
Інформація про діяльність наукового відділення мовознавства 

у 2021-2022 навчальному році 

 

Наукове відділення мовознавства Київського обласного територіального 

відділення МАН України у своїй діяльності керується Законами України «Про 

освіту» № 2145-VІІІ,  «Про наукову та науково-технічну діяльність»,  «Про 

позашкільну освіту», зі змінами, внесеними згідно з  Законом «Про освіту», № 

2145- VІІІ, «Положенням про малу академію наук учнівської молоді» від 

09.02.2006 № 90,  листами МОН України «Про організацію освітньої діяльності 

в закладах позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»,  «Методичні 

рекомендації щодо розвитку STEM освіти в закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році»  від 11.08.2021 № 22.1/10-

1775, «Про забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної освіти під 

час дії воєнного стану»  від 18.03.2022 № 1\3544-22, Концепції національно-

патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 №527,  зі змінами від 

23.06.2022 № 586, планом роботи КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської 

молоді» на 2023 рік. 

Для успішної реалізації освітніх запитів учнівської молоді Київщини у 

науковому відділенні мовознавства у 2021/2022 навчальному році були створені 

оптимальні умови для надання якісних освітніх послуг в очній та дистанційній 

формі відповідно до складних епідеміологічних умов регіону та воєнного стану 

на території області.  

Із урахуванням запитів здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти 

сільських, селищних, міських територіальних громад та закладів освіти обласної 

комунальної власності  в науковому відділенні мовознавства функціонувало 8 

гуртків і секцій, у яких навчалося 160 вихованців-старшокласників. Мапа гуртків 

і секцій наукового відділення мовознавства виглядала так: секції «Українська 

мова і засоби масової комунікації» та «Основи науково-дослідницької 

діяльності. Англійська мова» – Київський обласний комунальний позашкільний 

навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді», «Говоримо і пишемо 



іспанською» – Комунальна установа Іванківської селищної ради Іванківський 

районний ліцей Вишгородського району, «Основи науково-дослідницької 

діяльності (іспанська мова) – КЗКОР «Володарська спеціалізована 

загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів - Центр реабілітації», «Основи 

науково-дослідницької діяльності. Англійська мова» – Білоцерківська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №9 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Білоцерківської міської ради, «Обираю польську» - Заклад загальної середньої 

освіти Коцюбинської селищної ради Бучанського району, «Основи науково-

дослідницької діяльності (українська мова) – Білоцерківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №6 Білоцерківської міської ради, «основи науково-

дослідницької діяльності (французька мова) – Ліцей «Перша Білоцерківська 

гімназія» Білоцерківської міської ради. 

2021/2022 навчальний рік для учнів-членів наукового відділення 

мовознавства Київського обласного територіального відділення МАН України 

видався плідним, успішним, позначеним численними перемогами, насиченим 

науковими зустрічами, конференціями, конкурсами, олімпіадами.  

Упродовж  2021/2022 навчального року вихованці гуртів і секцій  наукового 

відділення мовознавства брали участь у роботі наукових профільних шкіл, 

Міжнародному конкурсі з українознавства, багатьох всеукраїнських  конкурсах, 

«Олімпіаді геніїв»,  культурологічних вітальнях, перекладацьких студіях.  

Юні мовознавці Київщини  були активними учасниками 4 засідань 

профільних наукових шкіл романо-германської та слов’янської філології,  

лінгвістичних студій із романо-германських  та слов’янських мов – на базі 

Інституту мовознавства НАН України імені О. О. Потебні,  Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київського національного 

лінгвістичного університету, Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, Національного університету «Києво-

Могилянська академія», ювілейних заходів, присвячених видатним українським 

письменникам і перекладачам Агатангелу Кримському, Миколі Лукашу,  

Богдану Лепкому, поету-філософу Григорію Сковороді. 



Важливим вектором діяльності наукового відділення мовознавства стали 

заходи з національно-патріотичного виховання, серед яких обласні науково-

практичні конференції до  Дня Незалежності України та 90 річниці Голодомору 

в Україні, мовно-літературний онлайн-челенджу до Дня захисників і захисниць 

України, відеопрезентації наукових проєктів до Дня Збройних сил України. 

Справжнім науковим випробуванням став для юних мовознавців ХV 

Міжнародний конкурс українознавства для учнів 8-11 класів закладів 

загальної середньої освіти, на який було надіслано 27 дослідницьких проєктів із 

різних районів Київщини. Конкурс проходив у два етапи: переможцями першого 

стали 23 учасники, із яких 19 учасників здобули перемогу у ІІ етапі, посівши 

відповідні місця: І місце – 5 учнів, ІІ місце  - 8 учнів, ІІІ місце – 6 учнів.  

Важливою складовою діяльності наукового відділення мовознавства є 

участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів 

членів МАН України.  Так на ІІ етап Конкурсу було представлено 43 науково-

дослідницькі роботи: секція української мови – 14 робіт, секція польської мови – 

2 роботи, секція іспанської мови – 2 роботи, секція французької мови – 1 робота, 

секція німецької мови – 2 роботи, секція англійської мови – 22 роботи.  

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт учнів членів МАН України стали: у секції української мови 

– Вікторія Велика, учениця 10 класу Сквирського академічного ліцею та Софія 

Гейкаленко, учениця 10 класу Ліцею «Білоцерківський колегіум» 

Білоцерківської міської ради; у секції англійської мови – Шемчук Дмитро, 

учень 11 класу Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів 

із поглибленим вивченням іноземних мов №4, Іванова Валерія, учениця 10 

класу Ірпінського ліцею ІЛІТ Ірпінської міської ради Бучанського району, 

Маргарита Карманюк, учениця 10 класу Щасливського ліцею Пристоличної 

сільської ради Бориспільського району;  у секції іспанської мови – Мар’яна 

Пархоменко, учениця 11 класу Іванківського ліцею Іванківської селищної ради 

Вишгородського району та Анастасія Орленко, учениця 10 класу Комунального 

закладу Київської обласної ради «Володарська спеціалізована загальноосвітня 

школа-інтернт ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації», у секції французької мови – 



Оксана Бойко, учениця 10 класу Білоцерківського навчально-виховного 

об’єднання  «Перша Білоцерківська гімназія-школа І ступеня», у секції польської 

мови – Оксана Швець, учениця 11 класу Білоцерківської спеціалізованої 

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням слов’янських  

мов №1 Білоцерківської міської ради; у секції німецької мови – Лора 

Чернюшок, учениця 11 класу Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради 

Обухівського району.  

На ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України в науковому відділенні мовознавства було 

представлено 10 науково-дослідницьких робіт: секції «Українська мова» - 2, 

«Англійська мова - 3, «Німецька мова» - 1, «Польська мова» - 1 , «Іспанська 

мова» - 2, «Французька мова» - 1. Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 

стали 5 вихованців Київського обласного територіального відділення МАН 

України: Валерія Іванова  - ІІ місце (секція «Англійська мова»), Вікторія Велика 

– ІІІ місце (секція «Українська мова»), Оксана Бойко – ІІІ місце (секція 

«Французька мова»), Мар’яна Пархоменко та Анастасія Орленко – ІІІ місце 

(секція «Іспанська мова»). 

Успішною була участь учнів-членів наукового відділення мовознавства 

Київського обласного територіального відділення МАН України в «Олімпіаді 

геніїв»: в категорії «Креативне письмо» - 22 перемоги (поезія 4, есе – 15, коротка 

розповідь  - 3), в категорії «Мистецтво» - 8 перемог (фотографія – 2, змішана 

техніка – 3, дизайн постерів - 3), категорія «Короткометражний фільм – 5 

перемог» (документальний фільм – 2, сюжетний - 3). 

У 2022/2023 навчальному році  для юних дослідників-мовознавців буде 

створено багатофункціональний науково-освітній інтерактивний простір для 

здійснення прикладних досліджень, інноваційних ідей та проєктів, розширено 

мапу освітніх послуг в секціях, гуртках та клубах наукового відділення 

мовознавства, організовано сучасний медіапростір для популяризації учнівських 

наукових досліджень лінгвістичного спрямування на базі Агенції учнівських 



досліджень «Junior Discovery» , заплановано заходи з національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді Київщини. 

Учні-члени Київського обласного територіального відділення МАН України 

наукового відділення мовознавства зможуть відвідувати культурологічну студію 

«Постаті», щоб дізнатися більше про видатних вчених-мовознавців, перекладачі, 

в асинхронному режимі прослухати лекції з романо-германської філології на базі 

закладів вищої освіти – партнерів «Малої академії наук учнівської молоді», 

відвідувати наукові консультації філологинь в Агенції «Junior Discovery»,  

продовжать формувати навички з основ науково-дослідницької діяльності на  

заняттях  секцій української та англійської мов, досліджувати лінгвістичні явища 

в іспанській, німецькій, французькій та польській мовах, стануть учасниками 

Міжнародного Фестивалю шістдесятництва та дисидентського руху, підготують 

наукові  проєкти для XVI Міжнародного конкурсу з українознавства, «Олімпіади 

геніїв», будуть долучатися до освітніх програм, орієнтованих на формування та 

розвиток дослідницьких компетентностей, серед яких інтерактивні тренінги, 

менторські студії, консультації, культурологічні вітальні, наукові зустрічі, 

урочистості до пам’ятних дат та державних свят. 

 


