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Структура:                                          
У Миронівському міському 
територіальному відділення МАН  
функціонують 16 гуртків дослідницько-
експериментального напряму в 
закладах загальної середньої та 
позашкільної освіти: «Юний педагог», 
«Журналіст», «Соціолог», 
«Етнологія», «Історичне 
краєзнавство», «Юний дослідник», 
«Фізичний», «Астрономічний», 
«Валеологія», «Основи екологічної 
біохімії», «Природодослідник», 
«Краєзнавчий», «Ботаніка» «У світі 
економіки» та 2 гуртки «Екологічний». 

 

 

Контингент учнів: До багатовекторної науково-дослідницької діяльності шляхом 
участі в конкурсах, змаганнях,  науково-освітніх заходах залучено 29 учнів. 
У гуртках дослідницько-експериментального напряму навчаються 242 учні. 

 

Результативність діяльності: Переможцями та призерами ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН 
України стали 14  юних дослідників. Зокрема, І місце -4 учні в секціях "Технологічні 
процеси та перспективні технології", "Гідрологія", "Журналістика", "Географія та 
ландшафтознавство"; ІІ місце – 7 учнів у секціях "Історія України", "Етнологія", 
"Екологія",  "Мікроекономіка та макроекономіка",  "Охорона довкілля та раціональне 
природокористування", "Теоретична фізика", "Загальна біологія"; ІІІ місце –  3 учні 
в секціях "Українська література", "Соціологія", "Педагогіка". 
У ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 
членів МАН ІІІ місця вибороли 3 учні у секціях "Журналістика", "Технологічні 
процеси та перспективні технології" та  "Гідрологія". 
Випускницею Міжнародної Школи з культурної дипломатії (International Cultural 
Diplomacy School), навчання в якій здійснювалося з ініціативи лабораторії з 
розвитку критичного мислення Національного центру “Мала академія наук України” 
стала Мазур Софія – учениця Миронівського академічного ліцею №2 Миронівської 
міської ради. 
На XV Міжнародному конкурсі з українознавства здобув перемогу 1 учень -  І місце. 
У Миронівській територіальній громаді для морального та матеріального 
стимулювання обдарованих  учнів призначається стипендія Миронівського 
міського голови. 

 

Науково-освітнє партнерство відділення: У 2022/2023 н.р. укладено угоди з  
Миронівським  інститутом пшениці імені В. М. Ремесла Національної академії 
аграрних наук України;  Інститутом зернових культур НААН України;  Інститутом 
літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України,  Білоцерківським 
національним аграрним університетом. 
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