мала академія наук учнівської молоді Мала академія наук учнівської молоді Мала академія наук учнівської молоді    

вектори розвиткувектори розвиткувектори розвитку   



 

ПроектПроектПроект   

“Відкриваємо світ науки разом”“Відкриваємо світ науки разом”“Відкриваємо світ науки разом”   

Модем-концепція  

Партнери проекту   

Моделювання відкритого освітнього 
простору для учнів – членів Київського 
обласного територіального відділення 
МАН України;  
Проектування сучасного функціональ-
ного онлайн ресурсу МАНУМ 

Мережна академія CISCO; 

Кафедра теоретичних основ інформатики факультету інформатики 

Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова 



Проект Проект Проект    

“Відкриваємо світ науки разом” “Відкриваємо світ науки разом” “Відкриваємо світ науки разом” ---   це : це : це :    



 

Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад 

 “Мала академія наук учнівської молоді” 

 

09108, Київська область, м. Біла Церква, вул. Гризодубової, 84а 

e-mail: man_kyivskaobl@ukr.net 

сайт: www.kyivobl-man.npu.edu.ua  

тел.: (04563) 7-20-29  

 

mailto:man_kyivskaobl@ukr.net

