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Координацію діяльності  

територіального відділення МАН 

здійснює 

Ставищенський комунальний заклад 

позашкільної освіти "КРОКУС" 

e-mail: cdutstavishche@si.ua 

Координатор 

територіального відділення: 

Даниленко Юлія Сергіївна, методист з 

виховної роботи Ставищенського 

комунального закладу позашкільної освіти 

"КРОКУС" 

e-mail: danulenko.y@gmail.com адреса 

сайту: http://cdut- stavishche.at.ua 

Структура:  

У територіальному відділення МАН 

Ставищенської селищної громади функціонує 2 

НТУ: НТУ "Ерудит" -  на базі Ставищенського 

навчально-виховного комплексу "ЗЗСО І-ІІІ ст. - 

педагогічний ліцей" №1 (19 учнів), НТУ 

"Дослідник" - на базі Ставищенського 

навчально-виховного комплексу "ЗЗСО І-ІІІ ст. - 

юридичний ліцей" №2 ім.О.С.Паланського (14 

учнів). 

У 2 НТУ та 5 закладах загальної середньої 

освіти  функціонують наукові секції МАН за 

11 науковими відділеннями. 

 

 

 

Контингент учнів: До багатовекторної науково-дослідницької діяльності шляхом участі в 

конкурсах, змаганнях науково-освітніх заходах всеукраїнського, обласного та місцевого 

рівнів залучено 61 учня. Зокрема,   у відділенні літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства – 8 учнів; відділенні мовознавства – 2 учні; відділенні філософії та 

суспільствознавства – 9 учнів; у відділенні історії – 3 учні; відділенні наук про Землю – 3 

учні; у відділенні комп’ютерних наук – 8 учнів; відділенні математики – 4 учні; відділенні 

фізики і астрономії – 9 учнів; економіки – 1 учень; відділенні хімії та біології – 11 учнів; 

відділені екології та аграрних наук – 3 учні. 

 

 

Результативність діяльності: Призерами ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в 2021/2022 навчальному 

році стали 7 учнів Ставищенської селищної територіальної громади: Іванчук Софія - ІІ 

місце (секція - українська література), Ленда Оксана - ІІ місце (секція - літературна 

творчість), Лазоренко Вероніка - ІІ місце (секція Internet - технології та WEB-дизайн), Гінда 

Денис - ІІІ місце (секція - правознавство),  Замша Даніїл - ІІІ місце (секція - англійська 

мова), Ошийко Юлія - ІІІ місце (секція - всесвітня історія), Олександрович Дар'я - ІІІ місце 

(секція - екологія). 

 

 

Науково-освітнє партнерство відділення: Укладено угоди про науково-освітнє 

партнерство із 9 закладами вищої освіти України та громадськими інституціями: Київським 

національним транспортним університетом; Київським університетом культури і мистецтв; 

Уманським національним університетом садівництва; Уманським державним педагогічним 

університетом імені Павла Тичини; Уманським гуманітарно-педагогічним коледжем імені 

Т.Г. Шевченка; Білоцерківським національним аграрним університетом; КВНЗ КОР 

"Білоцерківський медичний коледж"; Ставищенським районним центром зайнятості; 

Районним військовим комісаріатом. 
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