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Структура: 

У Білоцерківському територіальному 
відділенні МАН України функціонує 26 
наукових товариств. Білоцерківський 
ліцей «Мала академія наук» - це 
важливий структурний підрозділ у 
науково-дослідницькій діяльності 
учнівської молоді громади, де 
відбувається навчання, генеруються 
ідеї, оговорюються проблеми та гострі 
питання, відбувається тісна співпраця 
юних дослідників та керівників проектів 
із науковцями. 
У закладах освіти громади працює 58 
гуртків: 26 - суспільно-гуманітарного, 
21 - природничого, 11 - фізико-
математичного і технічного профілів. 

Контингент учнів: До багатовекторної науково-дослідницької діяльності шляхом 

участі у конкурсах, турнірах, змаганнях, науково-освітніх заходах міжнародного, 

всеукраїнського, обласного та місцевого рівнів залучено 419 учнів. Зокрема, у 

відділення літературознавства, фольклористика та мистецтвознавства - 44 учнів, 

мовознавства - 53 учнів, філософії та суспільствознавства - 46 учнів, історії - 63 

учнів, наук про Землю -7 учнів, технічних наук - 20 учнів, комп’ютерних наук - 25 

учнів, математики – 70 учнів, фізики й астрономії - 13 учнів, економіки - 6 учнів, 

хімії та біології - 47 учнів, екології та аграрних наук - 25 учнів. Навчанням у гуртках 

дослідницько-експериментального напряму та секціях МАН охоплено 1068 учнів. 

Результативність діяльності: Найбільш успішними та результативними були 
виступи учнів на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України Переможцями стали – 8 учнів (ІІ місце – 2 
учні, ІІІ місце – 6 учнів), Міжнародному конкурсі з українознавства (І місце – 3 учні, 
ІІ місце – 3 учні), «Олімпіада-геніїв – 2022» - 3 учні (І місце – 2 учні, ІІІ місце – 1 
учень). Результативними були виступи учнів у Всеукраїнській олімпіаді з філософії, 
Всеукраїнському конкурі експериментально-дослідницьких робіт з 
природознавства та біології «Юний дослідник», обласній учнівській науково-
практичній конференції «Філософський симпозіон-2021». 

Науково-освітнє партнерство відділення: Укладено угоди про науково-освітнє 
партнерство із Київським університетом права Національної академії наук України, 
Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського, Національним університетом біоресурсів і 
природокористування України, Університетом Григорія Сковороди у Переяславі, 
Білоцерківським національним аграрним університетом та ін.
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