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Структура:                                                         
У територіальному відділенні МАН Бучанської 
МТГ функціонує  1 міське наукове товариство – 
МНТУ «Еврика», 3 шкільних - на базі Бучанського 
ліцею №4 НТУ «Сузір’я», на базі Блиставицького 
ліцею №6, на базі Бучанського ліцею №9 НТУ 
«Ерудит», на базі Бучанського ліцею №4 НТУ 
«Сузір’я». У 14 закладах загальної середньої 
освіти громади діють 22 наукові секції за 9 
науковими відділеннями: Літературознавства, 
фольклористики, мистецтвознавства, 
Мовознавства, Філософії та суспільствознавства, 
Історії, Наук про Землю, Математики, 
Комп’ютерних наук, Хімії та біології, Екології та 
аграрних наук. 
У закладі позашкільної освіти (Бучанський Центр 
позашкільної роботи) функціонує 13 гуртків: по  2 
гуртки «Мистецтвознавство» та «Біологія»;  3 
гуртки «Історія»;  по 1 гуртку «Українська 
література»,   «Зарубіжна література»,   «Англійська 
мова»,   «Математика»,   «Комп’ютерні науки»,   
«Психологія». 

 

 

Контингент учнів: До багатовекторної науково-дослідницької діяльності шляхом 
участі в конкурсах, науково-освітніх заходах всеукраїнського, обласного та місцевого 
рівнів залучено 51 учня, зокрема у відділенні Літературознавства, фольклористики, 
мистецтвознавства – 9 учнів,  Мовознавства –   7,  Філософії та суспільствознавства 
– 3,  Історії – 5, Наук про Землю – 1, Математики – 2,  Комп’ютерних наук – 3, Екології 
та аграрних наук – 1, Хімії та біології – 10 учнів. Станом на 01 листопада 2022 року  
16 учнів  взяли участь у   ІТ-школі у рамках проєкту «МАН 4.0» на базі лабораторій 
факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка,   онлайн-гуртках «Українська мова», «Англійська мова», «Історії»,  
«Біології»,  онлайн-лекторії «Дива Всесвіту» та ІІІ Всеукраїнському  відкритому 
марафоні з української мови. 
Навчанням у гуртках дослідницько-експериментального напряму МАН охоплено 156 
учнів та учениць. 

 

Результативність діяльності: Переможцями ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів  МАН стали 8 учнів. 
Зокрема, І місце – 2 учні у секціях «Англійська мова» та «Фінанси, грошовий обіг і 
кредит», ІІ місце – 3 учні у секціях «Соціологія»; «Правознавство» та «Технологічні 
процеси та перспективні технології», ІІІ місце – 3 учні у секціях «Історія України», 
«Історичне краєзнавство» та Медицина». 
 На  Всеукраїнськогому конкурсі  «GЕNIUS Olympiad Ukraine»  2 учні посіли ІІ місце у 
категорії «Креативне. Письмо» , 2 учні посіли ІІІ місце у категоріях «Наука» та 
«Креативне письмо».  
 У Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Політ. 
Сучасні проблеми науки» участь узяв 1 учень. 
У Бучанській МТГ сформована система морального та матеріального стимулювання 
обдарованих учнів. Переможці міського етапу Всеукраїнських олімпіад і конкурсів 
нагороджуються дипломами відділу освіти Бучанської міської ради та подарунками. 
Щороку на травневому святі «Освітянські обрії» учні-переможці обласного та 
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всеукраїнського етапів олімпіад, творчих конкурсів, конкурсу-захисту МАН 
нагороджуються грамотами та цінними подарунками, вчителі, що їх підготували, 
отримують грошові винагороди. Щороку призначаються стипендіати Бучанського 
міського голови Федорука А.П.. За результатами 2021/2022 навчального року 10 
учнів-членів  отримують цю стипендію. 

 

Науково-освітнє партнерство відділення: Укладено угоду про науково-освітнє 
партнерство з Національним університетом державної фіскальної служби України з  
метою  залучення науковців суспільно-гуманітарного профілю для  наукового 
супроводу учасників Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України та інших інтелектуальних конкурсів. 

  

 

  

 

  


