1. Вступ
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київська Мала академія наук учнівської молоді» (далі – Заклад)
організовує та забезпечує навчально-виховний процес учнівської молоді міста Києва за дослідницько-експериментальним
напрямком позашкільної освіти, координацію науково-дослідницької діяльності учнів-членів Київського територіального
відділення Малої академії наук України (далі Київська МАН), організовує та проводить ІІ (міський) етап Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, створює умови для інтелектуального, духовного
та творчого розвитку школярів, їх професійного самовизначення.
Робота Закладу у 2015-2016 навчальному році була направлена на реалізацію основних положень державної освітньої
політики та визначеної колективом науково-методичної проблеми «Створення умов для розвитку і самореалізації особистості
в умовах використання нових педагогічних технологій», метою якої було формування освітнього середовища, здатного
забезпечити повноцінний і різнобічний розвиток учнів, становлення творчої особистості, здатної до продуктивної праці,
з використанням нових ефективних форм роботи у наукових секціях.
Головними завданнями працівників Закладу були: залучення учнівської молоді до систематичної науководослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької діяльності; створення розвивального простору
у наукових відділеннях на основі інноваційних підходів до навчання, розроблених у навчальних програмах; посилення
творчого потенціалу педагогів через формування їхньої методичної культури.
Навчально-виховний процес у Закладі здійснювався відповідно до річного плану роботи, затвердженого директором
закладу та погодженого Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА), диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів),
з використанням різних організаційних форм навчання: колективної та індивідуальної роботи під керівництвом наукових
керівників у секціях, лекцій, конференцій, семінарів, курсів, наукових читань, дискусійних клубів, походів, екскурсій,
літніх наукових профільних шкіл, олімпіад, конкурсів, виставок, літніх наукових експедицій, практичної роботи
в лабораторіях тощо.
У 2015-2016 навчальному році у наукових секціях КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» у першому
семестрі були зареєстровані 1873 учні, на кінець навчального року − 1931 учень. Працювали 64 секції у складі 12 наукових
відділень.

Відділення та секції тісно співпрацювали з науково-дослідними установами НАН України, НАПН України, інших
галузевих
академій,
вищими
навчальними
закладами,
бібліотеками,
архівними
установами,
музеями
та загальноосвітніми навчальними закладами, про що були укладені відповідні угоди.
Систематично проводився внутрішній контроль за станом навчально-виховної роботи. За його підсумками проводилися
наради при директорові, матеріали обговорень узагальнювалися у наказах закладу.
Крім організації навчально-виховного процесу, у закладі здійснювалися підготовка і проведення масштабних заходів
з метою створення сприятливих умов для розвитку обдарованих дітей м. Києва. Це, насамперед, підготовка та участь
представників Київської МАН у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт, організація і проведення
літніх профільних наукових шкіл, етнографічних та природничих експедицій, участь у Національному етапі міжнародного
конкурсу науково-технічної творчості Intel International Science and Engineering Fair, в інших всеукраїнських та міжнародних
проектах, конкурсах, проведення виставок дитячої і юнацької творчості, академічних та наукових читань, семінарів,
конференцій, започаткування пошукових та культурно-освітніх проектів і т.п.
Одним із пріоритетних напрямків у роботі Київської МАН є підготовка учнів до Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії України, організація та проведення ІІ (міського) етапу конкурсу.
У 2015-2016 навчальному році на ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів Київської МАН було подано 2972 науково-дослідницьких роботи учнів 9-х, 10-х та 11-х класів (поза конкурсом брали
участь учні 7−8-х класів).
Конкурсні заходи (заочне оцінювання, написання контрольних робіт з базових дисциплін, публічний захист робіт)
проводилися на базі науково-дослідницьких установ НАН України, у вищих навчальних закладах міста,
у музеях, бібліотеках, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах столиці.
Переможцями та призерами на ІІ (міському) етапі конкурсу стали 1331 учень: І місць – 179, ІІ місць – 390,
ІІІ місць – 762.
Для участі у ІІІ фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії України відповідно до умов його проведення із переможців ІІ етапу було сформовано та підготовлено команду
Київської МАН із 63 конкурсантів.
За підсумками конкурсу-захисту 46 учнів Київської Малої академії наук – у числі переможців і призерів
Всеукраїнського етапу конкурсу (І місце – 8, ІІ місце – 16, ІІІ місце – 22).
Всі вони отримали медалі та дипломи Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України.
Результатом участі команди Київської МАН у престижному інтелектуальному змаганні стало завойоване ІІ місце
в Україні.
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Протягом 2015–2016 року учні Київської МАН були учасниками різноманітних міжнародних інтелектуальних змагань
та брали участь у Всеукраїнських заходах:
− Міжнародна учнівська науково-практична конференція «Україна очима молодих»;
− XІV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна
– 2016. Географія, біологія»;
− ХХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Європейський шлях
розвитку України, як запорука формування ціннісних орієнтирів української молоді»;
− Міжнародний Пекінський конкурс юнацької науково-технічної творчості (BYSCC – Beijing Youth Science Creative
Competstson), Китай;
− Міжнародний конкурс Intel ISEF 2016 (США);
− Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»;
− Всеукраїнський інтернет-турнір «Відкрита природнича демонстрація»;
− Всеукраїнський літературний конкурс «Розкрилля душі»;
− Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи»,
«Молоді науковці – географічній науці», «Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні», «Україна
в європейській і світовій історії: актуальні проблеми сучасного науково і освітнього дискурсу», «Новітні
дослідження культурної спадщини України»;
− Всеукраїнський біологічний форум учнівської і студентської молоді «Дотик природи»;
− Науково-практичні конференції: «Краса і сила рідної мови», VIІI юнацька конференція «Вивчаємо КиєвоПечерську Лавру разом», «Мова як світ світів. Граматика і поетика української мови», «Лауреати Нобелівської
премії з економіки», «Актуальні проблеми сучасної наукової думки».
Методична робота в закладі була спрямована на підвищення професійної кваліфікації і загальної культури педагогічних
кадрів, здійснювалася на основі вивчення кваліфікації педагогів, рівня підготовки учнів, результативності навчальновиховного процесу. Для керівників секцій, педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, методистів РНМЦ м. Києва було
проведено цикл практичних, науково-методичних семінарів з питань організації науково-дослідницької, пошукової,
експериментальної роботи учнів.
У КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» постійно оновлюється інформаційний сайт
http//kyiv.man.gov.ua, де розміщуються нормативно-правові документи, методики, повідомлення про організаційно-масові
заходи, оголошення, новини, фотогалерея тощо.
3

Основні напрямки освітньої діяльності закладу
у 2016-2017 навчальному році:
− виконання положень підпрограми «Виховання та позашкільна освіта» міської комплексної цільової програми
«Освіта Києва. 2016−2018 роки», затвердженої Рішенням Київської міської ради № 125/125 від 3 березня 2015 року;
− організація навчально-виховного процесу;
− популяризація творчих, наукових та науково-технічних досліджень
і розробок учнівської молоді, пошук шляхів їх практичного застосування;
− створення інформаційної бази даних науково-дослідницьких робіт учнів – учасників ІІ і ІІІ етапів
Всеукраїнського конкурсу МАН.
− формування іміджу закладу як сучасної багатопрофільної освітньої установи;
− організація та проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів – членів МАН України;
− проведення масових пізнавальних, освітніх, виховних заходів за участю школярів м. Києва;
− організація участі вихованців Київської МАН у всеукраїнських творчих, пізнавальних, освітніх заходах,
конкурсах, турнірах, фестивалях, інших інтелектуальних і творчих змаганнях згідно з планами Міністерства освіти і науки
України та Національного центру «Мала академія наук України».
Актуальними завданнями у 2016-2017 навчальному році є:
− залучення учнівської молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності;
− удосконалення форм і методів роботи з обдарованою молоддю, спрямування педагогічних технологій,
інноваційних процесів на особистість учня, розкриття його здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні,
орієнтацію підростаючого покоління на здоровий спосіб життя;
− популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду роботи педагогічних і науково-педагогічних
працівників Київської МАН;
− використання міжнародного досвіду роботи з обдарованою молоддю.
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У 2016-2017 навчальному році КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» працює відповідно до
поставленої науково-методичної проблеми: «Впровадження проектних технологій у навчально-виховний процес як
одна з форм реалізації творчого потенціалу особистості».

2. Організація навчально-виховного процесу
та організаційно-масової роботи в закладі
№
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

Зміст заходів

Термін виконання,
місце проведення

Підготовка та проведення настановчих сесій (за
окремим графіком)
Складання і затвердження календарно-тематичних
планів і програм роботи секцій
Затвердження розкладу роботи секцій КПНЗ
«Київська Мала академія наук учнівської молоді»
Проведення інструктажів з охорони праці
педагогічних працівників, безпеки життєдіяльності
неповнолітніх
Проведення засідання Педагогічної ради «Про
підсумки діяльності закладу у 2015-2016 н. р. та
завдання на 2016-2017 н. р.»

2.6

Комплектація навчальних секцій учнями

2.7

Укладання угод про співпрацю із ЗНЗ, ВНЗ,
науково-дослідницькими установами, громадськими
організаціями, музеями

до 16.09
До 01.09
до 16.09
До 19.09

20.09

До 15.09 та протягом
навчального року за
потребою
до 16.09
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Відповідальний
за
виконання
Завідувачі
відділень
Керівники
секцій
Васинюк В.О.,
Карчина Л.Я.
Завідувачі
відділень,
керівники секцій
Васинюк В.О.,
Завідувачі
відділень,
Карчина Л.Я.
Керівники
секцій

Журнали
проведення
інструктажів
Наказ
Протокол
педагогічної
ради
Навчальні
журнали

Керівники
відділень

Угоди про
співпрацю

Узагальнен
ня
Наказ

Відмітка про
виконання

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

Участь учнів та співробітників відділень
у ІV Всеукраїнській науковій конференції
«Музейна педагогіка – проблеми сьогодення,
перспективи»
Участь учнів відділення у VІІ Судацькій
міжнародній науковій конференції «Причорномор’я.
Крим. Русь в історії та культурі»
Участь учнів секції педагогіки, відділення філософії
та суспільствознавства у Міжнародній науковопрактичній конференції «Михайло Грушевський і
Вінниччина: до 150-річчя від дня народження»
Формування експозиції Київської МАН для участі у
VІІІ Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній
освіті»
Підготовка та проведення заходів з учнями
відділення в рамках проекту «Науково-освітні
діалоги. Інтеграція науки в практику».

Проведення лекції-дискусії «Трагедія Бабиного Яру
– найтяжчий злочин проти людства» для учнів
відділення
Проведення семінару для учнів та вчителів в рамках
міського конкурсу «Омбудсмен»

2.15

Проведення семінару «Емоційна геометрія» для
учнів відділення

2.16

Практичні заняття з учнями на базі компанії
«Майкрософт Україна»: «Хмарні технології»;
«Організація вебінарів»

Сивенко С.М.,
Карчина Л.Я.,
Хорольська Т.В.

Інформація
на сайт

Сивенко С.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

Карчина Л.Я.

Інформація
на сайт
Звіт

до 25 жовтня

Баценко С. В.
Бабійчук С.М.

Інформація
на сайт

Протягом року
Центральна геофізична
обсерваторія ДСНС
України.
Музей гідрометеослужби України
23,09,
Гімназія №143
Оболонського району
20.09
Київський міський
будинок вчителя
07.09, Фізикоматематичний
факультет НПУ ім.
М.П.Драгоманова
08.09, компанія
«Майкрософт Україна»

Курлова З.О.

Інформація
на сайт

Кот Т.Ю.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

Кот Т.Ю.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

Дем’яненко В.Б.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

Дем’яненко В.Б.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

27.09-28.09,
Національний КиєвоПечерський історикокультурний заповідник
29.09-30.09,
Національний
заповідник
«Софія Київська»
28-29 вересня,
Вінницький обласний
краєзнавчий музей
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2.17

Творча зустріч учнів з редактором часопису
«Народознавство»

2.18

Організація роботи учнів у діяльності літературної
студії «Літстейдж» (Музей шістдесятництва)

2.19

Творча зустріч учнів з журналістами Національної
спілки журналістів України «Журналістика, як
сфера професійної діяльності»
Проведення
літературного вечора пам’яті, до
50-річчя з дня смерті Анни Ахматової «Ярославна
ХХ століття» для учнів членів відділення

2.20

2.21

2.22

Екскурсія для учнів відділення до компанії «LG
Electronics» з метою ознайомлення
з організацією її діяльності
Участь учнів у Всеукраїнському конкурсі
флористики та фітодизайну «Квіткова симфонія»

2.23

Підготовка робіт учнів до участі у проекті Scientifik
fun – Наукові пікніки в Україні

2.24

Підготовка учнів до участі у Всеукраїнському
біологічному форумі учнівської та студентської
молоді «Дотик природи»

2.25

Екскурсії для учнів на Міжнародний форумвиставку «ЕКО-СТАНДАРТ» (моніторингу
екологічних проблем України)
Участь учнів у конференції «Тенденції та
перспективи розвитку олійно-жирової
промисловості в Україні»
(для вивчення проблематики
в промисловості)

2.26

28.09, Інститут
фольклористики НАН
України
24.09, Музей
шістдесятництва

Іваненко І.М.,
Леута О.І.

Інформація
на сайт

Іваненко І.М.,
Астапенко І.А.

Інформація
на сайт

до 29.09, Національна
спілка журналістів
України
23.09, НПУ ім.
М.П.Драгоманова

Іваненко І.М.,
Іллюк Н.О.

Інформація
на сайт

Курсик Т.В.

Інформація
на сайт

11.10, компанія «LG
Electronics»

Піліна А.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

15.09, Національний
екологонатуралістичний центр
учнівської молоді
24 вересня, парк імені
Тараса Шевченка

Черненко В.Ю.,
Козюк Л.В.,
Ісаченко О.М.,
керівники секцій
Черненко В.Ю.,
Козюк Л.В.,
керівники секцій
Черненко В.Ю.,
Козюк Л.В.

Інформація
на сайт

Ісаченко О.М.,
Даниленко Є.В.

Інформація
на сайт

Ісаченко О.М.,
Даниленко Є.В.

Інформація
на сайт

19.09 – 21.10,
Національний екологонатуралістичний центр
учнівської молоді
21.09, виставковий
центр
«КиївЕкспоПлаза»
22.09, виставковий
центр
«КиївЕкспоПлаза»
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Інформація
на сайт
Наказ
Інформація
на сайт

Участь учнів у дискусійному клубі «Екологічний
стандарт якості та безпеки продукції - крок у
майбутнє»
Участь учнів у міжнародній конференції
«Землеустрій, кадастр та охорона земель в Україні:
сучасний стан, європейські перспективи»

2.27

2.28

2.29

Організація та проведення заходів у рамках
всеукраїнського культурно-освітнього проекту до
150-річчя від дня народження Михайла
Грушевського: «Михайло Грушевський: минуле й
сьогочасне».

2.30

Участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу
дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів. Наказ
МОН України
№ 1011 від 13.09.12р.
Проведення семінару ”Взаємодія та координація
діяльності Київської МАН
з районними філіями та науковими товариствами
учнів - колективними членами ”
Проведення семінарів-практикумів для вчителів
ЗНЗ м. Києва

.

2.31

2.32

2.33

2.34

Підготовка робіт учнів для участі
у Всеукраїнській науково-технічній виставціконкурсі молодіжних інноваційних проектів
«Майбутнє країни».
Наказ МОН України № 547 від 17.05.13р.
Організація та проведення виставки-конкурсу
наукових та науково-технічних розробок учнів
м. Києва (стартапів)

24.09, виставковий
центр
«КиївЕкспоПлаза»
23.09, Національний
університет біоресурсів
і природокористування
України
вересень-грудень,
Історико-меморіальний
музей Михайла
Грушевського

Ісаченко О.М.,
Даниленко Є.В.

Інформація
на сайт

Ісаченко О.М.,
Даниленко Є.В.,
Мегалінська
Г.П.
Карчина Л.Я.,
Кот Т.Ю.,
Сивенко С.М.,
Курлова З.О.

Інформація
на сайт

до 28.09

Гуменна О.М.,
Ісаченко О.М.

Наказ

22.09
14:30
Київський міський
будинок вчителя
13.10, 10.11,08.12
15:00
Київський міський
будинок вчителя
вересень-листопад

Гуменна О.М.,
Мудринич С.Ю.,
Карчина Л.Я.

Нарада при
директорові

Гуменна О.М.

Наказ

вересень-грудень

Васинюк В.О.

Наказ
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Наказ
Інформація
на сайт

Гуменна О.М.,
Мудринич С.Ю.,
Карчина Л.Я.

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40
2.41

2.42

Участь
учнів
та
співробітників
18-20 жовтня,
у Міжнародній науковій конференції «Соціальні
КНУ імені Тараса
катастрофи першої половини ХХ століття в Україні
Шевченка
та світі: історичний контекст та демографічні
наслідки». Круглий стіл «Демографічні втрати
України у першій половині ХХ століття: глобальний
вимір – український погляд»
Участь учнів та співробітників відділення у 20 жовтня, Київський
Всеукраїнській науковій конференції «Ідейноміський будинок
філософські та соціальні концепти мобілізації
учителя
українства середини ХІХ – початку ХХ ст. (до 170річчя Кирило-Мефодіївського братства)»
Організація та проведення засідання круглого столу 27 жовтня, Український
«Історія,
проблеми,
перспективи
розвитку гідрометеорологічний
транспорту міста Києва»
центр
Організація та проведення круглого столу для учнів 20 жовтня, Національна
відділення «Науковий спадок основоположника
бібліотека України
української географії – Рудницького Степана імені В.І.Вернадського
Львовича»
спільно
з НБУ імені В.І. Вернадського
Підготовка та проведення ділової гри «Електронна
13 жовтня, КНУБА
карта – основний продукт геоінформаційних
систем»
Організація та проведення круглого столу на тему
20 жовтня, КНУБА
«Карти – мова географії»
Участь
учнів
у
Школі
громадянської
16-21 жовтня,
і волонтерської участі та патріотичного виховання:
Міжнародний центр
ІІІ
етап
«Від
локального
дитячої наукової
до глобального – дій локально, думай глобально»
творчості, ПущаВодиця
Участь учнів відділення у науково-практичній
4 листопада, ВНЗ
конференції молодих учених «Еволюція наукової
Університет економіки
думки в контексті європейського вибору України»
та права «КРОК»
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Сивенко С.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

Сивенко С.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

Курлова З.О.

Інформація
на сайт

Курлова З.О.

Інформація
на сайт

Бабійчук С.М.

Інформація
на сайт

Бабійчук С.М.
Кот Т.Ю.

Інформація
на сайт
Наказ

Кот Т.Ю.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

2.43

2.44

2.45

2.46
2.47
.

Участь учнів-членів секцій в іспаномовному проекті
«Україна і я» до Дня іспанської нації і Дня
захисника України
Організація та проведення міського конкурсу
пошуково-дослідницьких робіт учнів 8-х класів
«Математична мозаїка»
Демонстрація винаходів учнів у національному
етапі міжнародного конкурсу Intel Techno

2.48

2.49

2.50

Участь учнів відділення у майстер-класах з
економічної грамотності «Маркетингові ходи
супермаркетів» та «Online shopping»
Екскурсія до акціонерного товариства «UniCredit
Bank» для учнів відділення

2.51

2.52

2.53
.
2.54

Проведення круглого столу «Особистість в
інформаційному суспільстві: світоглядні виклики та
загрози» для учнів відділення
Проведення круглого столу «До історії
українського мовознавства – загадка Олександра
Потебні»
Участь учнів у роботі літературної студії
«Перехрестя» (Національна спілка письменників
України)
Участь учнів у літературно-мистецькій студії
«Духовність української родини»
Відзначення Свята Покрови. Пам'ять про козацьку
звитягу і славу на сторінках літератури. Лекціяекскурсія до заповідника «Пирогів»

Участь учнів у V Міжнародній виставці-форумі з
управління людськими ресурсами «Human Capital
Forum»
Підготовка доповідей учнів до участі у наукових

28 жовтня, СШ №43
«Грааль»

Кот Т.Ю.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

18 жовтня, Інститут
мовознавства НАН
України
Щомісячно
Національна спілка
письменників України
26 жовтня, Музей
шістдесятництва
21 жовтня,
Національний музей
народної архітектури та
побуту України
10 жовтня, НВК №176

Іваненко І.М.

Інформація
на сайт

Іваненко І.М.,
Астапенко І.А.

Інформація
на сайт

Іваненко І.М.

Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

Іваненко І.М.

Курсик Т.В.

Інформація
на сайт

до 31 жовтня, Київська
МАН

Назаренко А.М.

Інформація
на сайт

11-14 жовтня, НТУУ
«КПІ ім. Ігоря
Сікорського»
18 жовтня, Університет
економіки та права
«КРОК»
24 жовтня, АТ
«UniCredit Bank»

Хован І.В.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

Піліна А.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

Піліна А.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

19-20 жовтня, Банкетхол Nivki-hall

Піліна А.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

31 жовтня,

Піліна А.М.,

Інформація
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читаннях «Видатні менеджери минулого та
сучасності»
2.55

2.56

2.57

2.58

2.59

2.60

2.61

2.62

Економічний коледж
керівники секцій
ДВНЗ «КНЕУ ім. В.
Гетьмана»
Проведення Всеукраїнського проекту «Збереження
жовтень-листопад,
Черненко В.Ю.
прісної води і водоочищення як складових сталого
Хіміко-технологічний
розвитку України» (співпраця з хімічним
факультет НТУУ «КПІ
факультетом «НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського»)
імені Ігоря
Сікорського»
Екскурсія на виставку-ярмарок для садоводів та
17-18 жовтня,
Ісаченко О.М.,
городників «Зелений ярмарок» з метою вивчення
Національний комплекс Даниленко Є.В.
досвіду виробників «Зеленої промисловості»
«Експоцентр України»
Проведення екологічного курсу «Юний екоаудитор»
жовтень-листопад,
Ісаченко О.М.,
в рамках проекту «ЕКОкрок»
Державна екологічна
Назаренко В.І.,
академія
Даниленко Є.В.
післядипломної освіти
та управління
Підготовка доповідей учнів до участі у VIII
01 жовтня,
Ісаченко О.М.,
Міжнародній науковій конференції «Архітектура та
Національний
Даниленко Є.В.
екологія»
авіаційний університет
Участь учнів відділення у Міжнародній науково20 жовтня,
Ісаченко О.М.,
практичній конференції «Аграрна політика в Україні
Національний
Даниленко Є.В.
в умовах глобальних, продовольчих та фінансовоуніверситет біоресурсів
економічних викликів»
і природокористу-вання
України
Організація та проведення виставки досягнень
Жовтень 2016
Мудринич С.Ю.,
наукових товариств учнів – колективних членів
Моїсеєнко Є.В.
Київської МАН «Розвиток творчих здібностей учнів
у креативному освітньому середовищі»
Участь у VIII Міжнародному форумі «Інноватика в
25-27 жовтня
Гуменна О.М.,
сучасній освіті», IV Міжнародній виставці
Бабійчук С.М.
закордонних навчальних закладів «World Edu»
Підготовка, організація та проведення ІІ (міського)
жовтень 2016 р. –
Васинюк В.О.
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науковолютий 2017 р.
дослідницьких робіт учнів – членів МАН України
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на сайт
Наказ

Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

Наказ

Наказ
Наказ

2.63

Організація відбору школярів для участі у
Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАНЮніор Ерудит»(відповідно до Положення)

2.64

Участь у конкурсі науково-технічної творчості
«Інтел-Техно». Наказ МОН України № 1763 від
13.12.13р.
Організація відбору команди для участі у VІІ
Всеукраїнському інтернет турнірі з природничих
дисциплін

жовтень

Організація участі школярів у Всеукраїнському
інтерактивному природничому конкурсі «Колосок»
Проведення науково-практичного семінару
«Підготовка науково-дослідницьких робіт для участі
у Національному етапі Міжнародного конкурсу
науково-технічної творчості школярів Intel ISEF
«Intel - Техно Україна 2016» на базі НТУУ «КПІ»
Участь учнів та співробітників відділення у ХІV
Міжнародній науковій конференції «Нестерівські
студії»

жовтень

2.65

2.66
2.67

2.68

2.69

Підготовка учнів до участі у Міжнародній
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
географічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

2.70

Проведення майстер-класу для учнів та вчителів
«Рекомендації з підготовки комп’ютерних
презентацій»

жовтень-грудень

жовтень

Гуменна О.М.,
Ісаченко О.М.,
Сивенко С.М.,
Хован І.В.
Гуменна О.М.

Наказ

Наказ

Керівники
секцій відділень
наук про Землю,
фізики та
астрономії,
екології та
аграрних наук,
хімії та біології
Гуменна О.М

жовтень

Завідувач
відділення
технічних наук,
керівники секцій

9 листопада,
Національний КиєвоПечерський історикокультурний заповідник
19-20 листопада,
географічний
факультет, КНУ імені
Тараса Шевченка
29 листопада,
Український гідрометеорологічний центр

Сивенко С.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

Курлова З.О.,
Слободянюк
Т.В., Руда В.О.

Інформація
на сайт
Публікації у
збірнику
Інформація
на сайт

12

Курлова З.О.,
Савчук І.Г.

2.71

2.72
2.73

2.74
2.75

2.76

2.77

Проведення круглого столу «Програмне
забезпечення ArcGIS for Desktop: інтерфейс,
структурні частини»
Проведення для учнів Он-лайн семінару «Освітні
ГІС-портали країн Європи»
Проведення для учнів засідання круглого столу
«Сучасні підходи до формування інформаційнокомунікативної компетенції учнів»
Організація та проведення для учнів конференції
«День ГІС»
Проведення для учнів відділення просвітницьких
заходів «До Дня пам’яті жертв Голодомору
Проведення навчально-презентаційного семінару
«Мультимедійна презентація науково-дослідницької
роботи: підготовка та представлення» для учнів та
вчителів навчальних закладів м. Києва
Участь учнів у веб-кастах та вебінарах компанії
«Mайкрософт Україна»

2.78

Проведення учнівської науково-практичної
конференції «Краса і сила рідної мови»

2.79

Участь у науково-практичній конференції «Мова як
світ світів. Граматика і поетика української мови»
Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка

10 листопада, Гімназія
№178

Бабійчук С.М.

Інформація
на сайт

17 листопада, КНУБА

Бабійчук С.М.

24 листопада, Державне
науково-виробниче
підприємство
«Картографія»
16 листопада, КНУБА

Бабійчук С.М.

Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

22-24 листопада,
Національний музей
«Меморіал жертв
Голодомору»
11 листопада,
Університет економіки
та права «КРОК»

Кот Т.Ю.,
керівники секцій

Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

Кот Т.Ю.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

15-16 листопада,
компанія «Mайкрософт Україна»
23 листопада, Музей
шістдесятництва

Дем’яненко В.Б.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

Іваненко І.М.,
Астапенко І.А.

16 листопада, Інститут
філології КНУ імені
Тараса Шевченка

Іваненко І.М.,
Сидоренко Л.М.

Інформація
на сайт
Видання
збірнику
Інформація
на сайт

13

Бабійчук С.М.

2.80

Проведення конкурсу грамотності «Диво калинове»
(до Дня української писемності і мови) Поетичні
читання: до 80-ччя від дня народження Миколи
Степановича Вінграновського

07 листопада, Інститут
філології КНУ імені
Тараса Шевченка

Іваненко І.М.

Інформація
на сайт

2.81

Проведення круглого столу «Анімізм. Тотемізм.
Фетишизм. Вплив християнства на розвиток УНТ.
Двовір’я» для учнів відділення української філології
та мистецтвознавства
Проведення семінару «155 років від дня народження
Дніпрової Чайки»

листопад, НПУ ім.
М.П. Драгоманова

Іваненко І.М.,
Леута О.І.

Інформація
на сайт

листопад

Іваненко І.М.,
Астапенко І.А.
Кирилюк Л.В

Інформація
на сайт

Проведення конкурсу «Краща рецензія на твір
сучасного мистецтва» для учнів відділення
Творча зустріч учнів та керівників секцій відділення
із журналістами НСЖУ до Дня працівників радіо,
телебачення та зв’язку
Проведення круглого столу спільно з науковцями
КНУ імені Тараса Шевченка «Сучасні напрямки
лінгвістичних досліджень»
Участь учнів у конкурсі науково-дослідницьких
робіт УМАКО «Сузір’я»

10 листопада, Музей
шістдесятництва
листопад,
ЮН-ПРЕС, КПДЮ

Іваненко І.М.,
Кирилюк Л.В.
Іллюк Н.О.,
Іваненко І.М.

Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

23 листопада, Інститут
літератури КНУ імені
Тараса Шевченка
15-16 листопада,
Астрономічна
обсерваторія КНУ імені
Тараса Шевченка
25 листопада, Парк
Дружби народів

Курсик Т.В.,
Катихіна М.О.

Інформація
на сайт

Хован І.В.,
Баранський О.Р.

Інформація
на сайт

2.82

2.83
2.84

2.85

2.86

2.87

2.88
2.89

Популяризація астрономічних знань серед киян.
Акція «Астрономія на тротуарі». Спостереження
Місяця та планет в умовах великого міста за
допомогою компактних телескопів
Участь учнів відділення в економічній грі «Брейнринг» на базі КПДЮ
Участь учнів відділення у науково-практичній
конференції молодих вчених «Актуальні проблеми

10 листопада, КПДЮ
28-30 листопада,
Університет економіки

14

Хован І.В.,
Баранський О.Р.,
керівники секцій
Піліна А.М.,
керівники секцій
Піліна А.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

2.90

2.91

2.92

2.93

сучасної наукової думки» Університету економіки
та права «Крок»
Організація та проведення для учнів майстер-класу з
питань комп’ютерної грамотності «Prezi – шоу»
Проведення творчих зустрічей із видатними
економістами, підприємцями та маркетологами в
рамках бізнес-клубу «Молоді економісти»
Проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Маркетингова освіта – шлях до
успіху» для учнів відділення
Підготовка учнів до участі у Міжнародному
водному форумі AQVA UKRAINE – 2016

2.94

Проведення круглого столу «Технологія захисту
рослин з використанням біологічних засобів»

2.95

Екскурсія для учнів відділення у агропромисловій
виставці «Інтер АГРО Комплекс 2016»

2.96

Підготовка та проведення заочного етапу
Всеукраїнського інтерактивного конкурсу із
природничих дисциплін
Наказ МОН України
№ 574 від 22.05.13р.

2.97

Підготовка учнів до участі у відбірковому етапі
Міжнародної конференції молодих вчених «ICYS
2017»

2.98

Підготовка учнів до XVI Всеукраїнського конкурсу
«Молодь – енергетиці України 2016»

та права «КРОК»
25 листопада,
Університет економіки
та права «КРОК»
9 грудня, КПДЮ

Піліна А.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

Піліна А.М.,
Кагляк О.В.

Інформація
на сайт

6 грудня,
ДВНЗ «КНЕУ ім. В.
Гетьмана»
08-10 листопада,
Міжнародний
Виставковий Центр
09 листопада, НПУ
імені М.П.
Драгоманова
08 листопада,
виставковий центр
«Київ Експо Плаза»
листопад

Піліна А.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

Черненко В.Ю.,
Козюк Л.В.

Інформація
на сайт

Ісаченко О.М.,
Даниленко Є.В.

Інформація
на сайт

Ісаченко О.М.,
Даниленко Є.В.

Інформація
на сайт

Гуменна О.М.,
Хован І.В.,
Курлова З.О.,
Ісаченко О.М.,
Черненко В.Ю.

Наказ

листопад 2016 - квітень
2017

Гуменна О.М.
Хован І.В.
Ісаченко О.М.
Дем’яненко В.Б.
Гуменна О.М.,
Ісаченко О.М.,
Хован І.В.,
Курлова З.О.

Наказ

листопад-грудень

15

Наказ

2.99

Підготовка учнів до VІІІ Всеукраїнських
Драгоманівських читаннях молодих істориків
«Україна в європейській та світовій історії:
актуальні проблеми сучасного наукового і
освітнього дискусу»

2.100 Участь учнів та співробітників у ХХІ Міжнародній
конференції «Могилянські читання»
2.101 Проведення для учнів відділення конференції «ГІС
проекти»
2.102 Організація та проведення для учнів відділення
конференції Ротаційна трійка «Галерея проектів»
2.103 Проведення для учнів відділення засідання
круглого столу «Картографічні проекції у
електронних картах»
2.104 Проведення науково-практичної конференції
«Щорічні соціофілософські читання. Суспільство.
Право. Мораль»
2.105 Проведення навчально-пізнавальної гри «Світ
навколо тебе» в рамках роботи творчого об’єднання
обдарованої молоді «Школа юного науковця» для
учнів та вчителів навчальних закладів м. Києва
2.106 Підведення підсумків та нагородження переможців
міського учнівського конкурсу «Омбудсмен»
2.107 Проведення лекторію за програмою «Інформаційна
безпека дітей»
2.108 Проведення наукової конференції «Видатний
мовознавець – Олександр Потебня»

грудень,
НПУ імені М.П.
Драгоманова

Сивенко С.М.,
керівники секцій

01-02 грудня,
Національний КиєвоПечерський історикокультурний заповідник
08 грудня, гімназія
№167
15 грудня, гімназія
№178
22 грудня, гімназія
№178

Сивенко С.М.,
керівники секцій

15 грудня, факультет
філософської освіти і
науки НПУ ім. М.П.
Драгоманова
08 грудня, Київський
міський будинок
учителя

Кот Т.Ю.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

Кот Т.Ю.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

до 20 грудня,
Київський міський
будинок учителя
22 грудня, Факультет
інформатики НПУ ім.
М.П. Драгоманова
грудень, Інститут
української мови НАН
України

Кот Т.Ю.,
керівники секцій

Інформація
на сайт
Наказ
Інформація
на сайт

16

Бабійчук С.М.
Бабійчук С.М.

Інформація
на сайт
Публікації у
збірнику
матеріалів
конференції
Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

Бабійчук С.М.

Дем’яненко В.Б.,
керівники секцій
Іваненко І.М.

Інформація
на сайт

2.109 Презентація щорічної учнівської літературнопоетичної збірки Київської МАН «У пошуках слова»
2.110 Проведення круглого столу «Готуємо наукову
роботу до конкурсу»
2.111 Підготовка та проведення конкурсу ілюстрацій
«Новорічна казка»
2.112 Участь учнів відділення у роботі студійного центру
«Дивослово» (Світ фольклору)
2.113 Проведення інтелектуальної гри «CREATIVE –
MEDIA» для учнів секції журналістики
2.114 Проведення круглого столу «Український художник
Петро Холодний» для учнів відділення
2.115 Проведення практичного семінару для учнів
відділення «Нові імена в шкільній програмі
зарубіжної літератури»
2.116 Участь у круглому столі «Перспективні напрями
науково-пошукових досліджень
з математики на ІІ етапі конкурсу МАН»
2.117 Участь учнів у економічній грі «Грошові потоки»
2.118 Навчальна екскурсія для учнів відділення до
Національного комунікаційного холдингу «Atlantik
Group»
2.119 Проведення круглого столу «Інтродукція рослин,
збереження та збагачення біорізноманіття в
ботанічних садах та дендропарках» для учнів
відділення
2.120 Проведення учнівської етнологічної експедиції
«Зимові свята на Гуцульщині»
2.121 Участь учнів та співробітників відділення у науково-

грудень, Національна
спілка письменників
України
грудень, Інститут
філології КНУ імені
Тараса Шевченка
28 грудня,
ЮН-ПРЕС, КПДЮ
грудень, Інститут
фольклористики НАН
України
грудень, ЮН-ПРЕС,
КПДЮ
грудень, Музей
шістдесятництва
14 грудня, гімназія №48

Іваненко І.М.,
Астапенко І.А.

Інформація
на сайт

Іваненко І.М.

Інформація
на сайт

Іваненко І.М.

Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

Іваненко І.М.,
Леута О.І.
Іллюк Н.О.
Іваненко І.М.,
Кирилюк Л.В.
Курсик Т.В.,
Катихіна М.О.,
Ніяка І.В.
Назаренко А.М.,
Кононенко О.А.

Інформація
на сайт
Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

16 грудня, Технічний
ліцей НТУУ «КПІ ім.
Ігоря Сікорського»
15 грудня, КПДЮ

керівники секцій

23 грудня, НКХ
«Atlantik Group»

Піліна А.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

06 грудня,
Національний
ботанічний сад ім.
М.М. Гришка НАН
України
січень
(зимові канікули)
січень,

Ісаченко О.М.,
Даниленко Є.В.

Інформація
на сайт

Моїсеєнко Є.В.

Інформація
на сайт
Інформація

17

Сивенко С.М.

Інформація
на сайт

практичній конференції «Ханенківські читання»
2.122 Проведення засідання для учнів відділення круглого
столу «Шари карти: методика створення»
2.123 Організація та проведення для учнів відділення
Он-лайн семінару «Формування презентаційних
матеріалів на основі PowerPoint Microsoft»
2.124 Проведення конкурсу знавців історії рідної мови для
учнів відділення
2.125 Проведення контрольних робіт з базових дисциплін
та захистів науково-дослідницьких робіт учнями у
рамках ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу
МАН
2.126 Проведення круглого столу «Інтермедіальність у
мистецтві» для учнів секції мистецтвознавства
2.127 Участь учнів-членів секції французької мови у тижні
французького кіно
2.128 Участь учнів відділення у майстер-класі «Рекламна
гостинна»
2.129 Участь учнів відділення у Міжвузівській
студентській конференції «Економіка України:
шляхи виходу із кризи»
2.130 Проведення засідання для учнів відділення круглого
столу «Веб карти в он-лайн просторі»
2.131 Участь учнів відділення в роботі програми «Слово і
образ» (Література. Мистецтво. Музика)
Національного музею літератури України
2.132 Зустріч учнів із молодими прозаїками літературного
угрупування «Свідки слова»
2.133 Зустрічі учнів відділення в навчальних закладах
«Журналістська освіта в Україні» Інститут
журналістики КНУ імені Тараса Шевченка,
Київський міжнародний університет, НАУ, «КРОК»

Національний музей
мистецтв імені Богдана
та Варвари Ханенків
24 січня, КНУБА

Бабійчук С.М.

31 січня, гімназія №178

Бабійчук С.М.

до 28 січня

Іваненко О.М.,
Сидоренко О.М.
Васинюк В.О.,
керівники
відділень

Інформація
на сайт
Наказ

Іваненко О.М.,
Кирилюк Л.В.
Курсик Т.В.,
Томусяк Ж.П.
Піліна А.М.,
керівники секцій
Піліна А.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт
Інформація
на сайт
Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

Бабійчук С.М.

Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

січень-лютий

січень
16 січня, Кінотеатр
«Київ»
19 січня, КПДЮ
січень
16 лютого, гімназія
№178
лютий,
Національний музей
літератури України
25 лютого, Музей
шістдесят-ництва
лютий, Інститут
журналістики КНУ
імені Тараса Шевченка
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на сайт

Іваненко І.М.
Іваненко О.М.,
Астапенко І.А.
Іваненко І.М.,
Іллюк Н.О.

Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

2.134 Проведення майстер-класу із декоративноужиткового мистецтва для учнів секції
мистецтвознавства
2.135 Проведення засідання літературного клубу учнів
секції німецької мови «Німецькі свята у творчості
класиків німецької літератури»
2.136 Проведення наукових спостережень квазарів.
Підготовка публікації, за результатами
спостережень в Journal of the British Astronomikal
Association.
2.137 Проведення навчального семінару для учнів
відділення «Мистецтво комунікації з респондентом»
2.138 Участь учнів відділення у тренінгу «Презентаційні
навички для юних науковців»
2.139 Підготовка виступів учнів відділення на ХХVІ
науково-практичній конференції «Нові дослідження
пам’яток козацької доби в Україні»

лютий,
ЮН-ПРЕС, КПДЮ

Іваненко І.М.,
Кирилюк Л.В.

Інформація
на сайт

22 лютого,
НВК №183 «Фортуна»

Курсик Т.В.,
Дмитренко С.І.

Інформація
на сайт

10 лютого,
Астрономічна
обсерваторія КНУ імені
Тараса Шевченка
10 лютого, Гімназія
НПУ ім. М.П.
Драгоманова
16 лютого,
Економічний коледж
ДВНЗ «КНЕУ ім. В.
Гетьмана»
березень, Українське
товариство охорони
пам’яток та культури

Баранський О.Р.,
Козак Л.В.

Інформація
на сайт

Піліна А.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

Піліна А.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

Сивенко С.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт.
Публікації у
збірнику
матеріалів
конференції
Інформація
на сайт
Публікації у
збірнику
матеріалів
конференції
Інформація
на сайт

2.140 Участь учнів відділення у роботі та пленарних
засіданнях ІV Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Актуальні наукові дослідження
сучасної юридичної науки: теорія та практика»

березень, Університет
економіки та права
«КРОК»

Кот Т.Ю.,
Баценко С.В.

2.141 Організація круглого столу для учнів «Глобальне
проникнення інформаційних технологій»

березень

Дем’яненко В.Б.,
керівники секцій
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2.142 Проведення круглого столу для учнів «Вічно нове
слово Кобзаря»
2.143 Участь учнів відділення у науково-практичній
конференції «Міфічний простір поезії Тараса
Шевченка»
2.144 Підготовка та організація участі команди Київської
МАН у ІІІ (фінальному) етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів – членів МАН України
2.145 Проведення тренінгу «Основні прийоми та
технології створення медіа текстів» для учнів
відділення
2.146 Проведення круглого столу для учнів «Шевченко як
художник»
2.147 Творча зустріч учнів з працівниками редакції
журналу «У світі математики» (олімпіади, конкурси
та турніри)
2.148 Участь у «Математичному шоу» (командна гра на
ерудицію, знання математики та історії математики)
в УФМЛ
2.149 Проведення міського конкурсу пошуководослідницьких робіт учнів 8-х класів «Математична
мозаїка». Підведення його підсумків та
нагородження переможців
2.150 Участь учнів секцій у економічній грі «Брейн-ринг»
2.151 Участь учнів відділення у майстер-класі з
економічної грамотності «Реклама та PR»
2.152 Навчальна екскурсія для учнів відділення до
видавництва «Bauer Media Group»
2.153 Навчальна екскурсія для учнів відділення до
компанії «Adidas»

березень, Інститут
філології КНУ імені
Тараса Шевченка

Іваненко І.М.,
Сидоренко О.М.

Інформація
на сайт

березень, Інститут
фольклори-стики НАН
України
березень - квітень

Іваненко І.М.,
Леута О.І.

Інформація
на сайт

Васинюк В.О.,
керівники
відділень

Наказ

березень, ЮН-ПРЕС,
КПДЮ

Іваненко І.М.,
Іллюк Н.О.

Інформація
на сайт

березень, Національний
музей Тараса Шевченка
березень, КПДЮ

Іваненко І.М.,
Кирилюк Л.В.
Назаренко А.М.,
Лукаш К.В.

Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

березень,
Український фізикоматематичний ліцей
березень-квітень,
КПДЮ

Назаренко А.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

Назаренко А.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт
Наказ

березень, КПДЮ

Піліна А.М.,
керівники секцій
Піліна А.М.,
керівники секцій
Піліна А.М.,
керівники секцій
Піліна А.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт
Інформація
на сайт
Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

березень, КПДЮ
березень, видавництво
«Bauer Media Group»
березень, компанія
«Adidas»
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2.154 Проведення для учнів відділення круглого столу
«Нобелівські лауреати – вихідці з України»
2.155 Організація та проведення для учнів відділення
зустріч з молодими науковцями-біологами
«Обираємо професію разом»

березень, НТУУ «КПІ
ім. Ігоря Сікорського»
березень, Національний
ботанічний сад ім.
М.М. Гришка НАН
України
березень

Черненко В.Ю.,
керівники секцій
Ісаченко О.М.,
Даниленко Є.В.

Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

Атестаційна
комісія

2.157 Підведення підсумків проведення ІІ (міського) етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів МАН України:
проведення підсумкових сесій відділень;
нагородження переможців.

березень - квітень

Васинюк В.О.,
керівники
відділень

Протоколи
засідання
атестаційної
комісії
Наказ

2.158 Підготовка виступів учнів відділення для участі у
науково-практичній конференції студентів та
аспірантів КНУ імені Тараса Шевченка до Дня
науки

квітень,
КНУ імені Тараса
Шевченка

Сивенко С.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

квітень, Національний
Києво-Печерський
історико-культурний
заповідник
05-07 квітня,
географічний
факультет КНУ імені
Тараса Шевченка

Сивенко С.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт
Видання
збірнику
Інформація
на сайт.
Публікації у
збірнику

27 квітня, КНУБА

Бабійчук С.М.

Інформація
на сайт

квітень, Інститут
філології КНУ імені
Тараса Шевченка

Іваненко І.М.,
Сидоренко О.М.

Інформація
на сайт

2.156 Розгляд та затвердження характеристик
педагогічних працівників, які атестуються у 20162017 навчальному році

2.159 Організація та проведення ІХ юнацької наукової
конференції «Вивчаємо Києво-Печерську Лавру
разом» (спільно з Національним Києво-Печерським
історико-культурним заповідником)
2.160 Підготовка виступів учнів відділення для участі у
Міжнародній конференції студентів, аспірантів,
молодих вчених географічного факультету
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка «Шевченківська весна»
2.161 Організація та проведення ІІ етапу конкурсу
«Розумна карта міста Києва» проекту «ГІС крокує
до школи»
2.162 Проведення круглого столу «Українська мова як
мова діаспори» для учнів відділення

21

Курлова З.О.,
керівники секцій

2.163 Підготовка учнів відділення до участі в ХІ
Міжнародному конкурсі-фестивалі журналістики
«Прес-весна на Дніпрових схилах»
2.164 Організація участі учнів відділення у Міжнародних
он-лайн читаннях творів
М. Сервантеса (до Міжнародного дня книги)
2.165 Організація та проведення
круглого столу для учнів секції зарубіжної
літератури «Книга – твій друг» з нагоди
Міжнародного дня книги
2.166 Екскурсія учнів відділення до Німецького
культурного центру Гете-Інститут
2.167 Організація участі учнів відділення у ХХІІ
Міжнародній науково-практичній конференції
«Європейський шлях розвитку України як запорука
формування ціннісних орієнтирів української
молоді». Організатор Київський міжнародний
університет
2.168 Участь у Міжнародній конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна
2017: математика та механіка»
2.169 Організація участі учнів у конференції молодих
вчених YSC-23 the 23nd Young Scientists” Conference
on Astronomy and Space Physics
2.170 Проведення для учнів відділення наукових читань
«Транснаціональні корпорації»
2.171 Екскурсія для учнів відділення на міжнародну
спеціалізовану виставку «День кар’єри – 2017»

квітень, КПДЮ, КМДА

Іваненко І.М.,
Іллюк Н.О.

Інформація
на сайт

квітень,
НВК №176

Курсик Т.В.,
Рябченко К.А.

Інформація
на сайт

квітень, гімназія №48

Курсик Т.В.,
Катихіна М.О.

Інформація
на сайт

квітень, Німецький
культурний центр ГетеІнститут
квітень, Київський
міжнародний
університет

Курсик Т.В.

Інформація
на сайт

Курсик Т.В.

квітень, КНУ імені
Тараса Шевченка

Назаренко А.М.

Інформація
на сайт
Публікації у
збірнику
матеріалів
конференції
Інформація
на сайт

20-22 квітня, КНУ імені
Тараса Шевченка,
фізичний факультет
квітень,
НПУ ім. М.П.
Драгоманова
квітень, Київський
палац спорту

Хован І.В.,
Баранський О.Р.,
Козак Л.В.
Піліна А.М.

Інформація
на сайт

Піліна А.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

Квітень

Гуменна О.М.

Наказ

2.172 Участь команди учнів КМАНУМ у VIII
Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки.
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Інформація
на сайт

2.173 Участь учнів відділення у конкурсі «Всеукраїнський
юнацький водний приз» в Національному етапі
Міжнародного змагання молоді «Stockholm Junior
Water Prize
2.174 Підготовка учнів відділення до участі у науковопрактичному семінарі «Архітектура та екологія.
Проблеми міського середовища»
2.175 Екскурсія для учнів відділення на Міжнародну
спеціалізовану виставку «Flower Expo Ukraine 2017»
2.176 Організація участі учнів та співробітників
відділення у ХV Міжнародній науковій конференції
« Церква – наука – суспільство: питання взаємодії»
присвяченої пам’яті митрополита Євгенія
Болховітінова
2.177 Підготовка та участь команди Київської МАН у
Міжнародній учнівській науково-практичній
конференції «Україна очима молодих» (м. Львів)
2.178 Проведення круглого столу «Історія української
мови як лінгвістична дисципліна» для учнів
2.179 Проведення Підсумкової сесії Київської МАН за
результатами участі у ІІІ (фінальному) етапі
Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів МАН України
2.180 Проведення тренінгу «Інформаційне повідомлення.
Група й закони групової динаміки. Взаємодія
індивіда та групи» для учнів секції журналістики
2.181 Проведення для учнів секцій круглого столу
«Німеччина – серце Європи»

04-07 квітня, НТУУ
«КПІ ім. Ігоря
Сікорського»

Черненко В.Ю.,
керівники секцій

Наказ

квітень, Національний
авіаційний університет

Ісаченко О.М.,
Даниленко Є.В.

Інформація
на сайт

14 квітня,
Міжнародний
виставковий центр

Ісаченко О.М.,
Даниленко Є.В.,
Мегалінська
Г.П.
Сивенко С.М.,
керівники секцій

Інформація
на сайт

травень

Сивенко С.М.,
керівники секцій

травень, Інститут
філології КНУ імені
Тараса Шевченка
Травень

Іваненко І.М.,
Сидоренко О.М.

Інформація
на сайт
Наказ
Інформація
на сайт

Васинюк В.О.,
Гуменна О.М.

Наказ

травень, КПДЮ

Іллюк Н.О.

Інформація
на сайт

травень,
НВК №183 «Фортуна»

Курсик Т.В.,
Дмитренко С.І.

Інформація
на сайт

травень, Національний
Києво-Печерський
історико-культурний
заповідник
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Інформація
на сайт

2.182 Участь учнів секції іспанської мови
у V Всеукраїнському фестивалі театральних вистав
іспанською мовою

травень, Консульський
відділ посольства
Іспанії в Україні

Курсик Т.В.,
Рябченко К.І.

Інформація
на сайт

2.183 Підготовка доповідей учнів відділення для участі у
Міжнародній науково-практичній конференції
«Екологія. Людина. Суспільство»
2.184 Участь учнів у Всеукраїнському екологотуристичному фестивалі «В гості до українців»
2.185 Організація та проведення постійно діючих
лекторіїв для учнів Київської МАН
- «Історія: події, люди»
- «Археологічні обрії»
- «Київ та кияни»
- «Аспекти сучасної географії»
- «Передові рубежі біології»
- «Історичні вправи в Домі Грушевських»
2.186 Організація та проведення науково-освітніх лекцій
для учнів Київської МАН науковцями:
− Національного Києво-Печерського історикокультурного заповідника
− Національного заповідника «Софія Київська»
− Інституту історії України НАНУ
− Інституту мистецтвознавства, фольклору та
етнографії ім. М.Г. Рильського НАНУ
− Інституту археології НАНУ
− Інституту філософії НАНУ
− Інституту екології, економіки та права НПУ ім.
М.П. Драгоманова
− ВНЗ Університет економіки та права «Крок»
− Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова
− Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ
− Українського біохімічного товариства

12-13 травня, НТУУ
«КПІ ім. Ігоря
Сікорського»
Травень

Черненко В.Ю.,
Козюк Л.В.,
керівники секцій
Ісаченко О.М.,
Даниленко Є.В.
Сивенко С.М.,
Ісаченко О.М.,
Черненко В.Ю.,
Курлова З.О.,
Карчина Л.Я.,
Кот Т.Ю.

Інформація
на сайт

протягом року

Керівники
відділень КПНЗ
КМАНУМ

протягом року
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Інформація
на сайт
Інформація
на сайт

Інформація
на сайт

− Інституту географії НАНУ
− Геологічного факультету КНУ імені Тараса
Шевченка
− Інституту клітинної біології та генетичної
інженерії НАНУ
− Інституту фізіології рослин НАНУ
− Хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ
імені І.Сікорського»
− Інституту соціальної та політичної психології
НАПН України
− Національного університету «Києво-Могилянська
академія»
− Національного університету фізичного виховання і
спорту
− Національного медичного університету ім.
О.О.Богомольця
2.187 Організація та проведення навчальних екскурсій:
− до Національної історичної бібліотеки
− до Національної бібліотеки України
ім. В. Вернадського
− до Національної парламентської бібліотеки
України
− до Державної науково-педагогічної бібліотеки ім.
В.О. Сухомлинського
− до Центрального державного архіву кіно-фонофото документів ім. Г.С. Пшеничного
2.188 Організація та проведення музейних практикумів:
− у Національному музеї історії України
− Національному Києво-Печерському історикокультурному заповіднику
− у Національному заповіднику «Софія Київська»
− у Історико-меморіальному музеї М.Грушевського
− у Педагогічному музеї

протягом року

Завідувачі
відділень

Інформація
на сайт

протягом року

Керівники
відділень

Інформація
на сайт
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− у Національному художньому музеї України
− у Національному музеї літератури України
2.189 Організація і проведення учнівських проектів:
− До 150-річчя від Дня народження
М.С.Грушевського «Михайло Грушевський:
минуле й сьогочасне»
− «Математична мозаїка»
− «Школа юного науковця»
− «Майбутні професіонали»
− Краса і сила рідної мови;
− «Вивчаємо Києво-Печерську Лавру разом»
− «ТЕО-ПРАКТ»
− «Науково-освітні діалоги. Інтеграція науки і
освіти»
2.190 Забезпечення збереження контингенту учнів секцій
протягом навчального року, дотримання учнями
правил поведінки та вимог техніки безпеки під час
навчально-виховного процесу
2.191 Робота з формування банку обдарованих учнів
. КПНЗ «КМАНУМ»

протягом року

Курлова З.О.,
Карчина Л.Я.,
Сивенко С.М.,
Назаренко А.М.
Черненко В.Ю.

Наказ

постійно

Керівники
секцій

Нарада при
директорі

постійно

Завідувачі
відділень

Нарада при
директорі

2.192 Контроль за роботою педагогів, які атестуються у
. 2016-2017 навчальному році

протягом року

Атестаційна
комісія

2.193 Педагогічний аналіз результативності навчально. виховного процесу роботи секцій

протягом року

Гуменна О.М.
Карчина Л.Я.

Протоколи
засідань
атестаційної
комісії
Довідка

2.194 Організація роботи «Школи юного науковця» на
базі Київського міського будинку вчителя

протягом навчального
року, засідання 1 раз в
місяць за окремим
графіком
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Карчина Л.Я.,
Бабенко О.В.

Наказ

2.195 Внутрішній контроль за станом навчальновиховного процесу,
з наступним аналізом.

протягом року

Васинюк В.О.
Гуменна О.М.

Наказ

2.196 Дотримання санітарно-гігієнічних норм
в організації навчально-виховної роботи

протягом року

Погерей М.С.

Наказ

2.197 Постійно поповнювати сайт закладу новою
інформацією

протягом року

Майорова М.М.

2.198 Участь у заходах НЦ «Мала академія наук України»

протягом року

Васинюк В.О.

Наказ

3. Науково-методична робота з кадрами
№

Зміст заходів

Термін виконання

Підготовка до нового 2016-2017 н. р.:
− створення Науково методичної ради (НМР)
закладу;
− затвердження керівників науково-методичних
об’єднань;
− опрацювання
періодики,
інструктивнометодичних матеріалів
3.2
Створення бази науково-методичних матеріалів
3.1

3.3

до 15.09

до 30.09

Допомога керівникам секцій у плануванні
навчально-виховного процесу, відповідно до
вимог «Положення про позашкільний навчальний
заклад»

до 01.09
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Відповідальний
за виконання
Гуменна О.М.,
Мудринич С.Ю.

Мудринич С.Ю.,
Голови
методичних
об’єднань
Голови
методичних
об’єднань

Інформаційн
е
забезпечення
Наказ,
протоколи
засідань НМР

Протокол
засідання
НМР
Протоколи
засідання
методичних
об’єднань

Відмітка про
виконання

3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Затвердження
календарно-тематичного
планування роботи секцій на 2016-2017 н. р.
Закріплення
наставників
за
молодими
спеціалістами
Засідання науково-методичної ради:
− затвердження річного плану роботи науковометодичної ради.
− затвердження планів роботи методичних
об’єднань
Проведення настановчого семінару «Організація
навчально-виховного процесу в Київській МАН у
2016-2017 н. р.» для вчителів, керівників науководослідницьких робіт, методистів РНМЦ
Підготувати до друку методичні посібники
«Написання та захист науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН» по відділеннях:
- фізики та астрономії (Хован І.В.);
- філософії та суспільствознавства (Кот Т.Ю.);
- технічних наук (Дзезинський О.І.),
- історії (Сивенко С.М.),
- української філології та мистецтвознавства
(Іваненко І.М.).
- іноземної філології та зарубіжної літератури
(Курсик Т.В.).
- хімії та біології (Черненко В.Ю.).
- екології та аграрних наук (Ісаченко О.М.).
Підготовка і проведення засідання Педагогічної
Ради «Про підсумки діяльності Київської МАН
у 2015-2016 н. р. та завдання на 2016-2017 н. р.
Організація роботи над науково-методичною
проблемою «Впровадження проектних технологій
у навчально-виховний процес як одна з форм
реалізації творчого потенціалу особистості»,
обраною
і
затвердженою
педагогічним

до 01.09

Васинюк В.О.,

Протягом року

Мудринич С.Ю,.

до 15.09

до 30.09
до 22.09

вересень
протягом навчального
року
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Васинюк В.О.,
Гуменна О.М.,
Мудринич С.Ю.,
Карчина Л.Я.
Мудринич С.Ю.,
голови
методичних
об’єднань
Мудринич С.Ю.,
Моїсеєнко Є.В.,
завідувачі
відділень,
методисти

Васинюк В.О.,
Гуменна О.М.,
Карчина Л.Я.
Мудринич С.Ю.,
Голови
методичних
об’єднань

Протоколи
засідань НМР
Наказ
Протоколи
засідань НМР

Наказ
Протоколи
засідання
методичних
об’єднань

Наказ
Протокол
Протоколи
засідання
НМР

3.11

3.12

колективом на засіданні педагогічної ради
Проведення заходів відповідно до Положення про
атестацію:
-створити атестаційну комісію;
-затвердити план роботи атестаційної комісії.
-скласти графік засідань атестаційної комісії
-затвердити списки працівників,які атестуються
Засідання атестаційної комісії

вересень-жовтень

Васинюк В.О.,
Гуменна О.М.,
Карчина Л.Я.

Наказ

відповідно до плану
роботи атестаційної
комісії

Васинюк В.О.,
Гуменна О.М.,
Карчина Л.Я.
Васинюк В.О.,
Гуменна О.М.,
Карчина Л.Я.
Керівники
відділень, секцій

Протоколи
засідання
атестаційної
комісії
Довідка,
Наказ

3.13

Аналіз роботи педагогічних працівників, що
атестуються

жовтень-березень

3.14

Випустити
збірники
контрольних
робіт
з базових дисциплін ІІ (міського) етапу
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких
робіт
у Київській
МАН
за 2014-2016 р.
Проведення науково-практичного семінару «Роль
наукового та педагогічного керівників учнівських
дослідницьких робіт у формуванні наукового
світогляду учня»

жовтень

Затвердження
правил
прийому
науководослідницьких робіт учнів секцій КМАНУМ на ІІ
(міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ
Затвердження
Положення
про
Наукове
товариство-колективний член Київської МАН

жовтень

Проведення науково-практичних семінарів для
методистів РНМЦ «Умови проведення ІІ

жовтень - грудень

3.15

3.16

3.17

3.18

жовтень

жовтень
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Завідувачі
відділень,
керівники
секцій,
Мудринич С.Ю.
Мудринич С.Ю.,
керівники
відділень
Голови
методичних
об’єднань,
Мудринич С.Ю.
Мудринич С.Ю.,
завідувачі

Протокол
засідання
НМР
Наказ

Протоколи
засідань НМР
Протоколи
засідань НМР
Інформація на
сайт

3.19

3.20

3.21

(міського) етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт»
Організація та виконання проекту «Курси
наукової грамотності» для вчителів, методистів,
координаторів співпраці з Київською МАН
Проведення
науково-практичний
семінар
«Сучасні підходи до формування інформаційнокомунікативної компетенції учнів»
Круглий стіл «Роль педагогічного керівника
у формуванні наукового світогляду учня»

Семінар-практикум «Організація роботи з
молодими педагогами»
3.23 Семінар-практикум
«Узагальнення
кращого
педагогічного досвіду зі створення проектів» на
базі кафедри позашкільної освіти НПУ ім. М.П.
Драгоманова
3.24 Науково-методична діяльність із впровадження
сучасних педагогічних технологій у навчальновиховний процес:
− декада педагогічної творчості керівників секцій;
− результати контролю за виконанням навчальних
планів і програм
3.25 Аналіз роботи педагогічного колективу над
науково-методичною проблемою:
− підвищення педагогічної майстерності, творчого
потенціалу керівників секцій;
− удосконалення
змісту,
форм
і
методів
методичної роботи;
− педагогічний клімат у колективі

протягом року

відділень,
керівники секцій
Мудринич С.Ю.,
Моїсеєнко Є.В.

Інформація на
сайт

січень

Бабійчук С.М.

Інформація на
сайт

лютий

Мудринич С.Ю.

Інформація на
сайт

лютий

Мудринич С.Ю.

березень

Мудринич С.Ю.,
Моїсеєнко Є.В.

Інформація на
сайт
Інформація на
сайт

квітень

Гуменна О.М.,
Мудринич С.Ю.,
керівники секцій

травень

Гуменна О.М.,
Протоколи
Мудринич С.Ю., засідань НМР,
Голови
наказ
методичних
об’єднань

3.22
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Протоколи
засідань НМР

3.26

Впровадження в практику роботи перспективного
педагогічного досвіду

травень

3.27

Поповнення електронної бази даних закладу
новими
інформаційними
та
нормативноправовими документами Міністерства освіти і
науки України.
Участь у Всеукраїнських заходах НЦ «МАН
України»

постійно

3.28

3.29

Засідання науково-методичної ради закладу

протягом року

згідно з планом роботи

Гуменна О.М.,
Мудринич С.Ю.,
Голови
методичних
об’єднань
Мудринич С.Ю.,
методисти
відділень,
відділів
Гуменна О.М.,
методисти
відділень,
відділів

Протоколи
засідань
методичних
об’єднань

Гуменна О.М.,
Мудринич С.Ю.,
голови
методичних
об’єднань

Протокол
засідань НМР

Протокол
виробничої
наради
Протокол
виробничої
наради

4. Координація управління навчально-виховним процесом
Інформаційн
е
забезпечення

№

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний за
виконання

4.1

Провести
розподіл
функціональних
обов'язків
персоналу закладу на 2016- 2017 н. р.
Затвердити структуру навчально-виховного процесу
2016 - 2017 н. р.
Затвердження та погодження річного плану роботи
закладу
Затвердити плани роботи відділів, відділень, секцій

вересень

Васинюк В.О.

вересень

Наказ

вересень

Васинюк В.О.,
Курлова З.О.
Васинюк В.О.

вересень, січень

Васинюк В.О.,

Протоколи

4.2
4.3
4.4
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Наказ

Наказ

Відмітка про
виконання

Перевірка ведення обліку і зберігання вхідної та
вихідної документації закладу
Організація навчально-методичної роботи та контроль
за її виконанням

постійно

4.7

Засідання педагогічних і методичних рад та
виробничих
нарад
з
питань
удосконалення
координаційно-методичної, навчально-виховної та
фінансово-господарської діяльності

протягом року (за
окремими
графіками)

4.8

Провести з педагогічними працівниками інструктажі з
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
Контроль за станом ведення документації відділів,
відділень, секцій
Засідання педагогічної ради:
1. Про підсумки діяльності Київської МАН у 20152016 н.р. та завдання на 2016-2017 н.р.
2. Атестація педагогічних працівників – запорука
ефективної роботи навчального закладу
3. Концептуальні засади розвитку Київської Малої
академії наук учнівської молоді
Внутрішній контроль діяльності роботи закладу

вересень

Гуменна О.М.,
Карчина Л.Я.,
Мудринич С.Ю.
Васинюк В.О.,
Майорова М.М.
Васинюк В.О.,
Гуменна О.М.,
Карчина Л.Я.,
Мудринич С.Ю.
Васинюк В.О.,
Гуменна О.М.,
Карчина Л.Я.,
Мудринич С.Ю.,
Баценко С.В.,
Чепкій І.В.
Погерей М.С.

щоквартально

Карчина Л.Я.

Наказ

вересень
грудень
березень

Васинюк В.О.

Протоколи
педрад

4.5
4.6

4.9
4.10

4.11

4.12

постійно

протягом року

Звіти
керівників
відділень,
відділів
про
результативність
навчально-виховного
процесу,
проведення заходів, участь в конкурсах, виставках,
форумах тощо

постійно
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Васинюк В.О.,
Гуменна О.М.,
Карчина Л.Я.
Васинюк В.О.,
Гуменна О.М.,
Карчина Л.Я.

засідань
НМР
Наказ
Наказ

Протоколи
засідань
педрад,
НМР
Наказ

Наказ

Нарада при
директорі

4.13

Аналіз стану виконання завдань річного плану роботи

4.14

Оперативні наради, обговорення поточних проблем
діяльності закладу, виконання робочих планів, стану
дисципліни тощо
Перевірка
виконання
працівниками
правил
внутрішнього розпорядку та посадових обов'язків
Загальні збори трудового колективу (не менше два рази
на рік)
Здійснення контролю за дотриманням розкладу роботи
секцій

4.15
4.16
4.17

4.18
4.19

Перевірка журналів планування та обліку роботи
секцій, підготовки керівника секції до занять
Робота з батьками:
−
зустрічі керівників секцій з батьками;
−
батьківські збори

щомісяця

Васинюк В.О.

щовівторка

Васинюк В.О.,
завідувачі
відділень, відділів
Васинюк В.О.,
Свирид С.Г.
Васинюк В.О.

постійно
Двічі на рік
протягом
навчального року
протягом
навчального року
протягом
навчального року

Васинюк В.О.,
Гуменна О.М.,
Карчина Л.Я.
Васинюк В.О.,
Карчина Л.Я.
керівники секцій

Нарада при
директорові
Протоколи
нарад
Наказ
Протоколи
зборів
Наказ
Наказ
Протоколи

5. Охорона праці та безпека життєдіяльності

№

5.1

5.2
5.3

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний за
виконання

Проведення первинного інструктажів з ОП,
протипожежної
безпеки
з
новоприбулими
працівниками
Забезпечення
закладу
первинними
засобами
пожежогасіння
Проведення інструктажів з охорони праці, безпеки
життєдіяльності, протипожежної безпеки

постійно

Погерей М.С.

протягом року

Баценко С.В.,
Погерей М.С.
Погерей М.С.

протягом року
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Інформаційн
е
забезпечення

Реєстрація в
журналах
інструктажів
Наказ
Реєстрація в
журналах
інструктажів

Відмітка
про
виконання

5.4
5.5
5.6

5.7

5.8

5.9

Затвердження планів заходів з пожежної безпеки та
запобігання травматизму
Організація роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності в закладі
Контроль роботи педагогічних працівників і
технічного персоналу щодо виконання вимог з
охорони праці
Проведення вступних інструктажів з учнями секцій
Контроль
за
веденням
журналів
реєстрації
інструктажів з БЖ та бесід щодо запобігання
травматизму
Створення належного санітарно-гігієнічного режиму
роботи секцій

5.10 Контроль при проведенні навчально-виховного
процесу:
− санітарно-протиепідеміологічного режиму;
− теплового та світлового режимів;
раціональної організації відпочинку
5.11 Проведення бесід щодо правил дорожнього руху,
профілактики травматизму, правил поведінки з
небезпечними предметами, під час використання
електроприладів, поведінки з вибухонебезпечними
речовинами, правил поведінки на воді, під час
виникнення пожежі, правил дотримання санітарії та
гігієни
5.12 Наказ про посилення протипожежного захисту в
осінньо-зимовий період
5.13 Організація
і
проведення
тижня
безпеки
життєдіяльності

вересень

Погерей М.С.

Наказ

протягом року

Погерей М.С.

Наказ

протягом року

Васинюк В.О.,
Погерей М.С.

за вимогою

Погерей М.С.

щоквартально

Погерей М.С.

Протокол
виробничої
наради
Реєстрація в
журналах
інструктажів
Наказ

постійно

Погерей М.С.,
керівники секцій

Протокол
виробничої
наради

постійно

Погерей М.С.,
керівники секцій

Протокол
виробничої
наради

протягом року

Погерей М.С.,
керівники секцій

реєстрація в
журналах
обліку
роботи
секцій

листопад

Васинюк В.О.,
Погерей М.С.
Погерей М.С.

Наказ

три рази на рік
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Наказ

6. Фінансово-господарська діяльність
Інформаційн
е
забезпечення

№

Зміст заходів

Терміни виконання

Відповідальний за
виконання

6.1

Перевірка готовності матеріально-технічної бази
закладу до нового навчального року
Забезпечення
обладнаними
робочими
місцями
працівників, прийнятих на роботу у 2016 – 2017 н.р.
Перевірка стану готовності приміщень закладу до
осінньо-зимового періоду
Перевірка стану електроприладів та замір опору

До 01.09

Баценко С.В.

вересень-жовтень

Баценко С.В.

План роботи

вересень-жовтень

Баценко С.В.

Наказ

щомісячно

Погерей М.С.

вересень

завідувачі
відділень, відділів
Петрик М.В.

Протоколи
перевірки
Наказ

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8

Контроль за наявністю, збереженням та використанням
обладнання та інвентаря
Проведення правового лекторію для працівників
з вивчення нормативних документів з питань
фінансово-господарської діяльності закладу
Контроль за організацією обліку матеріальних
цінностей та своєчасним їх списанням
Проведення інвентаризації матеріальних цінностей
закладу

протягом року
протягом року

План роботи

жовтень-листопад

Чепкій І.В.,
Баценко С.В.
Чепкій І.В.,
Баценко С.В.,
Конопляник Н.І.

протягом року

Баценко С.В.
Васинюк В.О.,
Чепкій І.В.

Відомості

Погерей М.С.
Васинюк В.О.,
Петрик М.В.

Наказ
Угоди

6.9

Контроль за веденням щомісячних звітів про економію
і використання електроенергії та водопостачання

6.10

Підготовка проекту кошторису на 2017 рік

вересень-жовтень

6.11

Доукомплектування
закладу
протипожежним
інвентарем
Переукласти угоди про використання електроенергії
та водопостачання, на оренду приміщень по вул.
Дегтярівській, 31 А та І. Мазепи 13

листопад-грудень
2016 р.
жовтень-грудень

6.12

Наказ
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Акти обліку
Наказ
Акти
контролю

Відмітка про
виконання

6.13
6.14

6.15
6.16

6.17

6.18

Затвердження кошторису закладу на 2017 рік в
Департаменті освіти і науки, молоді та спорту м. Києва
Складання річного плану закупівель на 2017 рік (за
затвердженим кошторисом). Планування та проведення
закупівель на 2017 рік.
Укладання договорів та додаткових угод з
відповідними організаціями на обслуговування
Проведення наради з питань фінансово-господарської
діяльності в 2016 році та визначення завдань на 2017
рік
Організація списання основних засобів матеріальних
цінностей, вибіркове проведення перевірки актів
інвентаризації
Фінансово-господарське
забезпечення
поточної
діяльності закладу та забезпечення проведення
запланованих заходів

грудень
січень-лютий

січень-лютий
січень

Васинюк В.О.,
Чепкій І.В.
Васинюк В.О.,
Чепкій І.В.,
комітет з
конкурсних торгів
Васинюк В.О.,
Петрик М.В.
Васинюк В.О.,
Чепкій І.В.

квітень-травень
протягом року

Чепкій І.В.,
Баценко С.В.,
Конопляник Н.І.
Васинюк В.О.,
Чепкій І.В.,
Петрик М.В.

Наказ
Наказ

Наказ
Нарада при
директорі
Наказ
Нарада при
директорі

Тематика нарад при директорові КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» у 2016-2017
навчальному році
Серпень
• Про підготовку та організований початок 2016-2017 навчального року в закладі
• Про охорону праці та безпеки життєдіяльності учнів і працівників закладу
• Про ведення документації в закладі
• Про проходження медичного огляду педагогів
• Про організацію науково-методичної роботи в закладі
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• Про організацію набору учнів, комплектування секцій відділень
• Пролонгування угод про співпрацю зі школами, ВНЗ, науковими установами, громадськими організаціями
• Про проведення серпневих методичних об’єднань педагогічної ради
• Про проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо залучення учнів в секції відділень
• Про залучення до діяльності у закладі в якості волонтерів представників науки, вищих навчальних закладів, студентської
молоді, батьківської громадськості
• Про участь у Всеукраїнських організаційно-масових заходах з учнями та молоддю в 2016-2017 н. р. за основними напрямами
освіти
Вересень
• Про проведення настановчих сесій відділень
• Про наповнюваність секцій відділень
• Про якість планування навчально-виховного процесу педагогічними працівниками
• Про організацію науково-дослідницької роботи учнів в закладі
• Про розвиток партнерства з ВНЗ, науково-дослідними інститутами, батьківською громадськістю
• Про формування секцій відділень, вивчення контингенту учнів
• Про підготовку закладу до роботи в осінньо-зимових умовах
• Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей
• Про святкування Дня працівників освіти
Жовтень
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• Стан ведення документації ділових паперів в закладі (журнали, вхідне та вихідне листування, оформлення стендів,
наповнення сайту, розклад занять, оголошення і т. д.)
• Про результати вивчення й аналізу стану навчально-виховного процесу, відділення (назва відділення
• Про організацію роботи з обдарованими дітьми
• Про організацію діяльності наукових товариств учнів – колективних членів КМАН
• Шляхи реалізації стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2014 – 2020 роки в 2016-2017
навчальному році
• Про реалізацію цільових педагогічних проектів
• Про організацію психологічного супроводу навчально-виховного процесу в секціях відділень
• Про організацію курсової перепідготовки педагогів, які атестуються в поточному навчальному році
Листопад
• Аналіз роботи щодо дотримання безпеки життєзабезпечення закладу
• Організація роботи щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму
• Проведення заходів щодо профілактики нещасних випадків на території закладу
• Про відзначення Дня прав людини в закладі
• Про організацію роботи в секціях відділень, щодо формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму,
наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворюванням на СНІД
Грудень
• Про підготовку та проведення засідання січневої педради
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• Про виконання директивних та нормативних документів щодо діяльності закладу
• Про організацію ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
України
• Про стан виконання навчальних програм за І семестр
• Про виконання планів і рішень за І-й семестр, коригування плану роботи на ІІ-й семестр
• Про збереження контингенту учнів в секціях відділень, аналіз причин вибуття учнів
• Про стан ведення трудових книжок та особових справ працівників закладу
Січень
• Про результати навчально-виховної роботи за І семестр 2016-2017 навчального року
• Про організацію та хід проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів МАН України
• Презентація діяльності закладу в Інтернет-просторі
• Про стан протипожежної роботи в закладі
• Про якість та ефективність роботи педагогів, які атестуються
• Про дотримання педагогічними працівниками Статуту закладу та Правил внутрішнього трудового розпорядку
Лютий
• Про організацію роботи з батьками, громадськістю
• Про дотримання санітарно-гігієнічних норм у навчальному-виховному процесі
• Про стан організації навчально-виховного процесу в секціях відділення, (назва відділення)
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Березень
• Про організацію планування роботи закладу на новий навчальний рік
• Про результати участі учнів, педагогів в конкурсах, фестивалях різних рівнів
• Про ефективність взаємодії закладу зі школами району
• Про проведення огляду стану умов і охорони праці в закладі
• Про проведення анкетування батьків з питання «Що в житті закладу потрібно змінити?»
• Про проведення анкетування педагогів, учнів з питань окреслення перспектив роботи закладу в новому навчальному році
• Про підсумки проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
МАН та участь у ІІІ етапі
Квітень
• Про підготовку графіку чергових відпусток педагогів та обслуговуючого персоналу
• Про стан й ефективність науково-методичної роботи в закладі
• Про організоване закінчення навчального року
• Про результати моніторингу діяльності відділення (назва відділення)
• Про результати ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
• Про організацію та проведення підсумкових занять в секціях відділень
• Обговорення пропозицій педагогів, батьків, учнів щодо перспектив роботи закладу, планування та розроблення основних
напрямів його діяльності
40

• Про проведення Дня Європи в закладі
Травень
• Про проведення навчальних літніх профільних шкіл учнів
• Про якість виконання навчальних планів і програм у закладі
• Про порядок закінчення навчального року
• Про підготовку річних звітів усіх структур закладу
• Про комплектування педагогічних кадрів згідно зі штатним розписом та навчальним планом на новий навчальний рік
• Про виконання навчального плану 2016-2017 навчального року
• Про результативність науково-методичної роботи за рік
• Про виконання річного плану роботи закладу
• Організація проведення творчих звітів секцій відділень
• Проведення підсумкових сесій відділень закладу
• Про результати навчально-виховної роботи за ІІ семестр навчального року
• Обговорення планів роботи на літній період
Червень
• Аналіз підсумків роботи закладу за рік, визначення цілей і завдань на новий навчальний рік
• Аналіз виконання рішень педагогічної, науково-методичної рад
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Циклограма наказів в КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді протягом 2016-2017 навчального
року:
Серпень, вересень
• Про структуру 2016-2017н.р. та організацію навчально-виховного процесу
• Про розподіл функціональних обов'язків
• Про проведення комплектування секцій на новий навчальний рік
• Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, запобігання дитячого травматизму в закладі у 2016-2017
н.р.
• Про призначення відповідальних за збереження матеріальних цінностей
• Про створення тарифікаційної комісії
• Про дотримання виконавської дисципліни
• Про підготовку та здачу до архіву журналів обліку роботи секцій за 2015-2016н.р.
• Про затвердження Положення внутрішнього контролю діяльності КПНЗ “Київська Мала академія наук учнавської молоді”
• Про форми і методи проведення навчально-виховного процесу в закладі
• Про вимоги до ведення журналів обліку роботи секцій та проведення занять
• Про проведення настановчих сесій відділень
• Про створення науково-методичної ради
• Про організацію та проведення науково-методичної роботи в 2016-2017 навчальному році
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• Про організацію наставництва молодих педагогів і проведення протягом 2016-2017 навчального року організаційнометодичної роботи з ними
• Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу
• Про проведення атестації педагогічних кадрів у 2016-2017 навчальному році
• Про проходження курсової перепідготовки керівників секцій, які атестуються в поточному році
• Про затвердження мережі секцій на 15.09.2016 р.
• Про проведення тарифікації педагогічних працівників закладу в 2016-2017 навчальному році
• Про проведення медогляду педагогічних працівників
• Про організацію роботи щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму
• Про організацію роботи психологічної служби в закладі
Жовтень
• Про затвердження графіка атестації педагогічних кадрів
• Про проведення конкурсу професійної майстерності «Поклик душі»
• Про проведення Дня толерантності в закладі
• Про стан ведення журналів обліку роботи секцій педагогічними працівниками
• Стан організації навчально-виховного процесу в секціях відділення (екології та аграрних наук)
• Про організацію роботи щодо збереження електроенергії, економії води в закладі
Листопад
• Про проведення Дня прав людини в закладі
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• Стан організації навчально-виховного процесу в секціях, відділення (хімії та біології)
Грудень
• Про заходи з протипожежної безпеки під час проведення новорічних свят у закладі
• Про організацію та проведення зимових канікул, новорічних і різдвяних свят, запобігання всім видам дитячого травматизму
• Про виконання навчальних програм педагогічними працівниками
• Про організацію та проведення ІІ (міського) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у 2016 – 2017
навчальному році
• Про виконання плану роботи закладу за І семестр та усунення недоліків
Січень
• Про стан ведення навчальної документації у закладі
• Про підсумки проведення районного етапу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
• Стан організації навчально-виховного процесу в секціях, відділення (математики)
Лютий
• Про дотримання вимог техніки безпеки, норм охорони життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу
• Стан організації навчально-виховного процесу в секціях відділення (економіки, іноземної філології та зарубіжної літератури)
• Про прийом науково-дослідницьких робіт та документації на ІІ етап конкурсу
Березень
• Про затвердження графіка основної щорічної відпустки педагогічних працівників
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• Про результати атестації педагогічних працівників
• Про створення робочої групи щодо розроблення плану роботи закладу на новий навчальний рік
• Про підсумки ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київської
МАН
• Про відрядження команди учнів переможців ІІ (міського) етапу на ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН України
Квітень
• Про організацію та проведення підсумкових занять в секціях відділень КМАНУМ
• Про результати атестації педагогів з отримання вищої категорії та педагогічного звання «керівник гуртка-методист»
• Про проведення Дня Європи в закладі
• Про надання щорічної основної відпустки працівникам закладу
• Про проведення міського конкурсу пошуково-дослідницьких робіт «Математична мозаїка»
Травень
• Про підсумки роботи інформаційно-методичного кабінету в 2016-2017 навчальному році
• Про підсумки роботи психологічної служби
• Якість виконання навчальних планів і програм педагогічними працівниками
• Про результативність науково-методичної роботи в 2016-2017 навчальному році
• Про результати участі учнів у конкурсах, фестивалях різних рівнів
• Про ефективність роботи методичних об'єднань
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Червень
• Про підсумки роботи колективу над науково-методичною проблемою
• Про виконання наказів із навчально-виховної роботи
• Про затвердження заходів з підготовки закладу до нового навчального року
• Про організацію роботи педагогічних працівників у профільних літніх школах
• Про здачу журналів обліку роботи секцій до архіву
• Про стан техніки безпеки в закладі та заходи щодо його поліпшення

Заступник директора з навчально-методичної роботи
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О. Гуменна

