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У територіальному відділенні МАН Фастівської 
міської громади функціонує 17 локальних відділень 
МАН, з них 15 – у закладах загальної середньої 
освіти, 2 – у закладах позашкільної освіти за 11 
науковими відділеннями. 
Функціонує 6 гуртків дослідницько-
експериментального напряму. 3 у закладах 
позашкільної освіти: "Юні-генетики селекціонери" 
відділення екології та аграрних наук; секція: 
селекція та генетика (Фастівська станція юних 
натуралістів) - 15 учнів, "Українське 
літературознавство" відділення 
літературознавства, фольклористики та 
мистецтвознавства; секція: літературна творчість - 
10 учнів; "Основи журналістики" відділення 
філософії та суспільствознавства; секція: 
журналістика - 13 учнів (Фастівська школа народної 
майстерності). 3 у закладах загальної середньої 
освіти: "Основи комп'ютерних технологій" 
відділення комп’ютерних наук; секція: Internet-
технології та WEB дизайн - 20 учнів; "Основи 
науково-дослідницької діяльності 
(Фольклористика)" відділення історії; секція: 
етнологія - 23 учні (Фастівський академічний ліцей 
№ 9); "Юні екологи" відділення екології та аграрних 
наук; секція: екологія.- 15 (Фастівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1). 

 

 

Контингент учнів: До багатовекторної науково-дослідницької діяльності шляхом 
участі в конкурсах, змаганнях науково-освітніх заходах всеукраїнського, обласного 
та місцевого рівнів залучено 492 учні та учениці. 
 Зокрема, у відділенні літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства - 
60; мовознавства - 27; філософії та суспільствознавства - 15; історії - 50; 
мовознавства - 25; наук про Землю - 6; економіки - 7; математики - 20; технічних наук 
- 20; комп’ютерних наук - 74; хімії та біології - 47; екології та аграрних наук – 45 учнів. 
Навчанням у гуртках дослідницько-експериментального напряму МАН охоплено 96 
учнів та учениць. 

 

Результативність діяльності: Переможцями та призерами ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України у 2022 році стали 8 учнів. Дві учениці стали переможцями ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України. Одна з них –  Дяченко Уляна стала призером - ІІІ місце - ІІІ  
(Всеукраїнського ) етапу. 
Призерів та переможців обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів 
відзначають грамотами, подяками та цінними призами. 

 

Науково-освітнє партнерство відділення: Укладено угоди про науково-освітнє 
партнерство із 5 закладами вищої освіти України: Національним авіаційним 
університетом, Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова; 
Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії 
педагогічних наук України; Державним вищим навчальним закладом “Київський 

mailto:fastiv.centeriet@gmail.com
mailto:galiy_bondarenko@ukr.net


національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Білоцерківським 
аграрним національним університетом. 
Пріоритетні напрями науково-освітнього партнерства: реалізація спільних 
профорієнтаційних заходів, формування інформаційно-освітнього середовища та 
науковий супровід учасників Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та інших 
інтелектуальних конкурсів. 

  

 


