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Структура:                                                   
У Рокитнянському територіальному відділення 
МАН функціонує позашкільне відділення  «Мала 
академія наук учнівської молоді» на базі 
Рокитнянського ліцею-МАН. На його базі  працюють 
12 гуртків дослідницько-експериментального 
напряму: «Математика»,  «Економіка», 
«Журналістика», «Географія»,   «Фольклористика», 
«Українська література», «Мистецтвознавство», 
«Психологія», «Історія»,   «Англійська мова», 2 
гуртки «Хімія». 
У закладах загальної середньої освіти  
функціонують 26 наукових секцій МАН за 10 
науковими відділеннями, зокрема,  
Літературознавства, фольклористки та 
мистецтвознавства, Історії,  Мовознавства, 
Філософії та суспільствознавства, Наук про Землю, 
Економіки, Фізики та астрономії, Математики, Хімії 
та біології, Екології та аграрних наук.                                                                                                  
На базі Рокитнянського ліцею-МАН організовано 
наукове товариство учнів (НТУ), яке охоплює 174 
учні. 

 

 

Контингент учнів: До багатовекторної науково-дослідницької діяльності 
шляхом участі в конкурсах, змаганнях,  науково-освітніх заходах   
міжнародного,  всеукраїнського, обласного, місцевого рівнів залучених 315 
учнів у наукових відділеннях:   Літературознавства, фольклористики та 
мистецтвознавства – 31, Мовознавства – 12,  Філософії та суспільствознавства 
– 25, Історії – 30, Наук про Землю – 48, Економіки – 40, Фізики та астрономії – 
15, Математики – 26, Хімії та біології – 35, Екології та аграрних наук – 53 учні. 
Навчанням у гуртках дослідницько-експериментального напряму  охоплено 
165 учнів. 

 

Результативність діяльності: Призерами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН стали 6 учнів, 
виборовши  п’ять ІІ  місць у секціях «Біологія», «Психологія»,  «Економіка»,  
«Зарубіжна література»,  «Географія»,  та одне ІІІ місце у секції «Математика». 
 Учасники  Міжнародного конкурсу «GENIUS Olympiad Ukraine»  вибороли 
золоту, по 2  срібних та  почесних відзнаки.  
Розроблено Положення про систему морального та матеріального 
стимулювання обдарованих учнів закладів освіти Рокитнянської територіальної 
громади. 

 

Науково-освітнє партнерство відділення: Налагоджено  партнерство із 6 
закладами вищої освіти України: Київським міжнародним університетом, 
Білоцерківським національним аграрним університетом, Національним 
педагогічним університетом  ім. М. Драгоманова, Університетом менеджменту 
освіти, Національним університетом біоресурсів і природокористування 
України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. 
Продовжується співпраця з питань   організації   роботи з обдарованою  
молоддю. 
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