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Нормативно-правове поле діяльності Київського обласного 

комунального позашкільного навчального закладу «Київська обласна Мала 

академія наук» 

 

У 2020/2021 навчальному році статутна діяльність Київського обласного 

комунального позашкільного навчального закладу «Київська обласна Мала 

академія наук» була спрямована на забезпечення оптимальних умов реалізації 

державної регіональної політики у сфері позашкільної освіти дослідницько-

експериментального напряму, здійснювалась з урахуванням особливостей 

соціально-економічного розвитку регіону, потреб та запитів здобувачів освіти та 

їх батьків.  

Нормативно-правове регулювання й регламентація освітньої, науково-

методичної, організаційно-масової, фінансово-господарської діяльності закладу 

забезпечувалось чинними нормативно-правовими документами України: 

Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положенням про 

позашкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 06 травня 2001 року №433, Положенням про Малу академію наук 

учнівської молоді, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

09 лютого 2006 року №90, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 

лютого 2006 року за № 172/12046, Концепцією «Нова українська школа», 

схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року 

№ 988-р, Програмою розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 

роки, затвердженої розпорядженням Київської обласної державної адміністрації 

від 29 березня 2019 року № 179, Статутом Київського обласного комунального 

позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді», 

затвердженим Київською обласною радою, рішення від 27.04.2017 № 269-13- VІІ,  

Програмою розвитку Київського обласного комунального позашкільного 

навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» на 2017-2022 роки, 

освітньою програмою Київського обласного комунального позашкільного 

навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» на 2020/2021 

навчальний рік. 
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Концептуальні орієнтири розвитку закладу. 

Місія.  Візія. Цінності 

Місія  

Формування й розвиток освітньої системи, яка забезпечує організацію й 

координацію науково-дослідницької діяльності учнівської молоді Київщини, 

створює умови для її інтелектуального, духовного, творчого розвитку та 

професійного самовизначення, надає якісні освітні послуги з позашкільної освіти 

дослідницько-експериментального напряму, які стануть запорукою самореалізації 

та неперервного розвитку особистості впродовж життя.   

Візія 

Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала 

академія наук учнівської молоді»: 

 сучасний заклад позашкільної освіти дослідницько-експериментального 

напряму, основою освітньої політики якого є стратегія якості та максимальної 

доступності позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму для 

дітей та учнівської молоді Київщини; 

 академічна спільнота самоактуалізованих, мобільних, успішних 

особистостей, що функціонує і розвивається у відкритому науково-освітньому 

просторі Київщини;  

 профільний заклад позашкільної освіти наукового спрямування, який під 

егідою ЮНЕСКО, патронатом Національного центру «Мала академія наук 

України», керівництвом Департаменту освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації та за сприяння Київської обласної ради здійснює освітню 

діяльність, максимально  орієнтовану на інтереси потенційних споживачів 

освітніх послуг з урахуванням індивідуальних та суспільних потреб; 

 центр інновацій та позитивних мотиваційних трансформацій регіональної 

моделі позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму та 

формування відкритого науково-освітнього простору Київщини; 

 інформаційно-методичний провайдер та координатор реалізації регіональних 

науково-освітніх проєктів, орієнтованих на розвиток дослідницьких компетенцій 

та самоактуалізацію учнів-членів Київського обласного територіального 

відділення МАН; 

 багаторівневий та багатовекторний науково-освітній простір можливостей, 

успішності, особистісної самореалізації та професійного самовизначення учнів-

членів Київського обласного територіального відділення МАН у новій українській 

школі. 

Цінності 

 академічна доброчесність;   навчання впродовж життя; 

 усвідомлений патріотизм;   відповідальність за майбутнє; 

 особистісна відповідальність;  прозорість дій, свобода вибору; 
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 прагнення до безперервного 

розвитку; 

    самоактуалізація, самореалізація, 

самовизначення 
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Науково-освітнє партнерство 

Склад президії 

Київського обласного територіального відділення МАН 

Президент:  

Шуст Олена Анатоліївна, ректор Білоцерківського національного аграрного 

університету, доктор економічних наук, професор;   

Члени Президії:  

Ванін Володимир Володимирович, декан фізико-математичного факультету 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, заслужений 

працівник народної освіти України; координатор наукового відділення 

математики; 

Вижва Сергій Андрійович,  завідувач кафедри геофізики Київського 

університету ім. Т.Г.Шевченка, доктор геологічних наук, професор, заслужений 

працівник освіти України; координатор наукового відділення наук про Землю; 

Відьмаченко Анатолій Петрович, професор кафедри фізики Навчально-

наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, доктор фізико-

математичних наук, академік Академії наук вищої школи України; координатор 

наукового відділення фізики і астрономії; 

Голуб Олександр Андрійович, декан факультету природничих наук 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор хімічних 

наук, професор; координатор наукового відділення хімії та біології; 

Дікова-Фаворська  Олена Михайлівна, професор кафедри педагогіки й 

андрогогіки Житомирського обласного  інституту післядипломної педагогічної 

освіти, доктор соціологічних наук, професор; координатор наукового відділення 

філософії та суспільствознавства; 

Димань Тетяна Миколаївна, проректор з освітньої, виховної та міжнародної 

діяльності Білоцерківського національного аграрного університету, доктор 

сільськогосподарських наук, професор; координатор наукового відділення 

екології та аграрних наук; 

Дмитренко Микола Костянтинович, провідний науковий співробітник 

Інституту мистецтва, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, доктор 

філологічних наук, професор; координатор наукового відділення 

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства; 

Кваша Сергій Миколайович, проректор з навчальної і виховної роботи 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор 

економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук, 

заслужений діяч науки і техніки; координатор наукового відділення економіки% 

Кравченко Юрій Васильович, завідувач кафедри мережевих та інтернет 

технологій факультету інформаційних технологій Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, доктор технічних наук, професор; 

координатор наукового відділення комп’ютерних наук;  
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Лобода Петро Іванович, декан інженерно-фізичного факультету Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», член-кореспондент  НАН України, доктор технічних наук, 

професор; координатор наукового відділення технічних наук; 

Максименко Анатолій Петрович, проректор з навчально-виховної роботи та 

міжнародних зв’язків Київського національного лінгвістичного університету, 

доктор педагогічних наук, професор; координатор наукового відділення 

мовознавства; 

Минзар Світлана Анатоліївна, директор Київського обласного комунального 

позашкільного начального закладу «Мала академія наук учнівської молоді»: 

Мушкетик Леся Георгіїівна, провідний науковий співпробітник Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т Рильського НАН 

України, доктор філологічних наук; координатор наукового відділення 

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства; 

Осипенко Жанна Жоржівна, директор департаменту освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації; 

Потильчак Олександр Валентинович, завідувач кафедри джерелознавства та 

спеціальних історичних дисциплін факультету історичної освіти Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, 

професор історії; 

Сергієнко Володимир Петрович, директор інституту неперервної освіти 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор 

педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, 

заслужений працівник освіти України; координатор наукового відділення фізики і 

астрономії; 

Торбін Григорій Мирославович, проректор з наукової роботи Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, професор кафедри 

математичного аналізу та диференціальних рівнянь, доктор фізико- математичних 

наук, професор; 

Шинкарук Василь Дмитрович, декан гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування, доктор 

філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, член 

Національної спілки журналістів України;  координатор наукового відділення 

мовознавства 
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Науково-освітнє партнерство 

Протягом року значно розширено напрями та модернізовано зміст і форми 

партнерської взаємодії Київського обласного комунального позашкільного 

навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» із 29 закладами 

вищої освіти та провідними науковими установами України, серед яких: 

Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Київський 

національний лінгвістичний університет; Національний авіаційний університет; 

Інститут журналістики, Інститут літератури, Інститут філології, Навчально-

науковий інститут «Інститут геології», Навчально-наукового центр «Інститут 

біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; 

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, факультети: фізико-

математичний, інженерно-технічний та електроенерготехніки й автоматики 

Національного технічного  університету України  «Київський політехнічний 

інститут імені І.Сікорського»; Навчально-науковий інститут аеронавігації, 

електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету; Головна 

астрономічна обсерваторія України НАН України; Національний ботанічний сад 

імені М.М Гришка НАН України; Головне територіальне управління юстиції в 

Київській області; Державний архів Київської області; Київський академічний 

обласний музично-драматичний театр ім. П. Саксаганського; факультети 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (історичний, 

юридичний, економічний, географічний, фізичний, інформаційних технологій); 

Білоцерківський національний аграрний університет; Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана; навчально-науковий інститут 

енергетики, автоматики і енергозбереження, навчально-науковий інститут 

лісового і садово-паркового господарства, факультети: інформаційних технологій, 

аграрного менеджменту,  гуманітарно-педагогічний, кафедри: економічної теорії, 

романо-германських мов і перекладу та англійської філології,   відтворення лісів 

та лісових меліорацій Національного університету біоресурсів і 

природокористування України;  Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН 

України; Інститут Української археографії та джерелознавства імені М. 

Грушевського; Інститут історії України Національної академії наук України; 

Університет економіки та права «Крок»; Інститут педагогіки Національної 

академії педагогічних наук України; Дипломатична академія України; Київський 

міжнародний університет; Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. 

Вернадського; Інститут фольклористики, мистецтвознавства та етнології ім. М.Т. 

Рильського; Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України; Інститут 

мовознавства ім. О. Потебні НАН України;  ГО «Український інститут соціальних 

досліджень ім. О. Яременка», Державна установа «Інститут всесвітньої історії 

НАН України», Національний військово-історичний музей 

України, Національний музей Революції Гідності.  
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Освітня діяльність 

Протягом  2020/2021 навчального року пріоритетами діяльності Київського 

обласного комунального навчального закладу «Мала академія наук учнівської 

молоді» було визначено створення для здобувачів освіти сучасного 

багаторівневого освітнього простору якості та доступності позашкільної освіти 

дослідницько-експериментального напряму, розробку адаптивних механізмів 

залучення вихованців гуртків та секцій МАН до науково-дослідницької, 

експериментальної,  конструкторської  та  винахідницької роботи в різних галузях 

науки,  техніки, культури й мистецтва, створення умов для розвитку й підтримки 

обдарованої молоді, її самореалізації і самоактуалізації, розширення  наукового  

світогляду, набуття життєво важливих компетентностей. 

З метою реалізації визначених пріоритетів діяльність Київського обласного 

комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 

учнівської молоді» здійснювалась у двох контентних площинах, а саме:  

 забезпечення якості освітнього процесу безпосередньо в гуртках 

Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала 

академія наук учнівської молоді» як  обласного профільного закладу позашкільної 

освіти дослідницько-експериментального напряму та моніторинг якості й 

доступності позашкільної освіти в гуртках і  секціях МАН у закладах загальної 

середньої та позашкільної освіти  міських, селищних та сільських територіальних 

громад; 

 забезпечення якісних мотиваційних трансформацій науково-

освітнього простору Київського обласного територіального відділення МАН та 

регіональної моделі позашкільної освіти дослідницько-експериментального 

напряму. 

Зважаючи, що стратегічним орієнтиром розвитку регіональної  позашкільної 

освіти дослідницько-експериментального напряму у 2020/2021 навчальному році 

було визначено створення умов для забезпечення якості та доступності 

позашкільної освіти, актуальними тактичними рішеннями стали такі: 

формування  гнучкої адаптивної мережі гуртків та секцій МАН у закладах 

загальної середньої та позашкільної освіти області та збільшення контингенту  

здобувачів позашкільної освіти.  

Освітній процес було організовано за типовими навчальними планами й 

освітніми програмами, рекомендованими до використання Міністерством освіти і 

науки України, у 12 наукових відділеннях: літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства; мовознавства; філософії та суспільствознавства; історії; наук 

про Землю; технічних наук; комп’ютерних наук;  математики; фізики та 

астрономії; економіки; хімії та біології; екології та аграрних наук.  

Результатом позитивного вирішення питання забезпечення умов для 

доступності до якісної позашкільної освіти дослідницько-експериментального 

напряму стало розгалуження мережі гуртків та зростання контингенту здобувачів 

освіти у 2020/2021 навчальному році. 

Протягом навчального року позашкільну освіту дослідницько-

експериментального напряму у  326 гуртках отримали  4917 учнів (95 гуртків  та 
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1483 учнів у закладах освіти сільської місцевості)  закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти області,  1867 з яких навчалися в гуртках Київського 

обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 

учнівської молоді» як обласного профільного закладу позашкільної освіти 

дослідницько-експериментального напрям.   

У 2020/2021 навчальному році відповідно до угод 101 гурток Київського 

обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 

учнівської молоді» функціонував на базі 38 закладів загальної середньої і 

позашкільної освіти та 3 закладів освіти обласної комунальної власності, 

забезпечуючи можливості для багатопрофільного навчання здобувачам 

позашкільної освіти, зокрема: у 31 гуртку – суспільно-гуманітарного профілю, 49 

–  фізико-математичного й технічного, 21 – природничого профілів.  Важливим 

вектором розвитку мережі гуртків КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської 

молоді» стало значне збільшення кількості гуртків фізико-математичного й 

технічного профілів (із 46 гуртків  – у минулому  навчальному році до 49 гуртків 

– у цьому навчальному році) та запровадження функціонування на базі 10 

закладів загальної середньої освіти гуртків робототехніки, навчальні кабінети для 

організації освітнього процесу у яких було укомплектовано відповідним  

обладнанням, а для педагогів проведено навчальні тренінги з технологій його 

використання.  

 

 

 
 

 

 Позитивним фактором забезпечення якості позашкільної освіти стало й 

максимальне залучення до організації освітнього процесу в  гуртках і секціях  

МАН наукових працівників закладів вищої освіти та провідних наукових установ 

Національної академії наук України. Зокрема, цьогоріч 21 науковець працював на 

посадах керівників гуртків та секцій МАН, що становило третину від загальної 

кількості педагогів закладу. Водночас, майже 200 наукових працівників протягом 

року здійснювали кваліфікований науковий патронат прикладної науково-

дослідницької діяльності вихованців гуртків у 12 наукових відділеннях: 

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства; мовознавства; 

філософії та суспільствознавства; історії; наук про Землю; технічних наук; 
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комп’ютерних наук;  математики; фізики та астрономії; економіки; хімії та 

біології; екології та аграрних наук. 

 Організація освітнього процесу в гуртках та секціях МАН протягом 

навчального року здійснювалась у різних формах, серед яких:  

 гурткові, індивідуальні та групові заняття; 

 лабораторні, практичні та семінарські заняття; 

 прикладна діяльність в лабораторіях, архівах;  

 навчальні екскурсії до навчальних та науково-дослідних лабораторій 

закладів вищої освіти – партнерів МАНУМ;  

 стажування та тренінгові заняття на базі навчальних та науково-дослідних  

лабораторій закладів вищої освіти– партнерів МАНУМ;   

 участь у заходах обласних науково-освітніх проєктів; 

 презентація учнівських наукових досліджень на науково-практичних 

конференціях; 

 участь у конкурсах, олімпіадах, турнірах; 

 участь у навчально-тренувальних зборах; 

 навчання в обласних профільних наукових  школах; 

 навчання у всеукраїнських літніх профільних школах; 

 мотиваційно-тренінгові заняття в обласних літніх профільних тематичних 

змінах; 

 онлайн-лекторії; 

 інтерактивні виставки; 

 участь в інтелектуальних змаганнях різного рівня. 

 Випускникам Київського обласного комунального позашкільного 

навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді»,  які завершили 

повний курс навчання в гуртках, секціях МАН, захистили дослідницький проєкт у 

визначеному науковому відділенні та успішно склали  кваліфікаційний іспит, на 

підставі рішення педагогічної ради та на виконання наказу від 18.12.2019 №62 

«Про затвердження Порядку видачі випускникам КОКПНЗ «Мала академія наук 

учнівської молоді» свідоцтва про позашкільну освіту»  видано  76  свідоцтв про 

позашкільну освіту. 
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Організаційно-масова робота 

Протягом року Київський обласний комунальний навчальний заклад «Мала 

академія наук учнівської молоді» здійснював організаційний та науково-

методичний супровід  багатовекторної масової роботи різних рівнів  з учнівською 

молоддю. 

З урахуванням регіональної специфіки функціонування Малої академії 

наук учнівської молоді, потреб та запитів дітей та їх батьків пріоритетами 

діяльності  Київського обласного комунального навчального закладу  «Мала 

академія наук учнівської молоді» як регіонального координаційно-

методичного центру Київського обласного територіального відділення МАН 

у 2020/2021 навчальному році були: організаційний та науково-методичний 

супровід пошуку, виявлення та підтримки учнівської молоді з високим рівнем 

дослідницьких здібностей; збільшення контингенту учнівської молоді, залученої 

до науково-дослідницької діяльності у системі Малої академії наук України; 

формування регіонального освітнього простору, максимально орієнтованого на 

забезпечення можливостей для творчої самореалізації та професійного 

самовизначення учнівської молоді  Київщини. 

Забезпечення якісних мотиваційних трансформацій регіональної моделі 

позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму та Київського 

обласного територіального відділення МАН здійснювалось шляхом реалізації 

комплексу регіональних науково-освітніх проєктів, серед яких: «STEM-простір 

МАН»,   соціально-партнерський проєкт «Відкриваємо світ науки разом», Web-

проєкти «Віртуальна наукова школа» та «МАН 4.0», науково-освітній проєкт 

«М:#Математика.Мислення.Майбутнє».  

 Серед результатів успішної реалізації проєктів – збереження в умовах 

адміністративно-територіальної реформи кількості учнів, залучених до 

різнорівневої та багатоваріантної науково-дослідницької діяльності у системі 

Малої академії наук України – близько 24000 учнів. 

  Модифіковано структуру  Київського обласного територіального відділення 

МАН в умовах адміністративно-територіальної реформи та розгалужено  мережу 

територіальних відділень з 55– у 2019/2020 навчальному році до 74 – у 2020/2021 

навчальному році, серед яких: 69  міських, селищних, сільських територіальних 

відділень та 5 локальних відділень – на  базі закладів освіти обласної комунальної 

власності.  Окрім того, у структурі  7 навчально-виховних об’єднань області 

функціонували відділення Малої академії наук дослідницько-експериментального 

напряму, серед яких: Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей – 

МАН» Білоцерківської міської ради, Броварське навчально-виховне об’єднання 

Броварської міської ради, Ірпінське навчально-виховне об'єднання «Ірпінський 

ліцей інноваційних технологій – Мала академія наук» Ірпінської міської ради, 

Требухівське навчально виховне об'єднання  Броварського району Київської 

області «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад позашкільної 

освіти «Мала академія наук»; КЗ Рокитнянської районної ради «Рокитнянський 

ліцей – Мала академія наук»,  Богуславське навчально-виховне об’єднання «Ліцей 

№3 –  Мала академія наук» Богуславської районної ради. 
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У закладах освіти територіальних відділень міських, селищних та сільських 

громад створено й ефективно функціонувало 444 локальних (шкільних) відділень 

МАН та наукових товариства учнів (НТУ), 208 з яких – у закладах освіти 

сільської місцевості. 
Здійснено модернізацію дорожніх карт регіональних науково-освітніх 

проєктів, що значною мірою забезпечило додаткові багатовекторні можливості 

для доступності позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму, 

набуття дослідницьких компетенцій, самоактуалізації та професійного 

самовизначення учнів-членів Київського обласного територіального відділення 

МАН. Кількісним показником успішної реалізації проєктів стало  збереження в 

умовах адміністративно-територіальної реформи   кількості  учасників проєктів –  

близько  18400, а якісним – створення у відкритому науково-освітньому просторі 

Київщини академічної спільноти успішних, мобільних, самоактуалізованих та 

самореалізованих особистостей учнів – членів Київського обласного 

територіального відділення МАН. 

Базовими індикаторами ефективності реалізації  проєкту «STEM - простір 

МАН» та організації якісного профільного навчання учнів – членів МАН  стали 

зокрема: збільшення вмотивованої цільової аудиторії проєкту й кількості його 

активних учасників, а також розгалуження в умовах академічної мобільності 

мережі профільних наукових шкіл та мотиваційно-навчальних  платформ для 

юних дослідників. У 2020/2021 навчальному році на базі закладів вищої освіти та 

провідних наукових установ України відповідно до угод про науково-освітнє 

партнерство проведено 28 обласних наукових профільних шкіл та наукових 

студій у режимі онлайн для близько 2100 учнів – членів Київського обласного 

територіального відділення Малої академії наук України 

Серед найбільш активних учасників проєкту «STEM-простір МАН»  – учні 

– члени територіальних відділень МАН Білоцерківської, Богуславської, Боярської, 

Васильківської, Сквирської, Переяславської, Тетіївської, Узинської,  Яготинської 

міських громад; Гребінківської, Згурівської, Іванківської, Коцюбинської, 

Немішаївської,  Рокитнянської селищних громад; Гатненської, Пристоличної 

сільських громад, а також Переяслав-Хмельницького ліцею-інтернат "Патріот" та 

КЗ КОР «Фастівський ліцей-інтернат».  

 Найбільш ефективними мотиваційно-навчальними платформами для 

дослідно-орієнтованого профільного навчання у рамках проєкту «STEM – простір  

МАН» стали: стажування на базі науково-дослідницьких лабораторій закладів 

вищої освіти; навчальні практикуми, тренінг-сесії, дистанційні курси,  навчанням 

в яких охоплено понад 1300 учнів – членів  Київського обласного територіального 

відділення МАН, яке здійснювалось з використанням Web-ресурсів та онлайн-

платформ. Зокрема, навчальний курс з атомної енергетики; цикл онлайн-курсів: 

«Цікава фізика» в рамках Всеукраїнської профільної фізичної школи; 

«Цитогенетика» в рамках Всеукраїнської наукової біологічної школи,  “Основи 

програмування мовою Java”, Game Dev Base” та «Створи свою гру в Unity» у 

рамках Всеукраїнської профільної школи ІТ для школярів, «Захоплива 

астрономія: таємниці Сонячної системи»  в рамках Всеукраїнської 
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профільної школи з астрономії НЦ «МАНУ»; Всеукраїнська осіння школа «STEM 

MAS.UA»; Всеукраїнська школа громадянської і волонтерської участі та 

патріотичного виховання «Агенти змін»; тренінг-сесія «Звичайна математика та 

надзвичайні хвилі» в рамках Всеукраїнських наукових профільних шкіл на базі 

ЕХLаb  НЦ «МАН України», онлайн-урок «День безпечного інтернету» на базі 

Мережевої академії Cisco.  

Розширення можливостей для дистанційної освіти, створення сучасної 

освітньої онлайн-платформи, формування  відкритого освітнього простору – 

основні  концепт-результати реалізації  web-проєкту  «МАН 4.0», участь у 

різних формах реалізації яких взяли близько 3000 учнів. Протягом 2020/2021 

навчального року  продовжено комплекс трансформацій інформаційно-ресурсних 

платформ Київського обласного комунального позашкільного навчального 

закладу  «Мала академія наук учнівської молоді». 

Модифіковано структуру освітньої онлайн-платформи «Віртуальна наукова 

школа» та сервіс «Актуальне онлайн-консультування», модернізовано 

інформаційно-ресурсний е-кейс «МАН Київщини в цифровому вимірі».  

Продовжено функціонування онлайн-проєкту «Знайомство з геніями», у рамках 

реалізації якого передбачено віртуальні тематичні презентації наукових досягнень 

всесвітньо відомих науковців. Створено онтологічні онлайн-кабінети дослідження 

життя та діяльності українських вчених. Запроваджено онлайн-екскурси до 

наукових  музеїв України та світу за проєктом «Музейний портал» Національного 

центру «Мала академія наук України». 

Розроблено адаптивні механізми проведення регіональних науково-освітніх 

заходів для учнів і педагогів Київського обласного територіального відділення 

МАН у дистанційній формі з використанням Web-ресурсів та онлайн-платформ, 

учасниками яких  стали близько 2700 юних дослідників. Розширено тематику 

онлайн-лекторію, орієнтованого на формування готовності до науково-

дослідницької роботи, ознайомлення учнів-членів МАН з актуальними 

дослідженнями в різних галузях науки та техніки. У поточному навчальному році 

розширено цільову аудиторію та збільшено контингент онлайн-лекторію, 

слухачами якого стали понад 1500 учнів-членів МАН. Проведено цикл онлайн-

лекцій в рамках Web-проєкту «МАН 4.0» КОК ПНЗ «Мала академія наук 

учнівської молоді»: науковий лекторій «Основи агрономії» за участі наукових 

працівників Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, «Цікаво про економіку» за участі науковців кафедри менеджменту ім. 

професора Й.С. Завадського Національного університету біоресурсів та 

природокористування України, онлайн-лекторій для слухачів віртуальної 

математичної академії «Математичне моделювання – складова частина  науково-

технічного прогресу»,  науково-просвітницький лекторій «Горизонти сучасної 

астрономії» за участі науковців Головної астрономічної обсерваторії НАН 

України, а також  циклу науково-популярних лекцій з різних галузей знань у 

рамках проєкту «День з професором» НЦ «Мала академія наук України». 

Протягом року у рамках реалізації соціально-партнерського проєкту 

«Відкриваємо  світ науки разом» розширено напрями та модернізовано зміст і 

форми партнерської взаємодії Київського обласного комунального позашкільного 
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навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» із 31 закладом 

вищої освіти та провідними науковими установами України з метою залучення 

обдарованої учнівської молоді до активної науково-дослідницької діяльності та 

проведення прикладних експериментальних  досліджень у різних галузях науки, 

техніки, культури і мистецтва.  Продовжено функціонування  консалтингових 

центрів та пілотних офісів консультування учнів-членів  МАН на базі 12 закладів 

вищої освіти та 7 наукових установ Національної академії наук України. Понад 

3000 учасників проєкту стали учасниками спільних заходів, максимально 

орієнтованих на особистісну самоактуалізацію, самореалізацію та професійне 

самовизначення, серед яких: студентсько-учнівські конференції та дискусії, 

навчальні тренінги, інтернет-олімпіади, екскурси, лекторії-практикуми, 

інтерактивні виставки, профорієнтаційні бізнес-турніри, дні стажування на базі 

навчальних та науково-дослідницьких лабораторій закладів вищої освіти України 

– партнерів Малої академії наук. 

Серед результатів успішної реалізації соціально-партнерського проєкту 

«Відкриваємо світ науки разом» – успішна й достатньо результативна 

презентація результатів наукових досліджень учнів – членів МАН на конкурсних 

майданчиках міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів, підготовка до 

участі в яких здійснювалась на засадах менторства та активного партнерства із 

науковими працівниками. Позитивною є й тенденція до зростання активності та 

результативності участі учнів-членів Київського обласного територіального 

відділення Малої академії наук України у конкурсах наукового-дослідницького 

спрямування, учасниками яких цьогоріч стали близько 2518 учнів. 

Значною мірою зросла результативність участі учнів закладів освіти області 

у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

МАН, який є найбільш масштабною національною конкурсною платформою з 

популяризації наукової освіти. 

У 2020/2021 навчальному році значно зменшилась кількість учасників І та ІІ 

етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України.  

У І етапі конкурсу взяли участь 789 учнів, а у ІІ етапі – 325 учнів 8-11 класів 

із 229 закладів загальної середньої та позашкільної освіти 48  територіальних 

громад та 4 закладів освіти обласної комунальної власності.  

Не взяли участі в конкурсі учні закладів освіти 2 громад Білоцерківського 

району (Ковалівської, Медвинської сільських громад); 5 громад Бориспільського 

району (Вороньківської, Гірської, Золочівської, Ташанської, Циблівської 

сільських громад); 4 громади Броварського району (Баришівської, 

Великодимерської, Калинівської, Калитянської селищних громад); 3 громад 

Бучанського району (Борщагівської, Дмитрівської, Немішаївської сільських 

громад); 2 громад Вишгородського району (Пірнівської сільської, Поліської 

селищної  громад); 2 громад Обухівського району (Ржищівської міської, 

Феодосіївської сільської  громади); 3 громад Фастівського району (Бишівської 

сільської, Калинівської  та Кожанської селищної  громад). 

На ІІ етап конкурсу було представлено 325 науково-дослідницьких робіт  

переможців І етапу у 12 наукових відділеннях і 62 секціях. У конкурсі не були 
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представлені секції «Російська мова», «Матеріалознавство», «Інформаційно-

телекомунікаційні технології».  

 Найбільшу багатоплановість та високий рівень наукових досліджень було 

представлено у дев’ятьох територіальних об’єднаних громадах, науково-

дослідницькі роботи учнів-членів яких було представлено у багатьох секціях 

конкурсу, зокрема: Білоцерківської міської територіальної громади – у 40 

наукових секціях; Бориспільської міської територіальної громади – 20; Сквирської 

територіальної міської громади – 18; Переяславської міської територіальної 

громади – 17; Іванківської селищної територіальної громади – 16; Миронівської 

міської територіальної громади – 14; Броварської міської  територіальної громади 

– 13; Богуславської міської   територіальної громади – 12; Бучанської міської  

територіальної громади – 11.  

Спостерігалася позитивна динаміка зростання результативності участі 

учнів-членів МАН на ІІ етапі конкурсу.  Переможцями ІІ етапу Конкурсу-захисту 

визнано 210 учнів, що становить 64,6% від загальної кількості учасників ІІ етапу. 

За рішенням журі І місце виборов 57 учасників конкурсу, ІІ місце – 72 , ІІІ місце – 

81 учасник. 

Найбільш успішною і результативною була участь у конкурсі учнів закладів 

освіти Білоцерківської міської територіальної громади, 82,5% яких стали 

переможцями, виборовши 33 призових місця.  Досить результативно виступили 

учнівські команди Васильківської, Славутицької, Переяславської, Броварської, 

Сквирської, Таращанської,  Богуславської, Бучанської міських територіальних 

громад та Іванківської селищної територіальної громади.  

Стовідсоткову результативність показала команда КЗКОР ««Переяслав-

Хмельницький ліцей-інтернат «Патріот» – 3 призових місця. Високі результатів  

досягли Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 – 5 переможців, 

Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням 

слов’янських мов – 5 переможців, Білоцерківська спеціалізована природничо-

математична школа № 16 ім. М.О.Кириленка – 4 переможці, Сквирський 

районний центр дитячої та юнацької творчості –  11 переможців, Іванківський 

районний ліцей –  8 переможців. 

За результатами конкурсу поповнено регіональний інформаційно-ресурсний 

банк «Обдаровані діти: науковий потенціал Київщини», підготовлено онлайн-

збірник «Сходинками до наукових вершин», у якому представлено тези наукових 

робіт двохсот десяти переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.  

У фінальному ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів МАН України команду Київщини 

представляли 56 учнів  закладів освіти Київської області.  

За підсумками фінальних змагань ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 

команда Київщини здобула 30 призових місць, із них: 5 золотих нагород, 7 – 

срібних, 18 – бронзових.  

Найбільш результативно презентували свої дослідницькі проєкти учні 

закладів освіти: 
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Петрівської сільської – 2 роботи (2 переможці – 100%), Білоцерківської 

міської – 16 робіт (12 переможців – 75%), Бучанської міської, Бориспільської 

міської – по 4 роботи (по 3 переможці – 75%); Сквирської міської – 4 роботи (2 

переможці – 50%). Заклади загальної середньої освіти Таращанської, Обухівської, 

Ірпінської міських, Ставищенської, Глевахівської, Рокитнянської селищних, 

Томашівської сільської громад та КЗКОР «Володарська спеціалізована 

загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації», які 

представили на ІІІ етап конкурсу по 1 дослідницькому проєкту,  показали 100% 

результат.   

Найвищі досягнення продемонстрували учні в наукових відділеннях «Історії» 

- 5 переможців (100%), «Екології та аграрних наук» – 5 (83,3%), «Хімії та 

біології» – 5 (71,4%), «Мовознавства» – 4 (67%), «Філософії та 

суспільствознавства» – 3 (50%). 

Надзвичайно успішною і результативною стала участь юних дослідників 

Київщини й в інших  всеукраїнських конкурсах, а саме: інтерактивних  конкурсах 

«МАН-Юніор Ерудит» (74 % результативності: із 399 учасників  294 переможці) 

та «МАН-Юніор Дослідник» (47% результативності: із 55 учнів 26 переможців), 

Всеукраїнському науково-технічному конкурсі «Еко-Техно Україна 2020»  – 5 

переможців,  ХІ всеукраїнській науково-технічній виставці-конкурсі молодіжних 

інноваційних проєктів «Майбутнє України» –  4 переможці, ХІХ Всеукраїнській 

конференції-конкурсу наукових робіт школярів «Зоряний шлях» – 3 переможці, 

конкурсі «Всеукраїнський юнацький водний приз» –  2 переможці, з них 

володарка Гран-прі – Єрофеєва Дар’я, учениця Бориспільського навчально-

виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» імені Володимира Мономаха Бориспільської міської ради,  

представлятиме  Україну у Міжнародному конкурсі Stockholm Junior Water Prize  

(онлайн).  

 Переможцями ІІІ Всеукраїнської олімпіади креативності Destination 

Imagination стали 3 команди: команда «Technology time» Боярського академічного 

ліцею «Гармонія» Боярської міської ради стала володарем золотої медалі; 

команди «Крокодоси»  КОК ПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді», учні 

Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 з поглибленим 

вивченням іноземних мов, та  «СТМ» Пісківської гуманітарної гімназії 

Пісківської селищної громади – срібних медалей.   

На Всеукраїнській конференції «Леся Українка у вимірах національної та 

світової культури» взяли участь 10 учнів, всеукраїнському Фестивалі 

шістдесятництва та дисидентського руху – 2 учні, на форумі молодих науковців: 

«Х Всеукраїнських драгоманівських читаннях молодих істориків» свої розвідки 

представили 2 учениці. 

Успішним простором для особистісної самоактуалізації стали наукові творчі 

конкурси та змагання міжнародного рівня, учасниками яких стали 93 учні-члени 

Київського обласного територіального відділення МАН. Юні дослідники 

Київщини отримали 10 призових місць на ХІІ Міжнародному конкурсі з 

українознавства.  



19 
 

На Міжнародній науково-практичній конференції «Україна очима молодих» 

Київщину достойно представили 6 учнів, на ХХІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ 

столітті»  – 8 учнів, на ХХІ Міжнародній науково-практичній конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» – 20 

учнів,  Міжнародному міждисциплінарному конкурсі наукових і мистецьких робіт 

Володимира Маняка та Лідії Коваленко «Голодомор 1932-1933 років – геноцид 

Українського народу: історія/пам’ять родини – історія/пам’ять країни» –   3 

представники області, Міжнародному конкурсі «Уроки війни та Голокосту – 

уроки толерантності» – 1 учень. Участь у відбірковому  етапі Міжнародного 

конкурсу наукових проєктів «Genius Olympiad -2021»  взяли 7 учнів. 

Учасниками ІУ профорієнтаційного бізнес-турніру для учнівської молоді 

Київщини були цьогоріч 804 юних бізнесмени, 11 з них стали переможцями 

фінального етапу. 

До реалізації обласного науково-освітнього проєкту «М:#Математика. 

Мислення.Майбутнє» залучено понад 900 учнів – членів Київського обласного 

територіального відділення МАН. У рамках реалізації проєкту проведено 

комплекс заходів, орієнтованих  на розвиток стійкого пізнавального інтересу до 

наукових досліджень у галузі «Математика», зокрема: математична академія для 

педагогів та учнів – членів Київського обласного територіального відділення 

МАН «Математичне моделювання: попит, стратегії, управлінські рішення» на базі 

кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, для слухачів якої організовано 

онлайн-тренінги та вебінари, онлайн-зустрічі з науковцями; пізнавальний онлайн-

проєкт «Історія математичної думки. Роль особистості в науці»; математична   

школа   на базі фізико-математичного  факультету Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Активну участь взяли юні математики у Всеукраїнському онлайн-

проєкті НЦ МАНУ «Математика як інструмент мислення»;  Всеукраїнському 

математичному онлайн-марафоні; святкуванні Міжнародного дня числа . 

Таким чином, запровадження у науково-освітньому просторі Київського 

обласного територіального відділення МАН якісних мотиваційних трансформацій   

та реалізація комплексу регіональних науково-освітніх проєктів забезпечувало 

максимальні можливості для функціонування  ефективної та якісної регіональної 

моделі позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму на 

принципах гнучкості, динамічності, відкритості та максимальної доступності для 

здобувачів освіти.  

В області позитивно вирішується питання щодо морального і матеріального 

стимулювання творчо обдарованих дітей та молоді. Щорічно, відповідно до 

розпорядження голови  Київської обласної державної адміністрації,  

відзначаються переможці ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів МАН. Зокрема, у 2020 році стипендії голови 

Київської обласної державної адміністрації отримували 9 учнів 9-10 класів.  
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Науково-методична діяльність 

 

Протягом 2020/2021 навчального року освітню діяльність та організаційно-

масову роботу із здобувачами позашкільної освіти дослідницько-

експериментального напряму забезпечував потужний педагогічний колектив, 

реалізуючи науково-методичну проблему «Формування інноваційного змісту 

освіти засобами технологій дистанційного навчання та інтерактивних методик». 

У закладі працювали 83 педагогічні працівники, серед яких 13 – основних,  

70 – сумісників. Усі педагогічні працівники мають повну вищу освіту. Серед 

педагогів закладу – 16 кандидатів наук, 3 – доктори наук, 1 педагог має звання 

«керівник гуртка – методист», 11– відзначено нагрудними знаками Міністерства 

освіти і науки України: 6 – «Відмінник освіти України»,  5 – «Василь 

Сухомлинський».  

Протягом 2020/2021 навчального року курси підвищення кваліфікації  

і фахові спецкурси на базі КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів» пройшли 6 педагогічних працівників 

(Авдеєва Т.В., Амеліна С.М., Дмитрук В.І. Міщенко О.О., Олецький О.В., 

Теребіленко К.В.). Під час атестації встановлено 11 тарифний розряд трьом  

керівникам гуртків,  12  тарифний розряд – 12 керівникам гуртків.   

Професійні досягнення педагогічних працівників закладу в 2020/2021 

навчальному році були відзначені відомчими нагородами різних рівнів: 

Почесною грамотою департаменту освіти і науки – Бойчук О.В., Григоренко 

О.П., Івашкіну О.В., Остапенко О.О., Терехову О.О.,  Цибко В.В., Фіщенко Ю.В. 

Почесною грамотою Київської обласної ради – Гончарук М.П., Терехову 

О.О. 

Протягом 2020/2021 навчального року модифіковано структуру 

професійних формувань педагогів та оновлено зміст науково-методичного 

супроводу професійної діяльності педагогів – керівників наукових товариств 

учнів, гуртків та секцій Київського обласного територіального відділення Малої 

академії наук України. 

З метою забезпечення сучасного рівня супервізії освітнього процесу в 

закладі сформовано мережу науково-методичної роботи. Зокрема, робота консалт-

центру для педагогічних працівників, які координують діяльність регіональних та 

локальних територіальних відділень МАН, зосереджувалась на питаннях 

нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення функціонування 

територіальних та локальних відділень Малої академії наук України в умовах 

нової нормативної бази проведення конкурсних платформ, організації освітніх 

послуг з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти через 

реалізацію освітніх проєктів. Спілкування проводилось в індивідуальній та 

груповій формах: індивідуальні та онлайн-консультацій, тематичне 

консультування на запити педагогічних працівників та  консалт-центру.  

Увага приділялася науково-методичному супроводу освітньої діяльності 

керівників гуртків та секцій КОК ПНЗ «МАНУМ». Механізми запровадження 

сучасних освітніх технологій та інноваційних моделей функціонування гуртків 

дослідницько-експериментального напряму, формування дослідницької 
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компетентності вихованців гуртків у системі Малої академії наук України 

розглядалось на засіданнях творчих груп для тренерів з Міжнародної програми з 

креативності «Destination Imagination» та керівників гуртків наукових відділень 

природничого профілю «Особливості організації STEM-освіти в гуртках і секціях 

МАН як сучасної технології навчання», консалт-студії для педагогів – наукових 

керівників учнівських дослідницьких проєктів наукового відділення історії.  

Протягом року оновлено рубрики сайту КОК ПНЗ «Мала академія наук 

учнівської молоді», які містять матеріали для організаційно-методичного 

забезпечення діяльності гуртків та секцій наукових відділень МАН,  проведення 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

МАН, популяризації здобутків обдарованої учнівської молоді та кращого досвіду 

науково-педагогічних працівників Київщини. 

 Приділялась увага науково-методичному супроводу професійної діяльності 

новопризначених керівників гуртків, забезпеченню їхніх індивідуальних 

професійних потреб та запитів, наданню консультативної  допомоги з питань 

організації та проведення дослідницько-експериментальної роботи, поглибленню 

знань щодо сучасних методик роботи з обдарованими дітьми. 

Запроваджено систему вебінарів, консультацій, майстер-класів, навчально-

методичних практикумів на базі вищих навчальних закладів   –  партнерів МАН 

України.  

Протягом 2020/2021 навчального року педагогічні працівники взяли участь у 

низці заходів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, серед яких: 

консалт-студії для координаторів регіональних відділень МАН «Інноваційні 

трансформації змісту та форм роботи  Київського обласного територіального 

відділення МАН у 2020/2021 н.р.», «Проектування інноваційної моделі виявлення, 

розвитку та підтримки обдарованої учнівської молоді в системі Малої академії 

наук України», «Організаційний та інформаційно-методичний супровід 

підготовки учнівської команди  до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів–членів МАН України у 2021 році», 

«Механізми впровадження компетентнісно зорієнтованих  технологій в освітній 

процес гуртків та секцій МАН»;    

навчальні тренінги: для  тренерів  Міжнародної освітньої програми 

Destination Imagination;   «Медіа освіта – важливий чинник формування базових 

компетенцій учнів-дослідників» для керівників гуртків та секцій наукових 

відділень   обласного територіального відділення  МАН України; 

пілотна студія з реалізації обласного науково-освітнього проєкту 

«#М: Математика. Мислення. Майбутнє»;   

вебінари для  педагогічних працівників, які координують діяльність 

відділень Малої академії наук  міських, селищних, сільських  територіальних 

громад «Розвиток національної моделі позашкільної освіти дослідницько-

експериментального напряму: інноваційні технологічні рішення»,   "Особливості 

проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України в дистанційному режимі"; «Ціннісно-мотиваційний 

аспект розвитку дослідницьких компетентностей учнів – членів Київського 
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обласного територіального відділення МАН як умова  успішної соціалізації 

особистості»; 

нетворкінг з робототехніки для керівників гуртків «Робототехніка» КОКПНЗ 

«МАНУМ»; 

віртуальна математична академія для педагогів та учнів – членів Київського 

обласного територіального відділення МАН «Математичне моделювання: попит, 

стратегії, управлінські рішення»; 

інтерактивна лекція  «Емоційний інтелект – необхідна грань професійності 

педагога ХХІ століття» для  педагогів   Київського обласного територіального 

відділення МАН;  

навчальний тренінг «Медіа освіта – важливий чинник формування базових 

компетенцій учнів дослідників» для керівників гуртків та секцій Київського 

обласного територіального відділення Малої академії наук України; 

консалт-студія для педагогічних працівників – наукових керівників 

учнівських дослідницьких проєктів наукового відділення історії «Історичні 

джерела в науковому дослідженні»; 

обласний онлайн-форум «Математика – наука для майбутнього»; 

всеукраїнські семінари-практикуми: «Педагогічне партнерство у роботі з 

обдарованими дітьми»; «Інноваційні інтерактивні методи дистанційного 

навчання» та «Педагогічний онлайн-марафон. Особливості організації освітнього 

середовища в сучасних умовах» у рамках  Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, «Сучасні аспекти теоретико-

методичних основ польових досліджень у практиці наукового відділення наук про 

Землю»; 

всеукраїнські вебінари в хмарному середовищі Zoom:  «Що робить 

дослідження актуальним?, "Академічна доброчесність у конкурсі-захисті МАН", 

"Анотація дослідницької роботи», "Мотиваційний лист у конкурсі-захисті МАН»; 

круглий стіл «Оновлення та стандартизація методологічної бази системи 

Малої академії наук України»   (НЦ «МАНУ»). 

Протягом року педагогічні працівники були учасниками всеукраїнських 

заходів: дистанційного курсу «Методи розділення в хімії: хроматографія та 

абсорбція» для керівників гуртків та секцій  МАН,   спецкурсів з фізики "Ядерна 

енергетика" в рамках Всеукраїнського науково-освітнього проєкту «Навчаємось, 

щоб навчати», з математики «Комбінаторика» для керівників гуртків 

математичного профілю, «Діджитал-інструменти для дистанційного навчання»  та 

навчального модуля "Методика розв'язування задач з хімії" для педагогічних 

працівників.   

 У Всеукраїнському конкурсі рукописів навчальної літератури для 

позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2020 році у категорії  

«Навчальні програми з позашкільної освіти дослідницько-експериментального 

напряму» для відділення мовознавства  найкращою визнано  програму «Основи 

науково-дослідницької діяльності. Англійська мова»  Забари Олени 

Дмитрівни, керівника гуртка КОКПНЗ  «Мала академія наук учнівської молоді» 

та  Куровської Надії Геннадіївни, учителів  англійської мови  Фастівської  

http://man.gov.ua/upload/activities/Adult_education/2021/30_03/Spetskurs_z_matematyky_%C2%ABKombinatoryka%C2%BB.PDF
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спеціалізованої загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів  №4  з поглибленим 

вивченням іноземних мов. 

Призерами вище названого конкурсу стали: Байда Олена Анатоліївна, 

автор програми «Говоримо та пишемо іспанською» (3 роки навчання), учитель 

іспанської мови Броварської гімназії імені  С. Олійника Броварської міської ради, 

учитель-методист, та Шамрай Ганна Володимирівна, автор програми «Обираємо 

польську» (три роки навчання), учитель польської мови Ірпінської загально 

освітньої школи І-ІІІ ступенів №18. 

Протягом  звітного періоду проведено 2 засідання педагогічної ради, в ході 

яких розглядалися питання розробки стратегії діджиталізації позашкільної освіти 

дослідницько-експериментального напряму, запровадження парадигми цифрової 

трансформації Київського обласного територіального відділення МАН; розвиток 

цифрових технологій і ресурсів КОК ПНЗ «Мала академія наук учнівської 

молоді», використання технологій дистанційного навчання, онлайн-заходів, 

активізації залучення здобувачів освіти області до проєктів та конкурсних 

платформ, що розвивають ІТ-компетентності; формування ціннісно орієнтованого 

освітнього середовища в гуртках та секціях системи  МАН України,  розвитку в 

учнівської молоді стійкого інтересу до науково-дослідницької, експериментальної 

та винахідницької діяльності; створення багаторівневого освітнього простору в 

опорних закладах освіти, максимально орієнтованого на реалізацію ідей 

профільного навчання шляхом інтеграції можливостей загальної середньої та 

позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму у системі МАН; 

розвиток різновекторного науково-освітнього партнерства, розширення напрямів 

та змісту партнерської взаємодії з закладами вищої освіти і провідними 

науковими установами України з метою залучення обдарованої учнівської молоді 

до активної науково-дослідницької діяльності та проведення прикладних 

експериментальних  досліджень у різних галузях науки, техніки, культури і 

мистецтва; організації структурованого інтегрованого навчання учнів – членів 

МАН за STEM-напрямами на базі закладів вищої освіти та закладів 

спеціалізованої освіти наукового профілю. 

Успішний досвід роботи з основних напрямів діяльності КОК ПНЗ «Мала 

академія наук учнівської молоді» протягом року було представлено на обласних 

та всеукраїнських методичних заходах для педагогічної громадськості: 

обласній педагогічній раді «Формування ціннісно орієнтованого освітнього 

середовища в гуртках та секціях системи  МАН України» (травень 2021року); 

обласних консалт-студіях для методистів регіональних методичних служб, 

які координують діяльність районних, міських, об‘єднаних територіальних громад 

та локальних  територіальних відділень Малої академії наук України: 

«Інноваційні трансформації змісту та форм роботи  Київського обласного 

територіального відділення МАН у 2020/2021 н.р.» (28.09.2020); «Проектування 

інноваційної моделі виявлення, розвитку та підтримки обдарованої учнівської 

молоді в системі Малої академії наук України» (02.02.2021); 

засіданнях колегії департаменту  освіти і науки «Про забезпечення якості та 

доступності позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму в 

системі Малої академії наук України як запорука самореалізації та неперервного 

https://kyivobl-man.in.ua/
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розвитку особистості впродовж  життя» у  жовтні  2020 року;   «Про  

результативність  участі учнів з високим рівнем інтелектуальних здібностей у 

творчих конкурсах» у березні 2021 року;   

сайтах Київського обласного комунального позашкільного навчального 

закладу «Мала академія наук учнівської молоді», департаменту освіти і науки 

Київської обласної державної адміністрації, Національного центру «Мала 

академія наук», соціальних мережах; 

сторінках промобуклетів, постерів, банерів. 
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 Матеріально-технічне забезпечення 

Протягом року зміцнювалася матеріально-технічна база Київського 

обласного комунального позашкільного навального закладу «Мала академія наук 

учнівської молоді».  Сума річного асигнування, передбачена у 2020 році на 

організацію діяльності  КОКПНЗ «МАНУМ»,  складає  7837,82 тис. грн проти 

7092,26 тис. грн, виділених у минулому році. 

Протягом 2020 року для забезпечення участі учнів – членів Київського 

обласного територіального відділення «Мала академія наук учнівської молоді» у 

міжнародних, всеукраїнських та обласних турнірах, виставках-конкурсах, 

колоквіумах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт з обласного 

бюджету  використано  109,74 тис грн. 

Позитивно вирішувалося питання щодо модернізації матеріально-технічного 

забезпечення, зокрема оновлення комп’ютерного обладнання для лабораторій 

природничо-математичного профілю: придбано 16 лабораторій робототехніки. 

З метою поліпшення матеріально-технічного стану КОК ПНЗ «Мала 

академія наук учнівської молоді» проведено поточний ремонт даху будівлі, 

існуючої системи водопроводу та систем опалення закладу.  

 У закладі  функціонувало 24 одиниці комп’ютерної техніки,  8  одиниць 

розмножувальної техніки. В управлінській діяльності використовувалося 18 

комп’ютерів, в освітньому процесі – 6 комп’ютерів, 21 ноутбук та  3 одиниці 

мультимедійного обладнання. Стало функціонувало три точки доступу до 

швидкісного Інтернету за технологією Wi-Fi. На всіх комп’ютерах встановлено 

ліцензоване програмне забезпечення. 

  Оновлено електронні ресурси закладу. Веб-сайт закладу функціонує за 

електронною адресою  https://kyivobl-man.in.ua/. На сайті забезпечено відкритий 

доступ до публічної інформації та документів у відповідності до вимог статті ст. 

30 Закону України «Про освіту», а саме: розміщено Статут КОК ПНЗ «Мала 

академія наук учнівської молоді»; інформацію про структуру, органи управління, 

кадровий склад та наявність вакантних посад у закладі; мережу гуртків та освітні 

програми, за якими працюють гуртки; річний звіт про діяльність КОК ПНЗ «Мала 

академія наук учнівської молоді»; фінансову інформацію тощо. 

У 2020/2021 навчальному році оформлено підписку на 14 періодичних та 

електронних видань педагогічного, адміністративно-господарського та 

бухгалтерського спрямування.  

Санітарний та протипожежний стан закладу відповідав вимогам санітарних 

та пожежно-технічних норм, про що є відповідний висновок щодо проведення 

освітньої діяльності. 

У наявності журнали реєстрації вступного інструктажу з охорони праці, 

інструктажу з техніки безпеки; накази про призначення відповідального  

за дотримання правил техніки безпеки та охорону праці, про роботу з охорони 

праці й техніки безпеки, про призначення відповідальних за пожежну безпеку; 

план евакуації на випадок виникнення пожежі, інструктажі з пожежної безпеки. 
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 У встановлені терміни проводилися вступний, первинний, повторний, 

цільовий та позаплановий інструктажі з техніки безпеки з усіма учасниками 

освітнього процесу. 

Для кожної категорії педагогічних працівників розроблено інструкції з 

техніки безпеки, з якими вони ознайомлені під підпис. Педагогічні працівники 

своєчасно проходили медичне обстеження згідно з чинними вимогами 

законодавства України. 

Питання дотримання правил безпеки життєдіяльності систематично 

розглядалися  на засіданнях загальних зборів трудового колективу та засіданнях 

педагогічної ради закладу.   

 

 

 Фінансове забезпечення освітнього процесу 

Фінансове та бухгалтерське забезпечення КОК ПНЗ «Мала академія наук 

учнівської молоді»   здійснювалося відповідно до Статуту закладу, законодавчих, 

нормативно-правових, інструктивних документів, які регламентують фінансово-

господарську діяльність.  

Фінансування здійснювалося за рахунок коштів обласного бюджету, згідно з 

кошторисом, затвердженим Департаментом науки і освіти  Київської обласної 

державної адміністрації, а також за рахунок додаткових джерел,  

не заборонених законодавством України. 

Усі 100% гуртків закладу працювали за загальним фондом бюджету. 

 У 2020  році на зміцнення матеріально-технічної бази, технічне 

обслуговування, заходи щодо підготовки до опалювального сезону тощо було 

витрачено 1570,09 тис. грн.  

Заклад забезпечений захищеними статтями витрат на 100%. Працівники 

закладу своєчасно та в повному обсязі отримували заробітну плату, надбавки  

та доплати, кошти на відрядження, матеріальну допомогу на оздоровлення разом 

із коштами до основної щорічної відпустки. Затримок у здійсненні виплат немає. 
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Управлінська діяльність    

Система управління в КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

ґрунтується на демократичних засадах. Колективними органами управління в 

закладі є Президія Київського обласного територіального відділення Малої 

академії наук України, педагогічна рада, загальні збори трудового колективу. 

Управлінська діяльність передбачена окремим розділом річного плану й 

відповідає основним напрямам роботи закладу. 

Протягом 2020/2021 навчального року відбулося два засідання Президії 

Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України, де 

розглядались питання організації та координації науково-дослідницької діяльності 

учнівської молоді Київщини та актуальні напрями науково-освітнього 

партнерства із закладами вищої освіти та провідними науковими установами 

України; частково оновлено склад Президії, обрано президентом Шуст Олену 

Анатоліївну, ректора Білоцерківського національного аграрного університету, 

голову комітету з питань освіти і науки Київської обласної ради, доктора 

економічних наук, професора. 

На трьох засіданнях педагогічної ради схвалено Освітню програму 

КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді», визначено реалізацію стратегії 

діджиталізації позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму та 

механізми запровадження парадигми цифрової трансформації закладу; 

обговорено питання формування ціннісно орієнтованого освітнього середовища в 

гуртках та секціях системи МАН України. Усі рішення педагогічної ради введено 

в дію наказами директора. 

На загальних зборах трудового колективу затверджено Правила 

внутрішнього трудового розпорядку (введено в дію наказом директора), а також у 

2020 році поновлено Колективний договір між адміністрацією та  трудовим 

колективом на 2020-2025 роки  (протокол загальних зборів 18.09.2020 № 5). 

У січні 2021 року розроблено й затверджено наказом директора Положення 

про внутрішню систему забезпечення якості. Система внутрішнього забезпечення 

якості в закладі складається з таких компонентів: 

1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності. 

Освітній процес у закладі забезпечували  83 педагогічних працівники. Усі 

вони мають відповідний рівень освіти, володіють фаховою майстерністю. З них: 

13 – основних працівників, 70 – працювали за сумісництвом. Серед керівників 

гуртків 27 % працівників мають учений ступінь та наукові звання. 

Заклад укомплектовано педагогічними кадрами у повному обсязі відповідно 

до видатків на фінансування закладу. 

2. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. 

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу охоплювало 

навчально-методичну документацію, навчальні посібники, дидактичні та наочні 

матеріали, навчальні програми, навчальні плани, план роботи на навчальний рік. 

Вивчення педагогічної та методичної діяльності працівників, які атестуються, 
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здійснювалося відповідно до індивідуальних планів підготовки до атестації, 

затверджених директором закладу. 

3. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності. 

Зміцнення матеріально-технічної бази закладу відбувалося згідно з планом і 

відповідно до кошторисних видатків. 

 4. Якість проведення навчальних занять. 

Контроль якості проведення навчальних занять здійснювався шляхом 

відвідування занять гуртків методистами наукових відділень, відвідуванням 

занять директором та заступниками директора.  Інформація про якість освітнього 

процесу аналізувалася на засіданнях науково-методичної ради закладу, нарадах 

при директорові, узагальнена в наказах керівника. На якість проведених 

навчальних занять впливає контроль за самоосвітою керівників гуртків та 

вивчення педагогічного досвіду працівників щорічно під час атестації. 

5. Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

На основі Положення про внутрішню систему забезпечення якості в закладі 

вироблено критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчання. 

Рівень сформованості компетентностей особистості здобувачів освіти  

визначався результативністю їх творчої діяльності, участі у виставках творчих 

робіт, конкурсах, змаганнях, олімпіадах та інших навчальних та масових заходах 

за напрямами наукових секції. 

Забезпеченню якості освітнього процесу сприяли інші заходи, а саме: 

- контроль за виконанням навчальних планів та програм, за станом 

внутрішньої документації (журнали обліку роботи гуртків, виконання планів 

масових та інформаційно-методичних заходів); 

- оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 

Система  забезпечення якості освіти також передбачала орієнтування на 

потреби та інтереси здобувачів освіти та їх батьків, що здійснювалася шляхом: 

 проведення систематичного опитування та моніторингу потенційних 

здобувачів освіти, їхніх батьків на предмет з'ясування інтересів та потреб 

здобувачів освіти та ступеня їх задоволеності наявними освітніми послугами в 

сфері позашкільної освіти; 

 забезпечення наявності освітніх послуг у сфері позашкільної освіти 

відповідно до виявлених інтересів та потреб; 

 пошуку кадрів, що здатні задовольнити наявний попит на освітню послугу 

в сфері позашкільної освіти відповідно до виявлених інтересів та потреб, 

забезпечення їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

Опитування та моніторинг потенційних здобувачів освіти, їхніх батьків на 

предмет з'ясування інтересів та потреб здобувачів освіти та ступеня їх 

задоволеності наявними освітніми послугами здійснювалося систематично та 

оперативно завдяки цифровій системі, яка є доступною для учасників освітнього 

процесу, та через місцеві органи управління освітою. 
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Пріоритетні вектори діяльності у 2021/2022 навчальному році:  

- модернізація регіональної позашкільної освіти дослідницько-

експериментального напряму та науково-освітнього простору Київського 

обласного територіального відділення МАН; 

- формування й розвиток багатовекторної освітньої системи, яка забезпечує 

якість та доступність позашкільної освіти дослідницько-

експериментального напряму в умовах академічної мобільності відповідно 

до інтересів та індивідуальних можливостей здобувачів освіти; 

- діджиталізація освітнього середовища для здобувачів позашкільної освіти 

дослідницько-експериментального напряму та цифрова трансформація 

Київського обласного територіального відділення МАН у площині проєкту 

«МАН 4.0»; 

- запровадження моделі відкритої освіти, організація освітнього процесу в 

гуртках  і секціях МАН за  дистанційною та змішаною формами  навчання; 

створення відкритих електронних освітніх ресурсів та віртуальної наукової 

школи для учнів – членів  Київського обласного територіального відділення 

МАН як сучасної освітньої е-платформи для організації дистанційного 

навчання.  

- розвиток різновекторного науково-освітнього партнерства із закладами 

вищої освіти і провідними науковими установами України з метою 

залучення обдарованої учнівської молоді до активної науково-

дослідницької діяльності та проведення прикладних експериментальних  

досліджень у різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва; 

- організація структурованого інтегрованого навчання учнів – членів МАН у 

профільних наукових школах за STEM-напрямами на базі закладів вищої 

освіти та закладів спеціалізованої освіти наукового профілю;  

- розробка механізмів залучення до науково-дослідницької діяльності у 

системі Малої академії наук України дітей з особливими потребами, 

запровадження технологій інклюзивного навчання в гуртках дослідницько-

експериментального напряму та  секціях МАН;  

- створення багаторівневого  освітнього простору в опорних закладах освіти, 

максимально орієнтованого на реалізацію ідей профільного навчання 

шляхом інтеграції можливостей загальної середньої та позашкільної освіти 

дослідницько-експериментального напряму у системі МАН.  

 

Директор Київського обласного 

комунального позашкільного 

навчального закладу 

«Мала академія наук учнівської молоді» 


