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РІШЕННЯ № 2
КОЛЕГІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

12 листопада 2019 року                    Протокол № 3

Про  стан і перспективи розвитку 
Хмельницького територіального 
відділення Малої академії наук України
 в умовах децентралізації

Заслухавши  і  обговоривши  доповідь  заступника  директора
Хмельницького  обласного  центру  науково-технічної  творчості  учнівської
молоді  Гаєвської  М.В.,  колегія  Департаменту  освіти  і  науки  Хмельницької
обласної  державної  адміністрації  визначає,  що  Хмельницьке  територіальне
відділення  Малої  академії  наук  України  –  освітня  система,  яка  забезпечує
організацію  та  координацію  науково-дослідницької  діяльності  здобувачів
освіти, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку
та професійного самовизначення, сприяє нарощуванню наукового потенціалу
країни.

Хмельницьке територіальне відділення  Малої  академії  наук України –
одне з 27 обласних відділень – створено у 1996 році. У 1997 році його статус
був підтверджений    рішенням    Президії    Малої    академії    наук     України.
На сьогодні Хмельницьке територіальне відділення МАН України забезпечує
процес  пошуку,  підтримки  і  розвитку  обдарованих,  здібних  до  наукової
діяльності дітей і молоді в регіоні та  з 2008 року здійснює свою діяльність на
базі Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської
молоді. Структура  територіального  відділення  постійно  удосконалювалась,
на вимогу часу створювались нові секції та наукові відділення. На цей час     64
секції у 12 наукових відділеннях охоплюють майже всі сучасні науки.

У 2019 році до науково-дослідницької діяльності в Хмельницькій області
залучено  5990  здобувачів  освіти,  організовано  роботу  121  гуртка,  секції  та
інших  творчих  об’єднань  дослідницько-експериментального  напряму
позашкільної освіти, які функціонують на базі 59 навчальних закладів різного
типу.  Мережа гуртків  відповідає  науковим відділенням Малої  академії  наук
України.

Всеукраїнський  конкурс-захист  науково-дослідницьких  робіт  учнів-
членів  МАН  України  проводиться  в  Хмельницькій  області  з  1997  року.



Кількість учасників обласного етапу конкурсу  тільки  з 2000 по 2019 роки
зросла зі 282  учнівських  робіт  до  495.   Протягом двох останніх років  за
показником результативності фінального етапу конкурсу-захисту МАН, щодо
відсоткового співвідношення  кількості  переможців і  кількості учасників від
регіону,  Хмельницьке  територіальне  відділення  входить  у  десятку  кращих
територіальних відділень МАНУ. 

Враховуючи вищезазначене, 

КОЛЕГІЯ  УХВАЛЮЄ:

1. Інформацію    про   стан  і  перспективи  розвитку  Хмельницького
територіального  відділення  Малої  академії  наук  України  в  умовах
децентралізації взяти до відома.

2. Керівникам освітніх  закладів:
2.1.  Тримати на особистому контролі  питання підготовки здобувачів  освіти

освітніх  закладів до інтелектуальних конкурсів.
Постійно

2.2.  Вжити  заходів  щодо  покращення  якісних  показників  за  результатами
конкурсу-захисту МАН.

До січня 2020 року

3.   Відділу  науково-дослідницької  роботи  з  обдарованою  молоддю  «Мала
академія  наук»   Хмельницького  обласного  центру  науково-технічної  творчості
учнівської молоді  (Гончарук Г.М.):

3.1.  Забезпечити  належний  рівень  якості  та  ефективності  проведення
організаційно-масових  та  інформаційно-методичних  заходів  в  області,
спрямованих на виявлення, розвиток та підтримку здібних до наукової діяльності
дітей та молоді.

Постійно
3.2.  Вжити  заходів  щодо  подальшого  впровадження  у  практику  роботи

Хмельницького  територіального  відділення   «Мала  академія  наук»  учнівської
молоді  нових  форм  роботи  з  обдарованими  дітьми  і  молоддю,  зокрема  літніх
профільних шкіл.

Травень 2020 року

4. Керівникам місцевих органів управління освітою:
4.1. Забезпечити подальше удосконалення системи стимулювання та підтримки

талановитої та обдарованої учнівської молоді, наукових і педагогічних керівників
шляхом співпраці з місцевими громадами.

           Постійно 
4.2.   Вжити заходів  щодо збереження мережі  гуртків,  наукових секцій,  інших

творчих  об’єднань  дослідницько-експериментального  напряму  позашкільної
освіти, покращення їх матеріально-технічної бази та  показників охоплення дітей
та молоді науковою діяльністю, особливо у сільській місцевості.

           Постійно
4.3. Посилити роботу з  науково-дослідницького напрямку, сприяти участі дітей у

ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  –



членів  Малої  академії  наук  України,   в  обласних  очно-заочних  школах,  літніх
профільних школах.

           Постійно

5. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.

Голова колегії                                                                                     Олег ФАСОЛЯ


	Додаток 2
	РІШЕННЯ № 2

