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Структура:                                                          
У Сквирському територіальному відділення МАН   
функціонує 2 наукових товариства учнів (НТУ) на 
базі  Сквирського академічного ліцею та  
Сквирського центру дитячої та юнацької творчості. 
У закладах загальної та позашкільної освіти 
працюють 11 гуртків дослідницько-
експериментального напряму: «Валеологія», 
«Всесвітня історія», «Селекція та генетика», 
«Історія України», «Соціологія», «Фольклористика 
та мистецтвознавство», «Ветеринарія та 
зоотехнія», «Філософія»,  «Українська мова», 
«Педагогіка», «Екологія». 
 У 2 НТУ та  закладах загальної середньої та 
позашкільної освіти  функціонують 13 наукових 
секцій МАН за 6 науковими відділеннями, зокрема, 
«Валеологія», «Всесвітня історія», «Селекція та 
генетика», «Історія України», «Соціологія», 
«Фольклористика та мистецтвознавство», 
«Ветеринарія та зоотехнія», «Філософія»,  
«Українська мова», «Педагогіка», «Екологія», 
«Зоологія», «Релігієзнавство». 

 

 

Контингент учнів: До багатовекторної науково-дослідницької діяльності у заходах 
всеукраїнського, обласного та місцевого рівнів залучено 200 учнів. З них у 
конкурсах – 45;  змаганнях –  15;  науково-освітніх заходах – 140 учнів. 
Навчанням у гуртках дослідницько-експериментального напряму  охоплено 58 
учнів. 

 

Результативність діяльності: У 2021-2022 навчальному році 14 учнів стали 
переможця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів членів МАН України: 
І місце– 3 учні у секціях «Українська мова», «Педагогіка»,  «Селекція та генетика»; 
ІІ місце– 7 учнів у секціях «Фольклористика», «Філософія», «Соціологія», 
«Експериментальна фізика», «Зоологія», «Валеологія», «Екологія»; 
ІІІ місце– 4 учні у секціях  «Історичне краєзнавство», «Всесвітня історія», 
«Математика», 
«Біологія людини». 
Переможцями ІІІ (заключного) етапу конкурсу стали  3 учні, отримавши 2 других та 
одне  третє місця.  
Учасники  Міжнародного конкурсу «GENIUS Olympiad Ukraine»  вибороли 3 медалі:  
по одній золотій, срібній та бронзовій медалі. 
Переможцям ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України призначена стипендія Сквирського 
міського голови. 

 

Науково-освітнє партнерство відділення: Підписано угоди про співпрацю з 
вищими навчальними закладами та науковими установами, а саме:  Інститутом 
проблем виховання Національної академії педагогічних наук України;  КНЗКОР 
“Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів; 
Білоцерківським Національним аграрним університетом;  Білоцерківським 
інститутом економіки та управління ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»; Київським 
національним торговельно-економічним університетом. 
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