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Структура:                                         
У Коцюбинському селищному 
територіальному відділенні МАН  «СВІТ»  
функціонує 2 наукових товариства учнів 
(НТУ): «Надія» – на базі закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Коцюбинської селищної ради, «Стожари»  
– на базі НВК «Школа І-ІІ ступенів- 
«Коцюбинський гуманітарний ліцей».  На 
базі цих закладів  діють наукові секції за 
10 науковими відділеннями. У структурі 
територіального відділення МАН  працює 
гурток науково-дослідницького 
спрямування «Основи науково-
дослідницької діяльності». 

 

 

Контингент учнів: До багатовекторної науково-дослідницької діяльності шляхом 
участі в конкурсах, науково-освітніх заходах міжнародного, всеукраїнського, 
обласного та місцевого рівнів залучено 198 учнів. Зокрема, у наукових відділеннях 
Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства – 27, Мовознавства – 
48,  Філософії та суспільствознавства – 12, Історії – 18, Наук про Землю – 6, Фізики 
та астрономії – 8, Математики – 18, Комп'ютерних наук – 21, Хімії та біології – 18,  
Екології та аграрних наук – 20 учнів. 
Навчанням у гуртку дослідницько-експериментального напряму МАН охоплено 20 
учнів та учениць. 

 

Результативність діяльності: Призерами ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України у 2022 
році стали 3 учні: ІІ місце – 2 учні у секціях «Польська мова» та «Англійська мова», 
ІІІ місце – 1 учень у секції «Охорона довкілля та раціональне 
природокористування». 
У XV Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8-11 класів закладів 
загальної середньої освіти треті місця отримали 4 учасники. 
На Всеукраїнському конкурсі «GЕNIUS Olympiad Ukraine» 2 учні вибороли срібні 
медалі у категоріях «Короткометражний фільм» та «Креативне письмо, поезія» 
Переможці та призери обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів 
нагороджуються грамотами, створюються мотивуючі відеоролики. 
Рішенням Коцюбинської селищної ради № 24-2-IX від 24.12.2020 р. затверджено 
програму «Обдарована дитина», метою якої є створення сприятливих умов для 
розвитку творчого потенціалу здобувачів освіти і стимулювання інтелектуально і 
творчо обдарованих дітей і молоді. 

 

Науково-освітнє партнерство відділення:  Укладено угоди про науково-освітнє 
партнерство із закладами вищої освіти та провідними науковими установами 
України: Київським національним технічним університетом «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», вищим навчальним закладом 
«Київський міжнародний університет», Інститутом педагогіки НАПН України та 
меморандум про співпрацю з КНУ імені Тараса Шевченка. Налагоджено 
співпрацю із викладачами Варшавського Університету. 
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