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І. ВСТУП 

 

Відділення Філософії та суспільствознавства у просторі Київського обласного територіального відділення Малої 

академії наук України – це сформована освітня система, яка забезпечує організацію і координацію науково-дослідницької 

діяльності учнів у секціях: 

- «Філософія» 

- «Соціологія» 

- «Правознавство» 

- «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» 

- «Педагогіка» 

- «Журналістика» 

Освітній процес у відділенні Філософії та суспільствознавства  у 2020 році був направлений на створення умов для 

інтелектуального, духовного, творчого розвитку особистості, розвитку в учнів прагнення до самостійності мислення, 

пізнання закономірностей розвитку людини в суспільстві, формування загальнолюдських, громадянських та демократичних 

цінностей, дослідницьких, аналітичних компетенцій, досвіду публічного виступу, написання академічного есе, участі у 

науковій дискусії. Тематика та форми заходів у відділенні виходять за рамки напрямів, які передбачають секції відділення й 

можуть бути цікавими й корисними для широкої аудиторії як гуманітарної, так і інших сфер діяльності. 

              У 2020/2021 навчальному році на базі закладів освіти області в науковому відділенні Філософії та 

суспільствознавства функціонують 5 гуртків (5 груп) науково-дослідницького напряму: 

- гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» (соціологія) на базі Новопетрівської  загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №1 Вишгородської районної ради, керівник Шевченко Ліна Вікторівна (20 учнів); 

- на базі КОК ПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» з дистанційною формоюнавчання: 

- гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» (правознавство), керівник Малюга Леся Юріївна, доктор юридичних 

наук, (20 учнів); 

-  гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» (правознавство), керівник Солодова Катерина Юріївна, кандидат 

юридичних наук (20 учнів); 

- гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» (педагогіка), керівник Сопівник Ірина Віталіївна, доктор педагогічних 

наук, (20 учнів); 



- гурток «Основи науково-дослідницької діяльності», керівник Городенко Леся Михайлівна, доктор наук із соціальних 

комунікацій, (20 учнів); 

Результати вивчення стану функціонування усіх гуртків, показали, що вони ефективно функціонують, особливо гуртки з 

дистанційною формою навчання, які впроваджені з 01 жовтня 2020 року і проводяться в онлайн-режимі на платформі ZOM 

згідно з розкладами, затвердженими у відповідному порядку. Навчальні групи укомплектовано відповідно до Положення про 

Малу академію наук учнівської молоді. Освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти 

України для позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму. 

За підсумками Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

у відділенні Філософії та суспільствознавства загальна кількість учасників ІІ етапу Конкурсу-захисту у 2019/2020 н.р. 

становить 43 учні , у попередньому році – 42. За секціями: «Філософія» - 6; «Теологія,релігієзнавство та історія релігії» -4; 

«Соціологія» - 9; «Правознавство» -11; «Педагогіка» -5; «Журналістика» - 8. 

На ІІ етап Конкурсу-захисту у відділення Філософії та суспільствознавства представлені роботи з 23 районів, міст, 

ОТГ. Найбільш активними були міста Біла Церква та Переяслав – по 5 учасників, Бровари – 4 учасники, Вишгородський, 

Іванківський, Сквирський райони, місто Васильків – по 3 учасники; Ставищанський район, Баришівська ОТГ, ЦТДЮК - по 2 

учасники; Васильківський, Володарський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Обухівський, міста 

Бориспіль, Ірпінь, Березаньська, Миронівська, Пісківська, Узинська ОТГ, Переяславський ліцей «Патріот» – по 1 учаснику. 

Із 43 учасників призерами стали 20 учнів: І місце – 5, ІІ – 6, ІІІ – 6. Найбільш результативною була участь 

представників Білої Церкви та Вишгородського району.  

 

 На ІІІ етап Конкурсу-захисту від Київської області були представлені п’ять  секцій відділення : 

- Соціологія – робота Буфіус Варвари, учениці Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Вишгородської районної ради, - «Соціальні мережі та їх вплив на формування особистості сучасного підлітка». 

- Правознавство -  робота Солоненко Ольги, учениці Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Вишгородської районної ради, - «Особливості працевлаштування молоді в Україні та проблеми його забезпечення» - 

ІІ місце. 

- Теологія, релігієзнавство та історія релігії – робота Коваленка Івана, учня Кагарлицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 2 ім.В.П.Дашенка Кагарлицької районної ради, - «Виникнення та розвиток релігійних організацій на 

території Кагарличчини» - ІІІ місце. 



- Педагогіка – робота Гуменюк Діани, учениці  сквирського академічного ліцею Сквирської районної ради, - 

«Гімназійна освіта в Україні в контексті нової української школи». 

- Журналістика -  робота Кравця Дмитра, Білоцерківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської міської ради, - 

«Фактчекінг як сучасний інструмент протидії загрозам в інформаційному медіапросторі» -І місце. 

Загальна кількість учнів, які займаються науково-дослідницькою діяльністю у науковому відділенні Філософії та 

суспільствознавства становить 790 осіб, або 9,8 % від загальної кількості учнів, охоплених науково-дослідницькою роботою 

в області. Найбільш чисельними є групи юних дослідників у Білій Церкві 150 учнів, м. Переяслав-Хмельницький 50, у 

Вишгородському районі – 65. 180 вихованців навчаються за дослідницько-експериментальним напрямом з філософії та 

суспільствознавства у КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді». 

У роботі гуртків закладу та під час масових заходів з учнівською молоддю запроваджуються інноваційні методи та 

форми роботи, спрямовані на трансформацію змісту, формування дослідницьких та аналітичних компетентностей, 

формування загальнолюдських, громадянських та демократичних цінностей, досвіду публічного виступу, участі в дискусії. 

Важливим фактором є включення в освітній процес компонента, спрямованого на поширення актуальних знань та подолання 

певних стереотипів, особливо, коли передбачена активна участь учнів у процесі дослідження та аналізу відповідних явищ. 

Стала традиційною обласна учнівська наукова конференція «Філософський симпозіон». У 2020 році така конференція на 

тему «Вплив особистості на формування світового інтелектуального та мистецького спадку» відбулася 30 жовтня 2020 року в 

режимі онлайн. За дистанційною формою навчання у 2020/2021 навчальному році працюють більшість гуртків відділення, 

окремі за змішаною формою. 

Модернізація освітнього простору філософсько-суспільствознавчого спрямування стала можливою завдяки активному 

залученню партнерів, насамперед Філософського та Юридичного факультетів, Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра 

Яременка». 
 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

КОКПНЗ «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»  

   

№ Зміст заходів Термін 

виконання 

Форма  

узагальнен

ня 

Відповідальний 

за виконання 

Стан  

вико-

нання 

1.  Залучення учнів до участі в діяльності Наукового товариства 

учнів КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» у 2021 

рік 

січень Списки 

членів НТУ 

Терехова О.О.  

2.  Наповнення контентом рубрик відділення сайту КОКПНЗ 

«Мала академія наук учнівської молоді» 

січень сайт Терехова О.О.  

3.  Підготовка й розміщення циклу онлайн-лекцій у рамках 

вебпроекту «Віртуальна наукова школа» 

вересень - 

грудень 

план лекцій Терехова О.О., 

Остапенко О.О., 

Бойчук О.В. 

 

4.  Формування мережі гуртків закладу за науковим відділенням 

філософії та суспільствознавства Малої академії наук України 

вересень мережа, 

навчальний 

план 

Терехова О.О.  

5.  Формування контингенту вихованців та комплектування 

гуртків КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

вересень наказ Терехова О.О.  

6.  Укладання угод про науково-освітнє партнерство з місцевими 

органами управління освітою та закладами освіти регіону      

вересень угоди Терехова О.О.  

7.  Модернізація  освітнього  процесу в гуртках та секціях   МАН 

через інтерактивні методи та дистанційні технології навчання    

протягом 

року  

угоди, план 

заходів 

Терехова О.О.  

8.  Формування розкладу роботи гуртків та секцій КОК ПНЗ 

«Мала академія наук учнівської молоді» 

вересень розклад Терехова О.О.  

9.  Формування інформаційно-ресурсного банку «Академічна 

обдарованість» 

вересень банк даних Терехова О.О. 

методисти 

 

10.  Модифікація моделі партнерства з науковими установами,  

закладами вищої освіти, громадськими організаціями та 

інституціями. Пролонгування угод 

протягом 

року 

угоди Минзар С.А. 

Терехова О.О. 

 



11.  Інфотайм «МАН – простір можливостей»  вересень наказ 

інформація   

Терехова О.О.  

12.  Організаційно-інформаційний супровід проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів Малої академії наук України серед 

вихованців КОК ПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

грудень наказ 

інформація 

Терехова О.О.,  

Бойчук О.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД 

ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

№ Зміст заходів Термін 

виконання 

Форма  

узагальнення 

Відповідальний 

за виконання 

Стан  

вико-

нання 

1.  

 

Інформаційно-організаційне та навчально-методичне  

забезпечення роботи обласних наукових профільних  

шкіл у партнерстві із закладами вищої освіти України 

для  учнів – членів   Київського  обласного 

територіального відділення Малої академії наук 

України за науковим відділенням Філософії та 

суспільствознавства  

протягом року наказ  

інформація   

Терехова О.О., 

методисти 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

 

2.  Навчальні тренінги та консультарії на базі  закладів 

вищої освіти України та наукових установ Національної 

академії наук України для педагогів – наукових 

керівників учнівських науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів МАН України   

протягом року наказ  

інформація   

Терехова О.О., 

методисти 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

 

3.  Участь у школі для педагогічних працівників 

позашкільної та загальної середньої освіти з методики 

«Філософія для дітей» Метью Ліпмана   

протягом року інформація Терехова О.О. 

 

 

4.  Упровадження в освітню діяльність секцій відділення  

інституту менторства 

протягом року Угоди Терехова О.О. 

 

 



5.  Консалт-студія для педагогічних працівників, які 

координують діяльність територіальних відділень МАН 

об’єднаних територіальних громад та локальних 

відділень закладів освіти обласної комунальної 

власності «Організаційні та методично-інформаційні 

заходи з підготовки команди ОТГ до участі в ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2021 

році»   

січень інформація Терехова О.О.   

6.  Надання консультативно-методичної допомоги з питань 

модернізації структури та змісту роботи з обдарованою 

учнівською молоддю у системі Малої академії наук 

відділу освіти  Маловільшанської ОТГ  

лютий 
наказ 

інформація 

Минзар С.А., 

Терехова О.О. 

 

7.  Надання консультативно-методичної допомоги з питань 

модернізації структури та змісту роботи з обдарованою 

учнівською молоддю у системі Малої академії наук 

відділу освіти  Борщагівської ОТГ  

березень 
наказ 

інформація 

Минзар С.А., 

Терехова О.О. 

 

8.   квітень 
наказ 

інформація 

Минзар С.А., 

Терехова О.О. 

 

9.   Вебінар для педагогічних працівників, які 

координують діяльність територіальних відділень МАН 

об’єднаних територіальних громад та локальних 

відділень закладів освіти обласної комунальної 

власності «Ціннісно-мотиваційний аспект розвитку 

дослідницьких компетентностей учнів-членів 

Київського обласного територіального відділення МАН 

України як умова успішної соціалізації особистості»   

травень 
рекомендації 

Терехова О.О. 

Григоренко О.П. 

 



10.  Виставка-презентація  методичних кейсів «Галерея 

професіоналів» педагогічних  працівників КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

травень виставка Григоренко О.П.  

11.  Надання консультативно-методичної допомоги з питань 

модернізації структури та змісту роботи з обдарованою 

учнівською молоддю у системі Малої академії наук 

України управлінню освіти і науки Вишнівської ОТГ 

травень 
наказ 

інформація 

Минзар С.А., 

Терехова О.О. 

 

12.  

 

 Вебінар для педагогічних працівників, які 

координують діяльність територіальних відділень МАН 

об’єднаних територіальних громад та локальних 

відділень закладів освіти обласної комунальної 

власності « Науково-освітнє партнерство КОКПНЗ 

«Мала академія наук учнівської молоді» із закладами 

вищої освіти, державними установами та організаціями 

для створення оптимальних умов формування та 

розвитку дослідницьких компетенцій вихованців 

гуртків і секцій: напрями, зміст, форми»   

вересень 
наказ 

інформація 

Терехова О.О.  

13.  Надання консультативно-методичної допомоги з питань 

модернізації структури та змісту роботи з обдарованою 

учнівською молоддю у системі Малої академії наук 

України відділу освіти  Глевахівської ОТГ 

вересень 
наказ 

інформація 

Минзар С.А.  

Терехова О.О. 

 

14.  Організаційне та інформаційно-методичне  

забезпечення обласної настановної конференції учнів – 

членів Київського обласного територіального 

відділення  МАН 

жовтень наказ, 

інформація   

Терехова О.О. 

Бойчук О.В. 

 

15.  Інформаційно-організаційне та навчально-методичне  

забезпечення онлайн-лекторію «Науково-дослідницька 

діяльність учнівської молоді: актуальні напрями та  

нормативне поле» 

жовтень, 

згідно з 

графіком 

наказ, 

інформація 

Терехова О.О. 

Остапенко О.О., 

Бойчук О.В., 

методисти 

 



16.  Надання консультативно-методичної допомоги з питань 

модернізації структури та змісту  роботи з обдарованою 

учнівською молоддю у системі Малої академії наук 

України  відділу освіти Калинівської ОТГ 

жовтень 
наказ 

інформація 

Минзар С.А., 

Терехова О.О. 

 

17.  Надання консультативно-методичної допомоги з питань 

модернізації структури та змісту роботи з обдарованою 

учнівською молоддю в системі Малої академії наук 

України відділу освіти  Гребінківської ОТГ  

листопад 
наказ 

інформація 

Минзар С.А.. 

Терехова О.О. 

 

18.  Видання:   
 

  

збірника тез наукових робіт учнів – членів Київського 

обласного територіального відділення МАНУ 

«Сходинками до наукових вершин» 

травень 
збірник 

Калініна С.Є., 

методисти 

 

збірки тез  «Філософський симпозіон – 2020» жовтень 
збірка 

Терехова О.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV.  НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА З  ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ 

  

№ Зміст заходів Термін 

виконання 

Форма  

узагальнення 

Відповідальний 

за виконання 

Стан  

вико-

нання 

1.  Здійснення консалтингового супроводу І етапу реалізації 

науково-методичної проблеми закладу «Формування 

інноваційного змісту освіти через інтерактивні методи та 

дистанційні технології навчання» 

 

постійно 

рекомендації Терехова О.О. 

Григоренко О.П. 

 

2.  Засідання науково-методичної ради (додаток 2) за графіком протоколи Терехова О.О. 

Григоренко О.П. 

 

3.  Робота консалт-студії  для педагогічних працівників, які 

координують діяльність територіальних відділень МАН   

ОТГ, локальних відділень закладів освіти обласної 

комунальної власності (додаток…)  

січень-

травнь, 

вересень-

грудень  

рекомендації  методисти   

4.  

 

Участь у Школі для педагогічних працівників закладів 

позашкільної та загальної середньої освіти з методики 

«Філософія для дітей» Метью Ліпмана (м. Київ) 

упродовж 

року 

наказ 

інформація 

Терехова О.О.  

5. Участь в атестаційному процесі відповідно до плану 

атестації педагогічних працівників 

упродовж 

року 

наказ 

інформація 

  

6 Робота методологічної лабораторії  методистів наукових 

відділень МАН КОКПНЗ «Мала академія наук 

учнівської молоді» (додаток…) 

лютий 

березень 

травень  

серпень 

жовтень   

рекомендації Терехова О.О.  

4.  Виставка-презентація  методичних кейсів «Галерея 

професіоналів» педагогічних  працівників КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

травень виставка Терехова О.О. 

Григоренко О.П. 

 

5.  Поповнення методичного порталу на сайті КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

щоквартальн

о  

презентація  Терехова О.О. 

Остапенко О.О.  

 



6.  Моніторинг ефективності методичного супроводу 

керівників гуртків КОКПНЗ «Мала академія наук 

учнівської молоді» 

травень наказ Терехова О.О.  

7.  Формування інформаційно-ресурсного банку науково-

методичних матеріалів із досвіду роботи гуртків та 

секцій наукових відділень КОКПНЗ «МАНУМ»  

вересень-

жовтень 

База даних  Григоренко О.П.  

8.  Проведення заходів відповідно до Положення про 

атестацію: 

    

9.  - створення атестаційної комісії;  вересень наказ Минзар С.А. 

Терехова О.О. 

 

10.  - затвердження плану роботи атестаційної комісії; жовтень протокол   

11.  - складання графіка засідань атестаційної комісії;    жовтень протокол   

12.  - затвердження списків працівників, які атестуються жовтень протокол   

13.  Створення науково-методичної ради (НМР) та 

організація науково-методичної роботи в закладі 

вересень наказ Терехова О.О., 

Григоренко О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО  СПРЯМУВАННЯ 

У ВІДДІЛЕННІ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 

 Зміст заходів Термін 

виконання 

Форма  

узагальнення 

Відповідальний 

за виконання 

Стан  

вико-

нання 

1.  Участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України  

квітень наказ  

інформація  

Терехова О.О.,   

методисти   

 

2.  Участь у Круглому столі учнів-членів МАН у рамках 

Міжнародної наукової конференції «Дні науки 

філософського факультету – 2020»   

квітень наказ  

інформація   

Терехова О.О.  

3.  Участь у Міжнародній школі з культурної дипломатії  

 

протягом 

року 

інформація   Терехова О.О., 

Григоренко О.П. 

 

4.  Участь у Міжнародній школі дитячої культурної 

дипломатії (НЦ МАН ) 

Протягом 

року 

наказ 

інформація   

Григоренко О.П.   

5.  Участь у Всеукраїнській школі з української культури 

(НЦ МАН) 

протягом 

року 

інформація   Черевата Л.Г.   

6.  Участь у Всеукраїнській школі з філософії (НЦ МАН) протягом 

року 

наказ  

інформація   

Терехова О.О.  

7.   Soft School в рамках STEM-проєкту «Профільна наукова 

школа"  для учнів-членів наукового відділення Філософії 

та суспільствознавства   на базі Інституту журналістики  

КНУ імені Тараса Шевченка 

 січень наказ 

інформація   

Остапенко О.О.  

8.  ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН 

України (контрольні роботи з базових дисциплін) 

лютий 

  

наказ  

інформація 

Терехова О.О.  

9.  ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України  

(презентація та захист робіт) 

лютий 

  

наказ  

інформація 

Минзар С. А. 

Терехова О.О.  

методисти  

 



10.  Літня профільна зміна для учнів суспільствознавчих 

відділень 

червень  Наказ, 

інформація   

Терехова О.О.  

11.  Обласна учнівська науково-практична конференція 

«Філософський симпозіон – 2020» 

жовтень  Наказ, 

інформація   

Терехова О.О.  

12.  Участь у Всеукраїнській олімпіаді з філософії жовтень інформація Терехова О.О.  

13.  Участь у всеукраїнському урочистому зборі переможців 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук у 

2020 році для вручення стипендій Президента України 

листопад інформація Терехова О.О.  

14.  Університет юних правознавців юридичного факультету 

КНУ імені Тараса Шевченка 

жовтень-

листопад 

Наказ, 

інформація 

Терехова О.О.  

 


