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ІІ. Організація освітньої діяльності відділення філософії та суспільствознавства КЗ КОР «МАНУМ»  

  

ІІІ. Інформаційно-методичний супровід діяльності територіальних відділень Малої академії наук України  
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І. ВСТУП 

 

Відділення Філософії та суспільствознавства у просторі Київського обласного територіального відділення Малої академії 

наук України – це сформована освітня система, яка забезпечує організацію і координацію науково-дослідницької діяльності 

учнів у секціях: 

- «Філософія» 

- «Соціологія» 

- «Правознавство» 

- «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» 

- «Педагогіка» 

- «Журналістика» 

- «Психологія» 

Освітній процес у відділенні Філософії та суспільствознавства  у 2022 році був направлений на створення умов для 

інтелектуального, духовного, творчого розвитку особистості, розвитку в учнів прагнення до самостійності мислення, пізнання 

закономірностей розвитку людини в суспільстві, формування загальнолюдських, громадянських та демократичних цінностей, 

свідомого патріотизму, національних цінностей та традицій, дослідницьких, аналітичних компетенцій, досвіду публічного 

виступу, написання академічного есе, участі у науковій дискусії. Тематика та форми заходів у відділенні виходять за рамки 

напрямів, які передбачають секції відділення й можуть бути цікавими й корисними для широкої аудиторії як гуманітарної, так 

і інших сфер діяльності. 

              У 2022/2023 навчальному році на базі закладів освіти області в науковому відділенні Філософії та суспільствознавства 

функціонують 9 гуртків та секцій науково-дослідницького напряму: 

- гурток «Правознавство» на базі Новопетрівського ліцею Петрівської сільської ради Вишгородського району, керівник, 

Тишковська Алла Петрівна (20 учнів); 

- гурток «Основи медіаграмотності» на базі КОК ПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» зі змішаною формою 

навчання, керівник Дем’яненко Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук (20 учнів); 

- гурток «Журналістика» на базі КОК ПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» зі змішаною формою навчання, керівник 

Ткач Оксана Юріївна (дві групи – 20 учнів); 

- секції Агенції «Junior Discovery»  на базі КОК ПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» з дистанційною формою 

навчання; 



- секція  «Філософія», керівник  Юхименко Наталя Федорівна, кандидат філософських наук (20 учнів); 

- секція «Правознавство», керівник Малюга Леся Юріївна, доктор юридичних наук, (20 учнів); 

- секція Педагогіка, керівник Хмельницька Олена Сергіївна, кандидат педагогічних наук, (20 учнів); 

- секція «Психологія», керівник Молотокас Антоніна Андріївна, доктор філософії в галузі психологіх, (20 учнів); 

Результати вивчення стану функціонування усіх гуртків та секцій показали, що вони ефективно функціонують, особливо 

секції з дистанційною формою навчання, які працюють із 01 жовтня 2022 року і проводяться в онлайн-режимі на платформі 

ZOM згідно з розкладами, затвердженими у відповідному порядку. Навчальні групи укомплектовано відповідно до Положення 

про Малу академію наук учнівської молоді. Освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством 

освіти України для позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму. 

За підсумками Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 

відділенні Філософії та суспільствознавства загальна кількість учасників ІІ етапу Конкурсу-захисту у 2021/2022 н.р. становить 

33 учні , у попередньому році – 34. За секціями: «Філософія» - 2; «Теологія,релігієзнавство та історія релігії» -5; «Соціологія» 

- 12; «Правознавство» -5; «Педагогіка» -8; «Журналістика» - 1. 

На ІІ етап Конкурсу-захисту у відділення Філософії та суспільствознавства представлені роботи з 18 ОТГ. Найбільш 

активними були Білоцерківська, Сквирська, Миронівська, Броварська міські та Петрівська сільська громада.    

Із 33 учасників призерами стали 27 учнів: І місце – 7, ІІ – 8, ІІІ – 12. Найбільш результативною була участь представників 

Білоцерківської, Сквирської, Тетіївської міських та Петрівської сільської громад.  

 

 На ІІІ етап Конкурсу-захисту від Київської області були представлені шість  секцій відділення : 

 

- Правознавство -  робота Гриб Ірини, учениці Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  

Петрівської сільської ради, - «Правове регулювання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб» - І місце. 

- Педагогіка – робота Ільченко Софії, вихованки Сквирського ЦДЮТ, учениці НВК «зош І-ІІІ ступенів № 5» 

Сквирської міської ради, - «Формування у дівчат старшого шкільного віку ціннісного ставлення до материнства  в 

сучасних соціокультурних умовах» - ІІ місце. 

 



- Теологія, релігієзнавство та історія релігії – робота Пономаренко Катерини, учениці Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1   Петрівської сільської ради, - «Релігійна конверсія Мелетія 

Смотрицького - ІІІ місце. 

- Журналістика -  робота Хоменко Анастасії, вихованки Миронівського ЦДЮТ, учениці Миронівського 

академічного ліцею ім. Тараса Шевченка Миронівської міської ради, - «Особливості візуального контенту новітніх 

медіа» - ІІІ місце. 

 

- Соціологія – робота Туканової Стефанії, вихованки КЗ «Центр позашкільної освіти», учениці КЗ «ТОЦ – ОЗЗСО І-

ІІІ ступенів № 5 Тетіївської міської ради, - «Вакцинація від COVID – 19 у дзеркалі соціологічних досліджень» - 

учасниця. 

- Соціологія – робота Осипчук Ірини, учениці Бучанського НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 4» Бучанської міської ради, - «Роль жіночих громадських організацій у вирішенні соціальних проблем: 

особливості та напрями розвитку в Україні» - учасниця. 

 

 У 2021/2022 навчальному році Гецко Артем, учень 9 класу Ліцею «Білоцерківський колегіум» виборов ІІІ місце у 

Всеукраїнській олімпіаді з філософії для школярів, яка проводиться щороку Національним центром «Мала академія наук 

України» та відбувається за підтримки ЮНЕСКО. 

Загальна кількість учнів, які займаються науково-дослідницькою діяльністю у науковому відділенні Філософії та 

суспільствознавства становить близько 800 осіб, або 11 % від загальної кількості учнів, охоплених науково-дослідницькою 

роботою в області. Найбільш чисельними є групи юних дослідників у Білоцерківській міській громаді 170 учнів, Сквирській 

міській 60, у Петрівській сільській – 85. 160 вихованців навчаються за дослідницько-експериментальним напрямом з філософії 

та суспільствознавства у КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді». 

У роботі гуртків закладу та під час масових заходів з учнівською молоддю запроваджуються інноваційні методи та форми 

роботи, спрямовані на трансформацію змісту, формування дослідницьких та аналітичних компетентностей, формування 

загальнолюдських, громадянських та демократичних цінностей, досвіду публічного виступу, участі в дискусії. Важливим 

фактором є включення в освітній процес компонента, спрямованого на поширення актуальних знань та подолання певних 

стереотипів, особливо, коли передбачена активна участь учнів у процесі дослідження та аналізу відповідних явищ. Стала 

традиційною для учнівської молоді Київщини обласна учнівська наукова конференція «Філософський симпозіон».  Щороку в 



кінці жовтня учні закладів освіти з усіх територіальних громад Київської області збираються на серйозну конференцію, щоб у 

присутності поважних науковців представити свої перші розвідки, поділитись роздумами на важливу тему. Це стартовий 

майданчик для юних дослідників, який дає поштовх для подальших досліджень, нових тем, ідей та пошуків. 

  Знаменною стала конференції «Філософський симпозіон - 2022»: «Незалежність України: віхи й постаті» 

  «У пошуках трьох світів Григорія Сковороди» 

 «Філософський симпозіон – 2022» проходив під егідою Університету Григорія Сковороди в Переяславі й був включений 

до всеукраїнського марафону «Сковорода – 300».  

У пленарному засіданні  брали участь Оксен Лісовий, директор Національного центру «Мала академія наук України, 

Ярослава Тростянська, в.о. директора департаменту освіти і науки КОДА,   Віталій Коцур, ректор Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі, доктор історичних наук,  Василь Дудар, проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності, 

Наталя Юхименко,  керівниця Центру Сковородинознавства. 

Кількість учасників конференції, тематика доповідей засвідчила значний інтерес до філософської спадщини Григорія 

Сковороди, її місця в сучасному українському дискурсі, впливу генія-патріота на історію України, важливих подій, що 

наближали нас до Незалежності, створення портретів визначних постатей у поступі до неї і Героїв сучасної війни – борців за 

волю й незалежність українського народу. Робота над цими темами не тільки збагатила досвідом, а й загартувала юні душі 

патріотизмом і нескореністю.  

Учні представили свої дослідження в п'яти секціях, які модерували науковці Університету Григорія Сковороди в 

Переяславі, НЦ «МАНУ», КОНПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді». Тези доповідей опубліковані в тематичному 

збірнику «Філософський симпозіон -2022», 15 переможців нагороджені оргкомітетом всеукраїнського марафону «Сковорода 

– 300» на заключному засіданні 2 грудня 2022 року в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі.   

  

 

 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

КОКПНЗ «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

 

 



  

№ 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Форма  

узагальнен

ня 

Відповідальний 

за виконання 

Стан  

вико-

нання 

1.  Залучення учнів до участі в діяльності Наукового товариства 

учнів КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» у 2023 

році 

січень Списки 

членів НТУ 

Терехова О.О.  

2.  Наповнення контентом рубрик відділення сайту КОКПНЗ 

«Мала академія наук учнівської молоді» 

січень сайт Терехова О.О.  

3.  Підготовка й запуск освітнього навігатора «Медіаграмотність» 

у рамках вебпроєкту «МАН хаб» 

січень інформація Терехова О.О., 

Щербенко О,О. 

 

4.  Проведення в гуртках і секціях відділення Єдиного уроку 

пам’яті «Небесна сотня: пам’ятаємо» 

лютий інформація Керівники гуртків 

та секцій 

 

5.  Формування мережі гуртків та секцій за науковим відділенням 

філософії та суспільствознавства Малої академії наук України 

вересень мережа, 

навчальний 

план 

Терехова О.О.  

6.  Формування контингенту вихованців та комплектування 

гуртків  та секцій КЗ КОР «Мала академія наук учнівської 

молоді» 

вересень наказ Терехова О.О.  

7.  Укладання угод про науково-освітнє партнерство з місцевими 

органами управління освітою та закладами освіти регіону      

вересень угоди Терехова О.О.  

8.  Модернізація  освітнього  процесу в гуртках та секціях   МАН 

через інтерактивні методи та дистанційні технології навчання    

протягом 

року  

угоди, план 

заходів 

Терехова О.О.  

9.  Формування розкладу роботи гуртків та секцій КОК ПНЗ «Мала 

академія наук учнівської молоді» 

вересень розклад Терехова О.О.  

10.  Формування інформаційно-ресурсного банку «Академічна 

обдарованість» 

вересень банк даних Терехова О.О. 

методисти 

 

11.  Модифікація моделі партнерства з науковими установами,  

закладами вищої освіти, громадськими організаціями та 

інституціями. Пролонгування угод 

протягом 

року 

угоди Минзар С.А. 

Терехова О.О. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД 

ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

12.  Інфотайм «МАН – простір можливостей»  вересень наказ 

інформація   

Терехова О.О.  

13.  Наповнення контентом діяльності Агенції « Junior Discovery»   вересень-

грудень 

 Терехова О.О.  

14.  Організаційно-інформаційний супровід проведення І (для 

закладів освіти обласної комунальної власності) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів Малої академії наук України  

грудень наказ 

інформація 

Терехова О.О.,  

Соловйова І.В. 

Бойчук О.В. 

  

 



№ Зміст заходів Термін 

виконання 

Форма  

узагальнення 

Відповідальний 

за виконання 

Стан  

вико-

нання 

1.  

 

Інформаційно-організаційне та навчально-методичне  

забезпечення роботи обласних наукових профільних  

шкіл у партнерстві із закладами вищої освіти України 

для  учнів – членів   Київського  обласного 

територіального відділення Малої академії наук України 

за науковим відділенням Філософії та 

суспільствознавства  

протягом року наказ  

інформація   

Терехова О.О., 

методисти 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

 

2.  Функціонування в асинхронному режимі дистанційного 

спецкурсу «Науково-педагогічний супровід 

дослідницької діяльності учнів-членів МАН» для 

педагогів – наукових керівників учнівських науково-

дослідницьких робіт учнів – членів МАН України   

вересень - 

грудень 

наказ  

інформація   

Терехова О.О.,  

Григоренко О.П. 

 

3.  Участь у школі для педагогічних працівників 

позашкільної та загальної середньої освіти з методики 

«Філософія для дітей» Метью Ліпмана   

за планом НЦ 

«МАНУ» 

інформація Терехова О.О.   

4.  Упровадження в освітню діяльність секцій відділення  

системи наукового консультування 

січень-

травень, 

жовтень-

листопад 

Угоди Терехова О.О.   

5.  Консалт-студія для педагогічних працівників, які 

координують діяльність територіальних відділень МАН  

«Організаційні та методично-інформаційні заходи з 

підготовки команди ОТГ до участі в ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2023 

році»   

січень інформація Терехова О.О.   



6.  Надання консультативно-методичної допомоги з питань 

модернізації структури та змісту роботи з обдарованою 

учнівською молоддю у системі Малої академії наук 

відділу освіти  ( на запити)  

лютий 
 

інформація 

Минзар С.А., 

Терехова О.О. 

 

7.  Надання консультативно-методичної допомоги з питань 

модернізації структури та змісту роботи з обдарованою 

учнівською молоддю у системі Малої академії наук 

відділу  освіти  ( на запити) 

березень 
 

інформація 

Минзар С.А., 

Терехова О.О. 

 

8.  Надання консультативно-методичної допомоги з питань 

модернізації структури та змісту роботи з обдарованою 

учнівською молоддю у системі Малої академії наук 

відділу освіти  ( на запити) 

квітень 
 

інформація 

Минзар С.А., 

Терехова О.О. 

 

9.   Вебінар для педагогічних працівників, які координують 

діяльність територіальних відділень МАН       

травень 
рекомендації 

Терехова О.О. 

Григоренко О.П. 

 

10.  Виставка-презентація  методичних кейсів «Галерея 

професіоналів» педагогічних  працівників КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

травень виставка Григоренко О.П.  

11.  Надання консультативно-методичної допомоги з питань 

модернізації структури та змісту роботи з обдарованою 

учнівською молоддю у системі Малої академії наук 

України управлінню освіти і науки  ( на запити) 

травень 
 

інформація 

Минзар С.А., 

Терехова О.О. 

 

12.  

 

 Вебінар для педагогічних працівників, які координують 

діяльність територіальних відділень МАН       

вересень 
наказ 

інформація 

Терехова О.О.  

13.  Надання консультативно-методичної допомоги з питань 

модернізації структури та змісту роботи з обдарованою 

учнівською молоддю у системі Малої академії наук 

України відділу освіти  освіти  (на запити) 

вересень 
 

інформація 

Минзар С.А.  

Терехова О.О. 

 



14.  Організаційне та інформаційно-методичне  забезпечення 

обласної настановної конференції учнів – членів 

Київського обласного територіального відділення  МАН 

жовтень наказ, 

інформація   

Терехова О.О. 

Бойчук О.В. 

 

15.  Інформаційно-організаційне та навчально-методичне  

забезпечення онлайн-лекторію «Науково-дослідницька 

діяльність учнівської молоді: актуальні напрями та  

нормативне поле» 

жовтень, 

згідно з 

графіком 

наказ, 

інформація 

Терехова О.О., 

Бойчук О.В., 

методисти 

 

16.  Надання консультативно-методичної допомоги з питань 

модернізації структури та змісту  роботи з обдарованою 

учнівською молоддю у системі Малої академії наук 

України  відділу освіти освіти  ( на запити) 

жовтень 
наказ 

інформація 

Минзар С.А., 

Терехова О.О. 

 

17.  Надання консультативно-методичної допомоги з питань 

модернізації структури та змісту роботи з обдарованою 

учнівською молоддю в системі Малої академії наук 

України відділу освіти  ( на запити)   

листопад 
наказ 

інформація 

Минзар С.А.. 

Терехова О.О. 

 

18.  Видання:   
 

  

збірника тез дослідницьких робіт учнів – членів 

Київського обласного територіального відділення 

МАНУ «Сходинками до наукових вершин» 

травень 
збірник 

Калініна С.Є., 

методисти 

 

збірки тез  «Філософський симпозіон – 2023 листопад 
збірка 

Терехова О.О., 

Григоренко О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV.  НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА З  ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ 

  



№ Зміст заходів Термін 

виконання 

Форма  

узагальнення 

Відповідальний 

за виконання 

Стан  

вико-

нання 

1.  Здійснення консалтингового супроводу ІІ етапу реалізації 

науково-методичної проблеми закладу «Формування 

інноваційного змісту освіти через інтерактивні методи та 

дистанційні технології навчання» 

 

постійно 

рекомендації Терехова О.О. 

Григоренко О.П. 

 

2.  Засідання науково-методичної ради (додаток 2) за графіком протоколи Терехова О.О. 

Григоренко О.П. 

 

3.  Робота консалт-студії  для педагогічних працівників, які 

координують діяльність територіальних відділень МАН,   

(додаток…)  

січень-

травнь, 

вересень-

грудень  

рекомендації  методисти   

4.  

 

Участь у Школі для педагогічних працівників закладів 

позашкільної та загальної середньої освіти з методики 

«Філософія для дітей» Метью Ліпмана (м. Київ) 

за планом 

НЦ «МАНУ»  

наказ 

інформація 

Терехова О.О.  

5. Участь в атестаційному процесі відповідно до плану 

атестації педагогічних працівників 

упродовж 

року 

наказ 

інформація 

  

6 Робота методологічної лабораторії  методистів наукових 

відділень МАН КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської 

молоді» (додаток…) 

лютий 

квітень   

вересень 

листопад   

рекомендації Терехова О.О.  

4.  Виставка-презентація  методичних кейсів «Галерея 

професіоналів» педагогічних  працівників КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

травень виставка Терехова О.О. 

Григоренко О.П. 

 

5.  Поповнення методичного порталу на сайті КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

щоквартальн

о  

презентація  Терехова О.О. 

Григоренко О.П.  

 

6.  Моніторинг ефективності методичного супроводу 

керівників гуртків КОКПНЗ «Мала академія наук 

учнівської молоді» 

травень наказ Терехова О.О.  



7.  Формування інформаційно-ресурсного банку науково-

методичних матеріалів із досвіду роботи гуртків та секцій 

наукових відділень КОКПНЗ «МАНУМ»  

вересень-

жовтень 

База даних  Григоренко О.П.  

8.  Проведення заходів відповідно до Положення про 

атестацію: 

    

9.  - створення атестаційної комісії;  вересень наказ Минзар С.А. 

Терехова О.О. 

 

10.  - затвердження плану роботи атестаційної комісії; жовтень протокол   

11.  - складання графіка засідань атестаційної комісії;    жовтень протокол   

12.  - затвердження списків працівників, які атестуються жовтень протокол 

наказ 

  

13.  Створення науково-методичної ради (НМР) та 

організація науково-методичної роботи в закладі 

вересень наказ Терехова О.О., 

Григоренко О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ, 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ, ОБЛАСНИЗ ЗАХОДІВ З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ 

  

 



 Зміст заходів Термін 

виконання 

Форма  

узагальнення 

Відповідальний 

за виконання 

Стан  

вико-

нання 

1.  Участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України  

квітень-

травень 

наказ  

інформація  

Терехова О.О.,   

методисти   

 

2.   Створення Педагогічних наукових студій при 

Університеті Григорія Сковороди в Переяславі   

січень Угода, наказ  

інформація   

Терехова О.О.  

3.  Участь у Міжнародній школі з культурної дипломатії  

 

протягом 

року 

інформація   Терехова О.О., 

Григоренко О.П. 

 

4.  Участь у Міжнародній школі дитячої культурної 

дипломатії (НЦ МАН ) 

протягом 

року 

наказ 

інформація   

Григоренко О.П.   

5.  Участь у Всеукраїнській школі з української культури (НЦ 

МАН) 

протягом 

року 

інформація   Черевата Л.Г.   

6.  Участь у Всеукраїнській школі з філософії (НЦ МАН) протягом 

року 

наказ  

інформація   

Терехова О.О.  

7.  ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України 

(контрольні роботи з базових дисциплін) 

лютий 

  

наказ  

інформація 

Терехова О.О.  

8.  Науково-практична конференція до Дня Героїв Небесної 

Сотні 

лютий інформація Терехова О.О.  

9.  Віртуальна виставка учнівських дослідницьких проєктів 

на національно-патріотичну тематику на сайті КЗ КОР 

«МАНУМ» 

березень інформація Терехова О.О.  

10.  Обласна учнівська науково-практична конференція 

«Конституція України: від Пилипа Орлика до наших днів» 

червень інформація Терехова О.О.  

11.  Літня профільна зміна для учнів суспільствознавчих 

відділень 

серпень  Наказ, 

інформація   

Терехова О.О.  



12.  Наукова студія для відділень суспільно-гуманітарного 

напряму «Моя Україна: історія державницького поступу» 

до Дня Незалежності України 

серпень інформація Терехова О.О. 

Григоренко О.П. 

Черевата Л.Г. 

Швецька І.В. 

 

13.  «Філософський симпозіон – 2023». Обласна учнівська 

науково-практична конференція «Боротьба за 

незалежність: події і постаті» 

жовтень  Наказ, 

інформація   

Терехова О.О.  

14.  Участь у Всеукраїнській олімпіаді з філософії жовтень-

листопад 

інформація Терехова О.О.  

 

15. У

ч

а

с

т

ь  

Участь у Всеукраїнському конкурсі філософського есе 

імені Сергія Кемського до Дня Гідності і Свободи  

листопад інформація Терехова О.О.  

16.  Участь у всеукраїнському урочистому зборі переможців 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук у 

2023 році для вручення стипендій Президента України 

листопад інформація Терехова О.О.  

17.  Популяризація серед учнівської молоді освітнього 

навігатора «Медіаграмотність» 

вересень-

грудень 

інформація Терехова О.О.  

18.  Відеопрезентація учнівських дослідницьких проєктів 

«Портрети героїв» до Дня Збройних Сил України   

6 грудня інформація Терехова О.О.  

19. Т Тиждень правової освіти грудень інформація Терехова О.О.  

 


