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Додаток 

до листа НЦ «МАНУ»  

від 22.07.2022 № 1.2/2.3-238 

 

 

 

Структура  

інформаційно-аналітичної довідки про стан  

науково-дослідницької роботи учнівської молоді в регіоні  

у 2021–2022 навчальному році 

 

 

1. Інформація про територіальне відділення Малої академії наук України 

(далі МАН). 

1.1. Дані про відповідальних осіб від департаментів (управлінь) освіти і 

науки обласних, Київської міської державної адміністрацій, які опікуються 

роботою МАН у регіоні. 

 

Таблиця 1 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 
Посада 

Контактні 

телефони, 

факси 

Електронні 

адреси 

     

     
* Примітка. В разі якщо у зв’язку з воєнними діями відповідальна особа змінилась або призначена відповідальною особою лише на період 

воєнного стану зазначити про це.  

 

1.2. Дані про наявність обласного, міського (міста Києва) спеціалізованого 

закладу позашкільної освіти Малої академії наук України (у разі відсутності 

зазначеного закладу – базового закладу освіти (установи) територіального 

відділення Малої академії наук України та базових закладів освіти, 

відповідальних за наукові відділення) та інформацію про стан виконання 

п. 4 Указу Президента України від 30.09.2010 № 927/2010 «Про заходи щодо 

розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та 

молоді». 

 

Таблиця 2 

 

№ 

з/п Назва закладу Поштова адреса 

Контактні 

телефони, 

факси 

Електронні 

адреси, 

сайт 

     

     
* Примітка. В разі якщо у зв’язку з воєнними діями заклад освіти тимчасово переміщено зазначити про це . Вказавши куди саме.  
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1.3. Відомості про керівників територіальних та наукових відділень, 

працівників, відповідальних за роботу з обдарованою учнівською молоддю: 

директорів, заступників директорів, методистів, відповідальних за роботу 

наукових відділень та керівників гуртків регіональних малих академій наук 

учнівської молоді або базових закладів освіти, відповідальних за наукові 

відділення МАН. 

 

Таблиця 3 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада 

 

Контактні 

телефони, 

факси 

Електронні 

адреси 

 Щукіна  

Лариса Вікторівна 

 

 

 

директор обласного 

Будинку художньої 

творчості 

 

 

тел: 

(0512)371144 

 

 

mobxt@ukr.net 

 

 

 

 Петеліна  

Ольга Костянтинівна 

методист обласного 

Будинку художньої 

творчості               

тел: 

(0512)371127 

mobxt@ukr.net 

     

     

     
* Примітка. Зазначаючи  у таблиці контакти методистів, вказувати наукове відділення, зазначаючи керівників гуртків дослідницько-

експериментального напряму, вказувати назву гуртка (секції). 

 

1.4. Президія територіального відділення МАН. 

1.4.1. Склад Президії територіального відділення МАН. 

 

Таблиця 4 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада, 

вчене звання 

Науковий 

ступінь 

Контактні 

телефони 

Електронні 

адреси 

      

      

 

1.4.2. Реквізити документа про затвердження складу Президії 

територіального відділення МАН. 

 

 

1.5. Склад Піклувальної ради територіального відділення МАН. 

 

Таблиця 5 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

 по батькові 

Посада, вчене звання Науковий ступінь 

    

    

mailto:mobxt@ukr.net
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1.5.1. Реквізити документа про затвердження складу Президії 

територіального відділення МАН. 

 

2. Інформація про діяльність територіального відділення МАН. 

 

2.1. Дата створення. Засновники. 

2.2. Структура територіального відділення. 

 

2.2.1. Організаційна структура. 

Таблиця 6 

 

№ 

з/п 
Структурні підрозділи МАН 

Кількість 

станом на 

вересень 

2021  

Кількість 

станом на 

дату 

заповнення 

Організаційно-

правова форма1 

1. Міські відділення2  

 

   

2. Районні відділення3     

3. Філії4    

4. Наукові товариства учнів5    
* Кількість  міських або районних МАНУМ подавати окремим рядком. 

 

Інформація щодо діяльності наукових товариств учнів 

Таблиця 7 

 

№ 

з/п 

Назва НТУ Заклад освіти, на базі якого 

діє НТУ 

К-сть 

учнів 

в ньому 

    

    

    

    

    

 

2.2.2. Структура наукових відділень, перелік та кількість наукових секцій 

за науковими відділеннями. 

 

2.3. Фінансове забезпечення (станом на вересень 2021 та червень 2022): 

 для окремих юридичних осіб – сума річного асигнування; 

                                                
1 Вказуючи підставу, на якій функціонують; 
2 Зазначаються також міські малі академії наук учнівської молоді, ліцеї-МАН; 
3 Зазначаються також районні малі академії наук учнівської молоді (станом на дату заповнення 2022 р.); 
4 Функціонують на підставі наказів або власних статутів на базі закладів освіти;  
5 НТУ, які пройшли переєстрацію в територіальному відділенні МАН або функціонують на підставі наказу закладу освіти , на базі якого діють 

чи наказу місцевого органу управління освітою. 
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 для територіальних відділень, що діють на базі закладів освіти, установ – 

сума коштів, що виділяється на організацію діяльності МАН. 
 

* Примітка. Зазначити суму, яку планували виділити на 2021/2022 навчальний рік та суму, яку недоотримали/забрали. 

 

2.4. Матеріально-технічна база спеціалізованих закладів позашкільної освіти 

(обласних, міських, районних МАНум) та міських, районних підрозділів МАН 

(філій) станом на вересень 2021 та червень 2022.  

 

Інформація про пошкодження приміщень, відчуження транспортних засобів, 

відчуження комп’ютерної техніки тощо. 

 

Таблиця 8 

 

№  

з/п 

Назва закладу, 

підрозділів 

МАН 

(міського, 

районного) 

Площа 

приміщень 

 (м2) 

Кількість 

комп’ютер

них класів 

Транспорт

ні засоби 

Кількість 

науково-

дослідниць-

ких 

лабораторій 

Інше 

(вписавши, 

що саме) 

  2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 202

2 

 Обласний 

Будинок 

художньої 

творчості  

47 

м2 

47 

м2 

 

 
       

            
* Примітка. Звертаємо вашу увагу, в разі якщо у вашій області діють районні/міські малі академії наук інформація по них також 

подається. 

 

2.5. Організація освітнього процесу в наукових відділеннях МАН у 2021–

2022 навчальному році (заходи щодо залучення дітей до науково-дослідницької 

діяльності; інформація щодо розвитку мережі гуртків, секцій МАН, форм 

організації освітнього процесу, пропедевтичні заходи тощо. Інформація щодо 

відновлення освітнього процесу в період дії воєнного стану). 

 

2.6. Проведення масових заходів з обдарованою учнівською молоддю.  

 

2.6.1. Інформація про міжнародні, всеукраїнські та регіональні заходи, що 

проводить територіальне відділення МАН: конференції, освітні проєкти, 

олімпіади, турніри, конкурси тощо (крім Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України) у 2021–2022 

навчальному році. 

 

Таблиця 9 

 

 Навчальний рік     

№ Назва заходу* Терміни Місце Формат Кількість 
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з/

п 

проведен

ня 

проведен

ня 

проведен

ня 

учасників 

 Заходи, організатором яких є територіальне відділення МАН 

 міжнародні     

 Міжнародна онлайн-конференція 

«Україна очима молодих» 

05-

07.05. 

2022 

Львів дистанці

йно 

1 

      

 всеукраїнські     

 ХІ Всеукраїнська краєзнавча 

конференція учнівської молоді «Мій 

рідний край, моя земля очима 

сучасників» 

12-

14.11. 

2021 

Миколаї

в 

дистанці

йно 

12 

 Всеукраїнський конкурс краєзнавчо-

дослідницьких робіт Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції учнівської 

молоді «Моя Батьківщина – Україна» 

Січень 

2022 

Київ дистанці

йно 

2 

 Всеукраїнська краєзнавча конференція 

учнівської молоді «Діти і війна: 

сучасний вимір». 

10.06.20

22 

Харків дистанці

йно 

1 

     12 

 обласні     

 Осіння сесія Миколаївського т/в МАН 

України  

листопа

д 

ОБХТ онлайн 126 

 

 Зимова сесія Миколаївського т/в МАН 

України 

грудень ОБХТ онлайн 52 

 

 обласна учнівська науково-практична 

конференція «Сучасні філологічні 

питання в контексті науково-

дослідницької роботи в системі Малої 

академії наук» відділень мовознавства; 

літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства. 

січень ОБХТ онлайн 46 

 

 

 Вебінар «Розвиток читацької культури 

особистості засобами медіаосвіти в 

аспекті міжкультурної взаємодії» для 

учнів-членів МАН 

 

 

листопа

д 

ОБХТ онлайн 24 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 Заходи, у яких територіальне відділення виступає співорганізатором 

 міжнародні     

      

      

 всеукраїнські     
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 обласні     

      
* Примітка. У таблиці зазначаються повні назви заходів без скорочень та абревіатур. 

Формат проведення: очний, дистанційний, змішаний. 

 

 

2.6.2. Інформація про участь вихованців територіального відділення МАН 

у міжнародних та всеукраїнських конференціях, освітніх проєктах, олімпіадах, 

турнірах, конкурсах у 2021–2022 навчальному році. 

 

Таблиця 10 

 

 Навчальний рік      

№ 

з/

п 

Назва заходу, в якому 

 брали участь вихованці  

територіального відділення 

МАН* 

Терміни 

проведе

ння 

Місце 

проведе

ння 

Формат 

проведе

ння 

Кількі

сть 

учасни

ків 

Кількість 

переможців 

I 

міс

це 

II 

міс

це 

III 

міс

це 

 міжнародні        

         

         

 всеукраїнські        

         

         
* Примітка. У таблиці зазначаються повні назви заходів без скорочень та абревіатур. 

 Формат проведення: очний, дистанційний, змішаний. 

 

2.7. Організація науково-методичного супроводу діяльності наукових 

відділень МАН (інформація щодо стану програмно-методичного6, інформаційно-

методичного, науково-методичного забезпечення діяльності МАН) у 2021–2022 

навчальному році. 

2.8. Співпраця з закладами освіти, науковими установами, громадськими 

організаціями (інформація про стан та форми співпраці, спільні заходи/проєкти) 

у 2021–2022 навчальному році. 
Миколаївське територіальне відділення МАН України співпрацює з закладами вищої 

освіти, науковими установами, громадськими організаціями: Миколаївським національним 

університетом імені В.О. Сухомлинського, Чорноморським національним університетом імені 

Петра Могили, Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова,   

Державним архівом Миколаївської області, Миколаївським обласним краєзнавчим музеєм, 

Миколаївським обласним художнім музеєм ім. Верещагіна, Миколаївською обласною 

науковою універсальною бібліотекою ім. Д.Креміня, центральною міською бібліотекою ім. М. 

Кропивницького, з громадськими організаціями: Спілкою воїнів-інтернаціоналістів, Спілкою 

національностей Миколаївської області, Асоціацією скаутів  України та ін. 

Фахівці  закладів вищої освіти, наукових установ залучаються до проведення 

консультацій, лекцій, масових заходів тощо.  

                                                
6 Зазначивши загальну кількість навчальних програм розроблених працівниками територіального відділення 

МАН у 2021-2022 навчальному році. 
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Проходить успішно співпраця із Львівським національним університетом 

імені Івана Франка, кафедра теорії літератури та порівняльного 

літературознавства, зокрема, брали участь у онлайн семінарах Платформи 

інтермедіальних досліджень. 

2.9. Підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів. 

 

2.9.1. Заходи щодо підвищення професійної компетентності педагогічних 

кадрів у 2021–2022 навчальному році. 

 

Таблиця 11 

 

 Заходи для педагогів, організатором яких є територіальне відділення 

МАН 

№ 

з/п Назва заходу* 
Кількість 

учасників 

Термін 

проведе

ння 

Місце 

провед

ення 

Формат 

проведе

ння 

1. 

Обласний семінар «Особливості 

організації науково-дослідної 

діяльності учнів в системі МАН у 

2021/2022 навчальному році» 

37 вересень ОБХТ онлайн 

2. 

Обласний online семінар-нарада 

«Організація науково-дослідницької 

роботи з учнями-членами МАН України 

в наукових відділеннях історії, 

філософії та суспільствознавства, наук 

про Землю». (для відповідальних за 

роботу МАН , керівників гуртків 

дослідницько-експериментального 

напряму в районах ,містах,об’єднаних 

територіальних громадах області) 

59 07.10. 

2021 

Микол

аїв  

дистанці

йно 

3 

педагогічний коучинг у відділеннях 

історії, філософії та 

суспільствознавства, наук про Землю 

Миколаївського обласного відділення 

МАН України 

43 13.01. 

2022 

Микол

аїв  

дистанці

йно 

4 

обласний семінар-практикум 

«Методика географічних досліджень та 

їх використання в розробці науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

30 26.01. 

2022 

Микол

аїв  

дистанці

йно 

5      

6      

7      

8      

Примітка. У таблиці зазначаються повні назви заходів без скорочень та абревіатур 

 

2.10. Міжнародна діяльність. 

2.10.1. Міжнародна діяльність у 2021–2022 навчальному році. 
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2.11. Видавнича діяльність. 

 

2.11.1. Видавнича діяльність у 2021–2022 навчальному році. 

Інформація щодо видань територіального відділення МАН (посібники, програми, 

інформаційні звіти тощо). 

 

2.12. Популяризація діяльності територіального відділення МАН у 2021–

2022 навчальному році. 

Інформація щодо днів відкритих дверей, виступів у ЗМІ тощо. 

Сайт телеканалу «Суспільне» (https://suspilne.media/259862-vipusknica-

mikolaivskoi-skoli-zdobula-peremogu-u-konkursi-maloi-akademii-nauk-

ukraini/). 
У соціальній мережі Facebook створена група де висвітлюється та популяризується 

діяльність територіального відділення МАН 

(https://www.facebook.com/groups/508983113407835).  

У січні 2022 року відбулась презентація діяльності відділень історії, філософії та 

суспільствознавства, наук про Землю під час обласного семінару-наради з керівниками 

закладів позашкільної освіти сільських, селищних та міських рад «Участь закладів 

позашкільної освіти в обласних туристсько-краєзнавчих та національно-патріотичних заходах 

у 2022 році». 

 

 

2.13. Основні досягнення у 2021‒2022 навчальному році та перспективи 

розвитку територіального відділення МАН. 
  Слухачі секцій МАН є постійними учасниками обласних, всеукраїнських та 

міжнародних масових заходів. 

За результатами Всеукраїнського конкурсу-захисту дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України переможцями у своїх секціях стали: 

І місце (секція історичного краєзнавства) – Царюк Олексій, учень 11 класу Першої 

української гімназії імені Миколи Аркаса Миколаївської міської ради Миколаївської області 

(проєкт з теми: «Роль монументального мозаїчного мистецтва радянського періоду в 

організації сучасного архітектурно-просторового середовища міста Миколаєва та 

Миколаївської області»); 

ІІ місце (секція археології) – Глушак Євгенія, вихованка МОЦНПВТК УМ, учениця 10 

класу Миколаївського класичного ліцею Миколаївської міської ради (проєкт з теми: 

«Класифікація, обряди, хронологія та основні характеристики античних поховань на острові 

Березань (за матеріалами робіт 1967-1990рр.)»); 

ІІ місце (секція теології, релігієзнавства та історії релігії) – Годлевська Марія, учениця 

9 класу Миколаївського муніципального колегіуму імені В.Д. Чайки Миколаївської міської 

ради (проєкт з теми: «Образ Бога у масовій культурі ХХІ століття»); 

ІІ місце (секція соціології) – Коваленко Артур, учень 11 класу Новомар’ївського 

опорного навчального закладу середньої освіти І-ІІІ ступенів Новомар’ївської сільської ради 

Вознесенського району (проєкт з теми: «Форми громадської участі старшокласників у 

діяльності органів місцевого самоврядування»); 

ІІІ місце (секція етнології) – Остапенко Олена, учениця 10 класу Миколаївського 

юридичного ліцею Миколаївської міської ради (проєкт з теми: «Щоденник Миколи Аркаса як 

джерело вивчення етнокультурних процесів на Півдні України в другій половині ХІХ 

століття»); 

https://suspilne.media/259862-vipusknica-mikolaivskoi-skoli-zdobula-peremogu-u-konkursi-maloi-akademii-nauk-ukraini/
https://suspilne.media/259862-vipusknica-mikolaivskoi-skoli-zdobula-peremogu-u-konkursi-maloi-akademii-nauk-ukraini/
https://suspilne.media/259862-vipusknica-mikolaivskoi-skoli-zdobula-peremogu-u-konkursi-maloi-akademii-nauk-ukraini/
https://www.facebook.com/groups/508983113407835
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ІІІ місце (секція правознавства) – Подолянчук Серафим, учень 10 класу Очаківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені П.П. Шмідта Очаківської міської ради 

(проєкт з теми: «Правовий статус військових капеланів в Україні.»). 

Наші учні успішно склали НМТ та вступають до провідних вишів України і за 

кордоном чітко розуміючи, в якій науковій сфері вони хочуть працювати. Відділення працює 

щоб зацікавлення української молоді наукою вже сьогодні сприяло появі у майбутньому 

нового покоління талановитих дослідників, інноваторів, стартаперів.  

Переможці фінального етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України:  

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства: 

    І місце - Погосова Ніна, учениця 11 класу спеціалізованої І-ІІІ ступенів школи 

№ 22 Миколаївської міської ради, вихованка гуртка «Зарубіжна література» 

обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, науковий 

керівник Ткач І. О., науковий консультант Дудкіна О. О.  

    ІІІ місце - Новохатська Вероніка, учениця 8 класу Миколаївського 

муніципального колегіуму ім. В. Д. Чайки Миколаївської міської ради, 

вихованка гуртка «Фольклористика» обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради, науковий керівник Казакова О. М., науковий 

консультант Руссова В. М. 

Відділення мовознавства: 

    ІІІ місце - Ряжських Софія, учениця 10 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму ім. В. Д. Чайки Миколаївської міської ради, вихованка гуртка 

«Англійська мова» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської 

обласної ради, науковий керівник Ковалик І. М. , науковий консультант 

Запорожець Г. В.  

 

3. Інформація про досягнення учнів, які займаються науково-

дослідницькою діяльністю в МАН, у сфері інтелектуальної власності. 

 

Таблиця № 12 

 

Вид інтелектуальної власності Усього 

(за попередні 

роки) 

2021 2022 

Номер та дата видачі 

Свідоцтво про авторське право     

Патент на корисну модель    

Патент на винахід    

Інші     

 

 

4. Інформація про чисельність дітей шкільного віку, які займалися 

науково-дослідницькою діяльністю в МАН, у розрізі місця проживання у 2021–

2022 навчальному році. 
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Таблиця 13 

 

Станом на 

січень 2022 

Станом на 

дату 

заповнення   

З них 

 діти-

переселенці 

Регіональний центр 

(обласний центр та м. Київ) 

439   

Міські територіальні 

громади 

218   

Селищні та сільські 

територіальні громади 

101   

* Визначаючи кількість дітей, які займаються науково-дослідницькою діяльністю в МАН, включати такі категорії: 

 діти, які займаються за індивідуальними програмами з науковими та педагогічними керівниками;  

 діти, які навчаються в секціях, гуртках та інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального напряму позашкільної 

освіти; 

 діти, які навчаються в очно-заочних школах МАН; 

 учні наукових товариств закладів позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої 

освіти; 

 діти-переселенці, які навчалися/навчаються секціях, гуртках та інших творчих об’єднаннях дослідницько-експериментального 

напряму позашкільної освіти; 

  діти-переселенці, які беруть учать у заходах навчального характеру, зо проводить територіальне відділення МАН (навчальні курси, 

спецкурси тощо). 

* Визначаючи кількість дітей, які займаються науково-дослідницькою діяльністю в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях 

дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти, які діють у міських територіальних громадах, розподіляти відповідно до 

місця знаходження: місто чи село/селище. 

 

 

5. Інформація про чисельність учнів, які займаються науково-дослідницькою 

діяльністю у гуртках, секціях, інших творчих об’єднаннях дослідницько-

експериментального напряму, у розрізі наукових відділень МАН у 2021–2022 

навчальному році. 

 

Таблиця 14 

 

№ 

з\п 

Секції відповідно до наукових відділень 
К-ть 

гуртків, 

усього 

К-сть 

учнів в 

них, 

усього 

1 Відділення математики 

1.1 Математика   

1.2. Прикладна математика   

1.3. Математичне моделювання   

2. Відділення економіки  

2.1. Економічна теорія та історія економічної думки   

2.2. Мікроекономіка та макроекономіка   

2.3 Фінанси, грошовий обіг і кредит   

3. Відділення фізики і астрономії  

3.1 Теоретична фізика   

3.2 Експериментальна фізика   

3.3 Астрономія та астрофізика   
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3.4 Аерофізика та космічні дослідження    

4.  Відділення філософії та суспільствознавства 

4.1 Філософія 1 6 

4.2 Соціологія 1 6 

4.3. Правознавство 5 51 

4.4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії 1 6 

4.5 Педагогіка  1 11 

4.6. Журналістика 4 21 

 Політологія 1 6 

5.  Відділення наук про Землю  

5.1. Географія та ландшафтознавство 1 6 

5.2. Геологія, геохімія та мінералогія   

5.3. Кліматологія та метеорологія 1 5 

5.4. Гідрологія 1 5 

5.5 ГІС та ДЗЗ   

6. Відділення екології та аграрних наук 

6.1. Екологія   

6.2. Охорона довкілля та раціональне 

природокористування 

  

6.3. Агрономія   

6.4. Ветеринарія та зоотехнія   

6.5. Лісознавство   

6.6. Селекція та генетика   

7.  Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

7.1. Українська література 12 41 

7.2. Зарубіжна література 7 34 

7.3. Кримськотатарська гуманітаристика   

7.4. Фольклористика 6 20 

7.5. Мистецтвознавство 4 18 

7.6. Літературна творчість 2 6 

8. Відділення хімії та біології 

8.1. Загальна біологія   

8.2. Біологія людини   

8.3. Зоологія   

8.4. Ботаніка   

8.5. Медицина   

8.6. Валеологія   

8.7. Психологія   

8.8. Хімія   

9. Відділення історії 

9.1. Історія України 13 79 

9.2. Археологія 2 11 

9.3. Історичне краєзнавство 18 106 

9.4 Етнологія 2 11 
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6. Інформація про кадрове забезпечення територіальних відділень МАН. 

6.2. Інформація про кадрове забезпечення регіональних територіальних 

відділень МАН (обласних (міських) малих академій наук учнівської молоді або 

відділень, що працюють на базі інших закладів освіти, установ (у разі відсутності 

обласного МАН)  у 2021–2022 н. р. 

Таблиця 15 

Навчальний рік 

Загальна кількість педагогічних, науково-

педагогічних та наукових працівників, 

залучених до роботи у територіальному 

відділенні МАН 

 

 К-сть до К-сть 

9.5. Всесвітня історія 1 11 

10. Відділення мовознавства 

10.1. Українська мова 21 156 

10.2. Російська мова   

10.3. Іспанська мова   

10.4. Англійська мова 15 121 

10.5. Німецька мова 5 16 

10.6 Французька мова 1 5 

10.7. Польська мова   

11 Відділення технічних наук  

11.1 Технологічні процеси та перспективні технології   

11.2. Електроніка та приладобудування   

11.3. Матеріалознавство   

11.4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і 

роботехніка  

  

11.5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та 

технології 

  

11.6 Екологічно безпечні технології та 

ресурсозбереження  

  

11.7. Науково-технічна творчість та винахідництво   

12. Відділення комп’ютерних наук 

12.1 Комп’ютерні системи та мережі   

12.2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних 

систем 

  

12.3. Технології програмування   

12.4. Інформаційні системи, бази даних та системи 

штучного інтелекту 

  

12.5. Internet-технології та WEB дизайн   

12.6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові 

програми 

  

 РАЗОМ 

(усі відділення) 
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ведення 

воєнного 

стану  

станом на 

дату 

заповнення 

Загальна кількість штатних педагогічних 

працівників  територіального відділення МАН 

4 4 

з них за основним місцем роботи 1 1 

З них сумісників з числа педагогічних, науково-педагогічних  та наукових 

працівників 

Закладів позашкільної освіти   

Закладів загальної середньої освіти 4 4 

Закладів вищої освіти 16 15 

Наукових установ   

Інших закладів освіти та установ 3 1 

 

З них 

Кандидатів наук 13 12 

Докторів наук 6 6 

 

7. Пропозиції щодо подальшого розвитку дослідницько-експериментального 

напряму позашкільної освіти та удосконалення роботи МАН України. 



 

 

 

1 



2 

 

 
 

 


