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Структура:                                                   
У Вишневому міському територіальному 
відділенні МАН функціонують секції МАН за 12 
науковими відділеннями на базі закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти: 
Вишнівського академічного ліцею № 1 Вишневої 
міської ради, Вишнівського академічного ліцею  
№ 2 Вишневої міської ради, Вишнівського 
академічного ліцею "Основа"  Вишневої міської 
ради, Вишнівського ліцею "ІДЕАЛ", 
Крюківщинського ліцею «Лідер»  Вишневої 
міської ради,  Вишнівського центру творчості 
дітей та юнацтва Вишневої міської ради, 
Вишнівського міського центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді "Шанс" Вишневої 
міської ради. 
У закладах загальної середньої та позашкільної 
освіти діють гуртки науково-дослідницького 
спрямування: «Основи науково-дослідницької  
діяльності», «Шлях до успіху», «Сучасні 
екологічні технології», «З-Д моделювання». 

 

 

Контингент учнів: До багатовекторної науково-дослідницької діяльності шляхом 
участі в конкурсах, науково-освітніх заходах всеукраїнського, обласного та 
місцевого рівнів залучено 64 здобувачі освіти, з них у відділеннях: 
Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства – 10,  Мовознавства – 
9, Філософії та суспільствознавства – 3,  Історії – 4,  Наук про Землю – 2,   Технічних 
наук – 5, Комп’ютерних наук – 4, Математики – 5, Фізики і астрономії –  4, 
Економіки – 2, Хімії та біології – 9, Екології та аграрних наук – 7 здобувачів освіти. 
Навчанням у гуртках дослідницько-експериментального напряму МАН охоплено 
54  здобувачі освіти. 

 

Результативність діяльності: У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України Вишневе міське 
територіальне відділення МАН України представляли 8 юних науковців, з яких 7 
вибороли перемогу. Зокрема, І місце – 1 учень у секції «Екологія»; ІІ місце – 4 учні 
у секціях «Охорона довкілля та раціональне природокористування», «Українська 
література», «Українська мова», «Англійська мова»; ІІІ місце – 2 учні  у секціях 
«Зоологія», «Мистецтвознавство». 
На  Всеукраїнському конкурсі  «GЕNIUS Olympiad Ukraine»  золоту медаль виборов 
1 учень у категорії «Наука. Інновації»; бронзову медаль – 1 учениця у категорії 
«Мистецтво. Змішана техніка». 
Переможцями ІV Всеукраїнської олімпіади креативності DESTINATION 
IMAGINATION стали 2 команди Вишневого міського територіального відділення 
МАН, які на Всесвітньому фіналі олімпіади  відзначені спеціальною нагородою «Дух 
DI». 
Переможцем обласного етапу (ІІІ місце) науково-технічної виставки-конкуру 
«Майбутнє України» став вихованець гуртка «Судномоделювання» Вишнівського 
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді «Шанс».  
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Науково-освітнє партнерство відділення:  Укладено угоду з МАУП про участь у 
соціальних проектах «Шлях до майбутнього». Налагоджено співпрацю з  Київським 
національним університетом  ім. Т.Г. Шевченка: навчально-науковим  центром 
«Інститут біології та медицини», хімічним факультетом; Інститутом молекулярної 
біології та генетики НАН України,    Інститутом педагогіки НАПН України,  
Державним університетом телекомунікацій, Національним університетом 
біоресурсів і природокористування України, Національним  технічним  
університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
вищим навчальним закладом «Київський міжнародний університет», відкритою 
освітньою лабораторією НЦ «Мала академія наук  України», Fundacja 
«FILMOWIEC», Польща, організацією Go Global, ПрАТ «Індар», відкритим 
міжнародним університетом розвитку людини «Україна». 
Серед  пріоритетних напрямів науково-освітнього партнерства:  проведення 
учнівських досліджень на базі навчальних та науково-дослідних лабораторій 
закладів вищої освіти; науковий супровід, підготовка проєктів та консультації  для 
учасників конкурсів різних рівнів; участь у наукових заходах закладів вищої освіти, 
визначення професійної орієнтації учнів. 

 

 


