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ВСТУП 

 

Керуючись Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про 

позашкільну освіту», відповідними постановами Кабінету Міністрів України, 

наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Харківської обласної 

ради, розпорядженнями Харківської обласної державної адміністрації, наказами 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, 

Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про Малу 

академію наук учнівської молоді, Статутом Комунального закладу «Харківська 

обласна Мала академія Харківської обласної ради», у закладі організована 

діяльність, спрямована на забезпечення оптимальних умов виконання завдань  

у сфері позашкільної освіти.  

Метою діяльності КЗ «Харківська обласна МАН» є залучення здобувачів 

освіти до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської, 

винахідницької та творчої роботи в різних галузях науки, техніки, культури й 

мистецтва, а також виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, 

створення умов для її творчої реалізації та розширення наукового світогляду.  

Пріоритетними завданнями роботи КЗ «Харківська обласна МАН» є:  

 задоволення потреб здобувачів освіти в позашкільній освіті відповідно 

до їх інтересів і здібностей через організацію роботи мережі гуртків за 

напрямами діяльності Харківського територіального відділення Малої 

академії наук України;   

 організація роботи Харківського територіального відділення Малої 

академії наук України за науковими відділеннями «Математика», 

«Фізика та астрономія», «Економіка», «Технічні науки», «Комп’ютерні 

науки», «Хімія та біологія», «Екологія та аграрні науки», 

«Мовознавство», «Літературознавство, фольклористика та 

мистецтвознавство», «Історія», «Науки про Землю», «Філософія та 

суспільствознавство»;  

 посилення роботи щодо залучення дітей із сільської місцевості  

до позашкільної освіти за дослідницько-експериментальним напрямом;  

 надання педагогічним працівникам закладів освіти методичної 

допомоги з питань роботи з обдарованими й талановитими дітьми;  

 участь у проєктній діяльності різних рівнів, спрямованій на розвиток 

особистості здобувачів освіти.  

Вирішення цих завдань передбачає реалізацію таких видів діяльності:  

 активізація роботи з обдарованими дітьми в межах діяльності Малої 

академії наук, координація проведення І, ІІ етапів Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

України в Харківській області та підготовка учнів до участі у ІІІ етапі;  

 залучення до дослідницько-експериментальної діяльності учнів 

5-8-х класів закладів загальної середньої освіти м. Харкова та області;   

 робота щодо створення й оновлення навчальних програм гуртків 

дослідницько-експериментального напряму;  
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 посилення діяльності щодо популяризації здобутків Харківського 

територіального відділення Малої академії наук України;  

 співпраця із закладами загальної середньої та вищої освіти щодо 

підготовки здобувачів освіти до участі у Всеукраїнському конкурсі-

захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України;  

 організація методичної роботи з педагогічними працівниками закладів 

освіти м. Харкова та Харківської області.  

Основними напрямами діяльності КЗ «Харківська обласна МАН»  

у 2021 році були: навчально-виховна робота, організаційно-масова діяльність, 

методична робота, науково-методичний супровід дослідницько-

експериментальної діяльності здобувачів освіти, організація освітнього процесу 

в гуртках, організація оздоровлення й відпочинку здобувачів освіти, охорона 

праці та безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу і працівників 

закладу, видавнича діяльність, діяльність колегіальних органів управління та 

громадського самоврядування, контрольно-аналітична діяльність, фінансово-

господарська діяльність.  

 

Навчально-виховна робота 

 

Освітній процес у КЗ «Харківська обласна МАН» здійснювався 

диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей вихованців, з 

урахуванням їхніх вікових особливостей.  

У 2020/2021 навчальному році на базі закладу функціонував 41 гурток  

(73 групи) відповідно до структури наукових відділень МАН, у яких навчалися 

1540 вихованців (2019/2020 н.р. – 1580; 2018/2019 н.р. – 1575). Навчання  

за дослідницько-експериментальним напрямом організовано в 5 групах 

початкового рівня, 31 – основного рівня, 37 – вищого рівня. Гуртки працювали 

на базі КЗ «Харківська обласна МАН», закладів вищої та загальної середньої 

освіти відповідно до укладених угод про співпрацю. Освітній процес 

здійснювався у формі занять, гурткової роботи, лекцій, конференцій, екскурсій, 

експедицій, практичних робіт тощо.  

З метою забезпечення належних протиепідемічних заходів, спрямованих 

на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19), освітній процес здійснювався відповідно 

до постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), від 22.07.2020 № 641 

«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 26.08.2020 № 760 

«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину 

у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», враховуючи 

листи Міністерства освіти і науки України від 25.08.2020 № 1/9-470 про 
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підтримку та розвиток позашкільної освіти, від 28.08.2020 № 1/9-490 щодо 

створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 

навчальному році, від 28.08.2020 № 6/1054-20 щодо рекомендацій з питань 

організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2020-2021 

навчальному році. 

Навчання в гуртках здійснювалося відповідно до переліку програм, 

рекомендованих до використання Міністерством освіти і науки України  

або схвалених місцевими органами управління освітою. За звітний період 

педагогічні працівники КЗ «Харківська обласна МАН» розробили та 

впровадили в освітній процес три навчальні програми з позашкільної освіти 

дослідницько-експериментального напряму: «Ділова українська мова», 

«Основи дипломатичної та економічної діяльності», «Основи робототехніки та 

Інтернету речей».  

Пріоритетом діяльності КЗ «Харківська обласна МАН» є налагодження 

співпраці з провідними закладами вищої освіти, науково-дослідними 

інститутами НАН України, розширення зв’язків із профільними установами.  

У 2021 році продовжено співпрацю з:  

- 12 закладами вищої освіти (Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна, Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут», Національний аерокосмічний університет імені 

М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харківський 

національний університет радіоелектроніки, Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет, Харківський національний університет 

міського господарства імені О.М. Бекетова, Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця, Харківський гуманітарний 

університет «Народна українська академія», Українська інженерно-педагогічна 

академія, Національний авіаційний університет (м. Київ), Полтавський 

національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка);  

- 3 науковими установами та іншими профільними  організаціями 

(Північно-Східний науковий центр Національної академії наук України та 

Міністерства  освіти і науки України, Державне підприємство «Український 

державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», Харківське 

відділення Національної Спілки письменників України); 

- 13 закладами загальної середньої освіти. 

Спільна робота передбачала:  

- проведення заходів (конференцій, семінарів, конкурсів, виставок), 

спрямованих на пошук і підтримку талановитих дітей, підготовку  

до вступу до закладів вищої освіти та продовження наукової діяльності;   

- залучення до керівництва учнівськими дослідницькими проєктами 

досвідчених викладачів, науковців, запровадження певних методик наукових 

досліджень, рекомендації щодо тематики науково-дослідницьких робіт, 

популяризацію наукових знань;  

- організацію практичної роботи зі здобувачами освіти на базі наукових 

установ, закладів вищої освіти, у бібліотеках, в архівах;  
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- розроблення навчальних програм дослідницько-експериментального 

напряму позашкільної освіти;  

- участь науковців у гуртковій роботі КЗ «Харківська обласна МАН»;  

- участь науково-педагогічних працівників у роботі журі Всеукраїнського 

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

інших проєктах Малої академії наук.  

Зокрема, у 2021 році інтелектуальні знання та наукові здобутки учасників  

ІІ етапу конкурсу-захисту МАН оцінювали понад 180 педагогічних та науково-

педагогічних працівників із 19 закладів вищої освіти та 11 науково-дослідних і 

профільних установ Харківщини.  

Серед спільних заходів:  

- ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої академії наук України (спільно з Харківським 

національним університетом імені В.Н. Каразіна, Харківським національним 

економічним університетом імені Семена Кузнеця, Харківським національним 

автомобільно-дорожнім університетом);  

- VІ Обласна учнівська науково-практична конференція Харківського 

територіального відділення Малої академії наук України (спільно з 

Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна);  

- ХVІ Барабашовські обласні наукові читання з астрономії учнів та 

студентів (спільно з Науково-дослідним інститутом астрономії Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна);  

- І етап Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних 

інноваційних проєктів «Майбутнє України» (спільно з Харківським 

національним автомобільно-дорожнім університетом); 

- Обласні літні профільні школи Харківського територіального відділення 

Малої академії наук України (спільно з Харківським національним 

університетом імені В.Н. Каразіна, Харківським національним університетом 

міського господарства імені О.М. Бекетова, Харківським національним 

університетом радіоелектроніки, Національним технічним університетом 

«Харківський політехнічний інститут», Харківським національним 

автомобільно-дорожнім університетом) тощо. 

 

Організаційно-масова робота 

 

Організаційно-масова робота КЗ «Харківська обласна МАН» передбачала 

здійснення організаційного супроводу участі здобувачів освіти в різноманітних 

інтелектуальних заходах міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів,  

а також організацію обласних масових заходів. У зв’язку із запровадженням  

на території України карантину, з метою запобігання поширенню коронавірусу 

COVID-19 більшість масових заходів проводилися в режимі онлайн. 

Протягом січня-лютого 2021 року забезпечено організаційно-методичний 

супровід ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України. Захід було 

організовано в 68 секціях 12 наукових відділень у заочній (дистанційній) формі. 
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На розгляд журі було подано 705 (907 – у 2019/2020 навчальному році)  науково-

дослідницьких робіт учнів-переможців районних (міських) етапів.  

За результатами конкурсу-захисту переможцями стали 395 (494 – у 2019/2020 

навчальному році) учасників. Усі учасники та переможці отримали посвідчення 

кандидатів і дійсних членів Харківського територіального відділення Малої 

академії наук України.  

ІІІ (фінальний) етап конкурсу-захисту також відбувся в режимі онлайн. 

Команду Харківської області представили 64 учасники, з них 8 учасників 

нагороджені золотими медалями, 19 – срібними, 16 – бронзовими. Ефективність 

виступу команди склала 67%.  

За звітний період КЗ «Харківська обласна МАН» проведено 5 обласних 

масових заходів, у яких узяли участь 1118 здобувачів освіти закладів освіти 

міста Харкова та області:  

- ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої академії наук України (705 учасників, дистанційно);   

- ХVІ Барабашовські обласні наукові читання з астрономії (100 учасників, 

дистанційно);  

- обласні літні профільні школи Харківського територіального відділення 

Малої академії наук України (84 учасники, очно);  

- І (обласний) етап Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу 

молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України» (29 учасників, заочно);  

- VІ Обласна учнівська науково-практична конференція Харківського 

територіального відділення МАН України (200 учнів, дистанційно). 

Вихованці КЗ «Харківська обласна МАН» є активними учасниками 

міжнародних і всеукраїнських масових заходів для учнівської молоді.  

У 2021 році 410 вихованців закладу взяли участь у 28 міжнародних та 

всеукраїнських заходах:  

- Варшавська міжнародна виставка винаходів «International Warsaw 

Invention Show» (1 учасник – І місце, дистанційно);   

- V Міжнародний конкурс інноваційних винаходів (iCAN) (1 учасник –  

ІІ місце, дистанційно);   

- XІ Міжнародна науково-практична конференція наукового товариства 

«НАРТЕКС» (18 учасників, дистанційно); 

- ХІХ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів 

і молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності» (3 учасники, дистанційно);  

- Міжнародна олімпіада наукових проєктів «International Science Project 

Olympiad» (INSPO 2021) (1 учасник – ІІІ місце, дистанційно);   

- Міжнародна науково-практична конференція учнів-членів Малої академії 

наук «Україна очима молодих» (1 учасник, дистанційно);  

- ІІІ Міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління» 

(4 учасники, дистанційно);  

- Міжнародний літературний конкурс «Україна в барвах слова»  

(2 учасники – 1 переможець, дистанційно);   

- Міжнародна школа з культурної дипломатії (2 учасники, дистанційно);   



 

8 

- Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів Малої академії наук України (64 учасники – 43 переможці, дистанційно);    

- Всеукраїнська осіння школа STEM MAS.UA (1 учасник);  

- Всеукраїнський конкурс есе імені Сергія Кемського до Дня Гідності та 

Свободи (3 учасники – 3 переможці, дистанційно); 

- освітній курс «Цитогенетика» у межах  Всеукраїнської наукової 

біологічної школи (16 учасників, дистанційно); 

- Весняна сесія Природничої школи учнівської молоді (19 учасників, з них 

5 увійшли до команди НЕНЦ); 

- осіння сесія Природничої школи учнівської молоді (24 учасники, 

дистанційно); 

- Всеукраїнський фестиваль шістдесятництва та дисидентського руху  

(1 учасник, дистанційно); 

- VІІ Всеукраїнська олімпіада з філософії для школярів (1 учасник –  

І місце, дистанційно); 

- Всеукраїнський Інтернет-турнір із природничих дисциплін (5 учасників – 

І командне місце, дистанційно); 

- Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді 

«Дотик природи» (4 учасники – 4 переможці, дистанційно);    

- Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних 

інноваційних проєктів «Майбутнє України» (7 учасників);  

- Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Ерудит»  

(164 учасники – 124 переможці, заочно);  

- Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник»               

(11 учасників – 6 переможців, дистанційно); 

- Всеукраїнська школа з філософії (1 учасник, дистанційно); 

- Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер і генетик» (1 учасник, 

дистанційно);  

- Всеукраїнський вебінар «Онлайн-покупки: правове регулювання, 

проблеми та поради покупцям» (4 учасники, дистанційно); 

- Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали» імені Євгена 

Гладишевського (1 учасник – І місце, дистанційно); 

- Всеукраїнські літні наукові школи Малої академії наук України  

(37 учасників, дистанційно); 

- призначено стипендії Президента України переможцям Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії 

наук України у 2021 році (13 здобувачів освіти). 

 

Методична робота 
 

Методична робота в КЗ «Харківська обласна МАН» була спрямована  

на опрацювання методичної теми «Формування основних компетентностей 

вихованців за дослідницько-експериментальним напрямом позашкільної 

освіти».  
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У 2021 році в закладі працювали 74 працівники, з них 60 – педагогічні 

працівники (основні – 19, сумісники – 41).  

Серед 60-х педагогічних працівників – 26 кандидатів наук, 4 доктори наук 

(Боровик М.В., Гурко О.Г., Колгатін О.Г., Михалевич М.Г.), 2 члени 

Національної спілки письменників України та 2 керівники зразкового 

художнього колективу (Тараненко О.С., Скидан Я.А.); 2 педагоги мають звання 

«керівник гуртка – методист» (Бондаренко Л.В., Тараненко О.С.),  

12 – відзначено нагрудними знаками, з них 6 – «Відмінник освіти України» 

(Луніна В.Ю., Бондаренко Л.В., Верещагіна Г.В., Лосєва Н.Л., Огурцова Н.С., 

Тараненко О.С.), 3 – «Софія Русова» (Бондаренко Л.В., Огурцова Н.С., 

Тараненко О.С.), 3 – «Василь Сухомлинський» (Луніна В.Ю., Верещагіна Г.В., 

Огурцова Н.С.). Усі педагогічні працівники мають повну вищу освіту.  

Протягом звітного періоду курси підвищення кваліфікації та фахові 

спецкурси на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» пройшли 

3 методисти (Джіджавадзе О.Ю., Лісовська Г.М., Яременко М.Ю.)  

та 13 керівників гуртків (Букій А.А., Горенська О.В., Дорофєєва Ю.С.,  

Захарян Л.Т., Ільїна О.В., Крамаренко А.В., Лисенко М.С., Лісовська Г.М., 

Лосєва Н.Л., Огурцова Н.С., Руснак В.В., Садовниченко Ю.О., Скидан Я.А.).  

На базі Української інженерно-педагогічної академії здобули магістерський 

рівень вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент» Литвиненко Н.М., 

Спиридонова Я.М., Щоголев А.А. 

Чергову атестацію пройшли 14 педагогічних працівників. Усі педагоги, які 

атестувалися, визнані такими, що відповідають займаним посадам.  

За підсумками проходження атестації:  

- винесено рішення про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» методисту Матвєєвій Т.І.; 

- винесено рішення про відповідність раніше присвоєному педагогічному 

званню «керівник гуртка – методист» Бондаренко Л.В., Тараненко О.С.;   

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 

методисту Лісовській Г.М.;  

- винесено рішення про відповідність раніше встановленому  

12-му тарифному розряду керівникам гуртка Бондаренко Л.В., Козубу П.А.,  

Тараненко О.С., Щоголеву А.А.;  

- встановлено 11-й тарифний розряд керівникам гуртка Литвиненко Н.М., 

Рижковій І.О.;  

- встановлено 12-й тарифний розряд керівникам гуртка Лісовській Г.М., 

Боровик М.В., Губаревій Г.А., Кофман Є.І., Лимарю В.І., Слюсареву І.Г., 

Чурсіній Л.В. 

З метою забезпечення якісного виконання посадових обов’язків молодими 

спеціалістами організовано наставництво для педагогічних працівників, 

загальний стаж роботи яких не перевищує трьох років. Особлива увага в роботі 

з молодими та малодосвідченими спеціалістами приділяється опрацюванню 

чинних нормативних документів у галузі позашкільної освіти, у тому числі –  

з питань проведення учнівських і професійних конкурсів; удосконаленню 

практичних умінь щодо оформлення ділової документації, календарно-
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тематичного планування; поглибленню знань щодо сучасних методик роботи  

з обдарованими дітьми.  

У 2021 році педагогічні працівники КЗ «Харківська обласна МАН» узяли 

участь у таких заходах з підвищення професійної компетентності:  

- on-line відкрита лекція «Внутрішня система забезпечення якості освіти  

у закладах позашкільної освіти» в межах Методологічного семінару  

з позашкільної освіти, (Луніна В.Ю., Пашкова А.В., Спиридонова Я.М., 

29.01.2021);  

- Всеукраїнський семінар-практикум «Розвиток професійної 

компетентності педагога у процесі підвищення кваліфікації» (Кофман Є.І., 

27.01-28.01.2021, дистанційно); 

- веб-семінар для педагогів закладів позашкільної освіти «Особливості 

проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України в дистанційному режимі» (Луніна В.Ю., 17.02.2021, 

дистанційно);  

- Всеукраїнський семінар-практикум «Великий біологічний колоквіум»  

за темою «Сучасні методи навчання у процесі викладання біології»  

(Лосєва Н.Л., 26.02-26.02.2021, дистанційно); 

- регіональний науково-практичний семінар «Використання ресурсів 

позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми 

потребами» (Джіджавадзе О.Ю., Яременко М.Ю., 17.02.2021, дистанційно);  

- круглий стіл «Оновлення та стандартизація методичної бази системи 

Малої академії наук України» (Луніна В.Ю., Єрмоленко Н.Ю.. Пашкова А.В., 

Щоголев А.А., 24.02.2021, дистанційно);  

- обласний науково-практичний онлайн-семінар в межах організаційно-

методичного міні-проєкту «Позашкільна освіта Харківщини: шляхи оновлення 

та розвитку» (Луніна В.Ю., 29.03.2021, дистанційно);  

- Всеукраїнський науково-практичний семінар у рік математики в Україні 

за темою «Шкільна математична освіта і обдарованість» (Литвиненко Н.М., 

18.03.2022, дистанційно); 

- навчальний курс з української філології «Нові методи навчання 

української мови та літератури» у межах Всеукраїнського науково-освітнього 

проєкту «Навчатися, щоб навчати» (Лісовська Г.М., 20.04-25.05.2021, 

дистанційно);  

- ІІІ Міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я підростаючого покоління» 

(Бєляєва К.Ю., 11.05-14.05.2021, дистанційно); 

- обласний презентаційний семінар за науково-педагогічним проєктом 

«Інтелект України» (Луніна В.Ю., Єрмоленко Н.Ю., 27.04.2021, дистанційно);  

- урочисте засідання Ради Північно-Східного наукового центру НАН 

України і МОН України з нагоди 50-річчя з дня його утворення (Луніна В.Ю., 

20.05.2021, м. Харків);  

- участь у роботі творчої групи директорів закладів позашкільної освіти 

«Розробка критеріїв та індикаторів оцінювання внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти за напрямом «Управлінська діяльність у закладах 

позашкільної освіти» (Єрмоленко Н.Ю., 20.05.2021, дистанційно);  
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- on-line відкрита лекція «Особливості освітньої програми закладу 

позашкільної освіти» в межах Методологічного семінару з позашкільної освіти, 

(Єрмоленко Н.Ю., Пашкова А.В., Щоголев А.А., 28.05.2021);  

- Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар «Підтримка та 

супровід професійного самовизначення обдарованих учнів у сучасному 

інформаційно-освітньому просторі» (Пашкова А.В., 31.05.2021); 

- обласний семінар «Забезпечення якості позашкільної освіти: сучасний 

стан та перспективи» для керівників закладів позашкільної освіти  

(Єрмоленко Н.Ю., 03.06.2021, дистанційно); 

- участь у дискусійній панелі «Філософія партнерства і співпраці в науці» 

(Лісовська Г.М., Бєляєва К.Ю., 08.06-11.06.2021, дистанційно); 

- Всеукраїнська освітня стратегічна сесія «Освіта України – 30. 

Національний технопарк з підвищення якості освіти» за участю міністра освіти 

і науки України Сергія Шкарлета (Луніна В.Ю., 24.06.2021, м. Харків);  

- Всеукраїнський семінар-практикум «Як спланувати та ефективно 

провести літню школу дистанційно?» (Щоголев А.А., 10.06-11.06.2021, 

дистанційно); 

- Всеукраїнський форум «Україна 30. Гуманітарна політика» (тема 

панельної дискусії: «Мова. Корінні народи») за участю міністра культури та 

інформаційної політики Олександра Ткаченка (Луніна В.Ю., 14.07.2021,  

м. Київ);  

- Всеукраїнська серпнева науково-практична конференція за темою 

«Сучасні тенденції підвищення якості освіти», присвячена 30-й річниці 

Незалежності України (Яременко М.Ю., 26.08-28.08.2021, м. Київ); 

- Всеукраїнський семінар-практикум для педагогів за темою 

«Методологічна складова для побудови сталого розвитку обласних та 

регіональних секцій «Кримськотатарська гуманітаристика»» (Букій А.А.,  

07.09-08.09.2021, дистанційно); 

- Всеукраїнський форум «Позашкільна освіта без бар’єрів» (Щоголев А.А., 

Лісовська Г.М., 21.09.2021, дистанційно); 

- Всеукраїнський крос-форум з обговорення внеску позашкільної освіти як 

невід’ємного складника освіти в Загальнонаціональну програму «Здорова 

Україна» (Щоголев А.А., 24.09.2021, дистанційно); 

- ХХІХ щорічна конференція ВГУ «Нові виклики для сучасної української 

освіти: реалії та перспективи» (в межах заходів асоціації «Відроджені гімназії 

України», Луніна В.Ю., 04.10-08.10.2021, м. Харків);  

- Всеукраїнський семінар-практикум для педагогічних працівників  

за темою «Особливості організації дослідницької діяльності учнів»  

(Єрмоленко Н.Ю., Пашкова А.В., Щоголев А.А., методисти та керівники 

гуртків, 05.10-07.10.2021, дистанційно);  

- Всеукраїнський семінар-практикум для координаторів конкурсу  

«МАН-Юніор» «Інноваційні підходи до розвитку дослідницьких здібностей 

учнів-членів МАН України» (Литвиненко Н.М., 09.10-10.10.2021, дистанційно); 

- засідання Ради Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН 

України за темою «Наукові засади стратегії адаптації лісів та лісового 
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господарства України в умовах зміни клімату» (Луніна В.Ю., 28.10.2021,  

м. Харків, Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені  

Г.М. Висоцького);  

- лекція «Аналіз наукових медіаповідомлень» та спецкурс «Про вакцини: 

біологічні, медичні та медіаосвітні аспекти» у рамках циклу вебінарів Абетка 

вакцинації чи освітнє щеплення від дезінформації від А до Я (Пашкова А.В., 

10.11.2021, дистанційно); 

- обласний семінар-практикум для керівників закладів позашкільної освіти 

«Моніторинг у системі управління розвитком закладу позашкільної освіти» 

(Луніна В.Ю., 17.11.2021, дистанційно);  

- обговорення проєкту Порядку проведення інституційного аудиту закладів 

позашкільної освіти в межах роботи творчої групи Державної служби якості 

освіти у Харківській області (Єрмоленко Н.Ю., 10.12.2022, дистанційно);  

- ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 

працівників «Джерело творчості» (Тараненко О.С., І місце);  

- І (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної 

літератури для закладів позашкільної освіти системи освіти (І місце:           

Гурко О.Г., Козуб П.А., Мандражи О.А.). 

- Всеукраїнський конкурс-рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів по 

роботі з обдарованими дітьми «ШКОЛА – ДЖЕРЕЛО ТАЛАНТІВ» у номінації 

«Позашкільна освіта» (ІІ місце).  

Професійні досягнення працівників КЗ «Харківська обласна МАН» були 

відзначені нагородами різних рівнів:  

- подякою Міністерства освіти і науки України – Галич С.А., керівник 

гуртка;  

- дипломом лауреата Всеукраїнської літературно-мистецької премії 

Українського фонду культури імені Бориса Олійника «Шануймо рідне…» імені 

Данила Бакуменка – Тараненко О.С., керівник гуртка;  

- подякою директора Національного центру «Мала академія наук  

України» – Єрмоленко Н.Ю., Джіджавадзе О.Ю., Литвиненко Н.М.,  

Лавров В.Д., Огурцова Н.С., Соламатіна Л.М., Яременко М.Ю.; 

- подякою директора Комунального закладу «Харківська обласна Мала 

академія наук Харківської обласної ради» – Джіджавадзе О.Ю., методист; 

Огурцова Н.С., керівник гуртка; Довнєр І.М., бухгалтер; Батьоха Н.А., 

прибиральник службових приміщень; Сергєєв С.О., Федосєєва Л.С., сторожа.  

Протягом 2021 року педагогічними працівниками КЗ «Харківська обласна 

МАН» забезпечено науково-методичний супровід дослідницько-

експериментальної діяльності здобувачів освіти Харківського територіального 

відділення Малої академії наук України за 12-ма науковими відділеннями: 

«Мовознавство», «Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство», 

«Фізика та астрономія», «Математика», «Комп’ютерні науки», «Технічні 

науки», «Економіка», «Біологія та хімія», «Екологія та аграрні науки», 

«Історія», «Філософія та суспільствознавство», «Науки про Землю». Надано 

індивідуальні консультації й практичні рекомендації педагогічним працівникам 

області з питань підготовки та написання науково-дослідницьких робіт учнів.    
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16 грудня 2021 року в дистанційному режимі Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації та Комунальний заклад 

«Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради» провели 

обласну установчу сесію Харківського територіального відділення Малої 

академії наук України за темою: «Особливості проведення ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України у 2021/2022 навчальному році», в якій взяли 

участь 157 спеціалістів місцевих органів управління у сфері освіти, які 

координують роботу в Малій академії наук України, представників закладів 

обласного підпорядкування, закладів професійної (професійно-технічної)  

та фахової передвищої освіти. Під час установчої сесії висвітлено питання 

нормативного забезпечення, подання документації, оформлення дослідницьких 

робіт і постерів та особливостей проведення обласного етапу конкурсу-захисту 

МАН.  

Отже, робота педагогічного колективу КЗ «Харківська обласна МАН» у 

звітний період сприяла забезпеченню умов для гармонійного розвитку 

особистості, задоволенню потреб здобувачів освіти в позашкільній освіті, 

підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів, упровадженню в освітній процес 

досягнень науки та ефективного педагогічного досвіду. 

 

Організація оздоровлення та відпочинку здобувачів освіти 

 

 Під час оздоровчого періоду 2021 року умови для активної науково-

дослідницької діяльності забезпечили літні профільні школи Малої академії 

наук України всеукраїнського та обласного рівнів, що мали на меті створення 

умов для активної науково-дослідницької діяльності обдарованих дітей – 

слухачів МАН України, формування їх свідомого ставлення до заняття наукою  

шляхом створення освітньо-розвивального середовища та інтенсивного 

інтелектуального спілкування. Робота літніх шкіл передбачала співпрацю  

з провідними закладами вищої освіти та науковими установами, створення  

на їхній базі навчально-дослідницьких майданчиків.  

Всеукраїнські літні наукові школи Малої академії наук України цього 

року було проведено в дистанційному режимі за допомогою платформ «Google 

Classroom», «Zoom». У роботі шкіл узяли участь 37 вихованців КЗ «Харківська 

обласна МАН» за напрямами:  

- астрономічна школа (2 учасники);  

- біологічна школа (10 учасників);  

- наукова школа з основ дистанційного зондування Землі (4 учасники);  

- математична школа (2 учасники);  

- наукова школа з мистецтвознавства (1 учасник);  

- наукова школа з робототехніки (4 учасники);  

- фізична школа «Фізика у смартфоні» (2 учасники);  

- філологічна школа «Леся Українка у новому тисячолітті» (3 учасники);  

- наукова школа з філософії «Сер(Е)альність» (3 учасники);   

- наукова школа «Академічне письмо для істориків» (1 учасник);  
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- хіміко-біологічна школа (2 учасники);  

- хімічна школа (2 учасники);  

- курс з атомної енергетики (1 учасник).  

Для учасників наукових шкіл було організовано лекційні та практичні 

заняття з профільних предметів, відеоексперименти, онлайн-тести, самостійну 

роботу. Заняття проводили наукові та науково-педагогічні працівники закладів 

вищої освіти, галузевих інститутів Національної академії наук України з 

використанням інноваційних дистанційних педагогічних технологій, сучасного 

навчального й наукового лабораторного обладнання, інформаційно-

телекомунікаційних засобів. 

У червні – серпні 2021 року КЗ «Харківська обласна МАН» проведено 

обласні літні профільні школи Харківського територіального відділення МАН 

України для вихованців – переможців та учасників ІІ та ІІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

МАН України 2021 року, інших інтелектуальних змагань обласного та 

всеукраїнського рівнів. 

У роботі науково-технічної, філологічної, біологічної шкіл та шкіл 

«Ерудит» (за науковими відділеннями математики, фізики і астрономії, 

економіки), «Дослідник» (за науковими відділеннями історії, наук про Землю, 

філософії та суспільствознавства) взяли участь 84 вихованці – учні закладів 

освіти міста Харкова та області.  

У червні – липні для вихованців КЗ «Харківська обласна МАН» було 

проведено геологічну школу. Учасники школи взяли активну участь  

у туристичній подорожі на байдарках по ріці Сіверський Донець  

за маршрутами: с. Протопопівка Ізюмського району Харківської області –  

м. Ізюм Харківської області та м. Ізюм Харківської області – м. Святогірськ 

Донецької області, а також у геологічній експедиції до с. Кам’янка Ізюмського 

району Харківської області. Участь в експедиціях сприяла підвищенню рівня 

зацікавленості вихованців до вивчення краєзнавства і топографії, прищепленню 

любові до рідного краю. 

Завдяки проєкту талановиті учні, у тому числі із сільської місцевості, 

долучилися до високоякісної освіти та отримали досвід проведення наукових 

досліджень.  

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності учасників освітнього 

процесу і працівників закладу 

 

У 2021 році з метою дотримання норм чинного законодавства організовано 

відповідну роботу щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу і працівників закладу. Наказом по закладу визначено 

відповідальних за організацію роботи з охорони праці (інженер з охорони праці 

Лісовська Г.М.), у підрозділах закладу (керівники структурних підрозділів 

Шевченко Н.В., Коршунова І.М., Єрмоленко Н.Ю., Пашкова А.В.), безпеку 

життєдіяльності учнів (Пашкова А.В.), пожежну безпеку (Шевченко Н.В.) та 
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безпеку життєдіяльності в навчальних кабінетах та інших приміщеннях 

закладу.  

Санітарний та протипожежний стан КЗ «Харківська обласна МАН» 

відповідає вимогам санітарних та пожежно-технічних норм, про що є 

відповідний  висновок щодо проведення освітньої діяльності.  

Наявні журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, накази про 

організацію роботи з охорони праці й техніки безпеки, план евакуації на 

випадок виникнення пожежі тощо. У встановлені терміни проводилися 

вступний, первинний, повторний, цільовий та позаплановий інструктажі  

з усіма учасниками освітнього процесу. Перед від’їздом у відрядження 

педагоги та школярі проходили цільові інструктажі. З вихованцями гуртків 

щомісяця проводилися бесіди з безпеки життєдіяльності. За кожним кабінетом 

закріплено відповідальних з техніки безпеки, розміщено відповідні інструкції.  

Під час проведення навчальних занять відповідальними за дотримання 

правил техніки безпеки визначено керівників гуртків. Для кожної категорії 

педагогічних працівників розроблено інструкції з техніки безпеки. Педагогічні 

працівники своєчасно проходили медичне обстеження згідно з вимогами 

чинного законодавства України.  

Протягом року організовано навчання працівників закладу з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення. У 

ТОВ «ЦОП «Новатор-сервіс» навчання й перевірку знань пройшли:  

з електробезпеки – заступник директора з адміністративно-господарської 

частини Шевченко Н.В., технік-електрик Гераскін В.В., інженер з охорони 

праці Лісовська Г.М.;  

з питань чинного законодавства про охорону праці, організацію роботи  

з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання 

першої медичної допомоги, безпеки праці в галузі – заступник директора            

з методичної роботи Єрмоленко Н.Ю.; 

з питань пожежної безпеки – заступник директора з адміністративно-

господарської частини Шевченко Н.В.  

Питання дотримання правил безпеки життєдіяльності систематично 

розглядалися на засіданнях загальних зборів колективу та засіданнях 

педагогічної ради закладу.  

 

Видавнича діяльність 

 

 Видавнича діяльність КЗ «Харківська обласна МАН» у 2021 році була 

спрямована на поширення інтелектуальних надбань вихованців гуртків, 

висвітлення актуальних питань роботи закладу, а також виготовлення 

презентаційних матеріалів (календарів, візитівок тощо) та атрибутики  

з символікою Харківського територіального відділення Малої академії наук 

України.  

За результатами участі слухачів Малої академії наук Харківщини  

в інтелектуальних заходах видано «Тези учасників V Обласної учнівської 

науково-практичної конференції Харківського територіального відділення 
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Малої академії наук України за секціями «Фізика», «Інформаційні технології», 

«Екологія», «Літературна творчість», «Іноземні мови», «Краєзнавство», 

«Педагогіка», в яких представлено тези учасників конференції – переможців 

відбіркового туру. 

Результати проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України  

представлено в збірнику «Освіта Харківщини: розвиток, модернізація. 

Інформаційно-аналітичні матеріали. 2020/2021 навчальний рік / [за загальною 

редакцією Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації]. Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2021. 

Серед публікацій співробітників КЗ «Харківська обласна МАН»: 

- Ольга Тараненко. «Мій заповіт – не замикати двері…» (про літературну 

премію імені Тані Шамрай для молодих літераторів, грудень 2020 р.): стаття  

від 14.07.2020 // Сайт Харківської обласної організації Національної спілки 

письменників України // URL: https://kharkiv-nspu.org.ua/archives/6580. 

- Лосєва Н. Л. «Актуалізація та інтенсифікація освітньої діяльності  

з обдарованими учнями на уроках біології та у позакласний час у контексті 

компетентнісної освіти» : Збірник методологічних та дидактичних авторських 

розробок учасників Всеукраїнського семінару-практикуму для голів обласних 

методичних об’єднань біологічного напрямку з теми «Сучасні методи навчання 

у процесі викладання біології» (Великий біологічний колоквіум) / [за редакцією 

доктора педагогічних наук, професора В. В. Вербицького]. Серія: Біологічні 

науки. К: «НЕНЦ», 2021. 

За звітний період було також видано збірник навчальних програм  

з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму, до якого 

увійшли 35 авторських програм, які було розроблено педагогічними 

працівниками КЗ «Харківська обласна МАН». 

 

Діяльність колегіальних органів управління та 

громадського самоврядування 

 

Діяльність колегіальних органів управління та громадського 

самоврядування стосувалася актуальних питань поточної діяльності та розвитку 

закладу.  

Протягом 2020/2021 навчального року проведено 4 засідання педагогічної 

ради закладу, у ході яких, зокрема, розглянуто питання: про участь вихованців 

закладу в заходах для обдарованої молоді, про участь вихованців гуртків у 

літніх профільних школах під час оздоровчого періоду 2021 року, про 

особливості організації виховної роботи в закладі, про стан методичної роботи 

в закладі, про стан навчально-методичного забезпечення діяльності гуртків 

закладу, про підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо.  

У грудні 2021 року відбулися загальні збори колективу КЗ «Харківська 

обласна МАН», на яких заслухано звіт директора закладу Луніної В.Ю. про 

виконання умов контракту, звіти заступників директора Єрмоленко Н.Ю., 

Пашкової А.В. та Шевченко Н.В. про виконання завдань, поставлених Статутом 

https://kharkiv-nspu.org.ua/archives/6580
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закладу, звіт голови профспілкового комітету Пашкової А.В. про виконання 

умов колективного договору між адміністрацією закладу та трудовим 

колективом, розглянуто питання щодо схвалення плану роботи закладу на рік 

тощо. Збори ухвалили визнати роботу закладу у 2021 році задовільною.  

 

Контрольно-аналітична діяльність 

 

Контрольно-аналітична діяльність була спрямована на виявлення 

загальних тенденцій, з’ясування позитивних та негативних явищ у роботі 

закладу, узагальнення досвіду виконання поставлених завдань. У 2021 році 

зазначений напрям діяльності організовано відповідно до Положення про 

внутрішню систему забезпечення якості освіти Комунального закладу 

«Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради» а також 

наказів по закладу щодо організації внутрішнього контролю. 

Внутрішній контроль за роботою колективу закладу здійснювався  

за напрямами: дотримання вимог нормативно-правових актів у галузі освіти; 

організація освітнього процесу; оцінювання освітнього середовища; результати 

навчальних і творчих досягнень вихованців (учнів, слухачів); методична робота 

з педагогічними працівниками; результати управлінської діяльності. Формами 

контролю визначено: відвідування занять гуртків; аналіз творчих робіт 

вихованців (учнів, слухачів); співбесіди з педагогами, вихованцями, батьками; 

вивчення інформаційно-методичної та іншої документації закладу; контроль 

навчальної документації керівників гуртків; моніторингові дослідження 

результативності роботи з обдарованими учнями. Отримання об’єктивної 

інформації про стан освітнього процесу в закладі сприяє покращенню функцій 

управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття 

управлінських та тактичних рішень на підставі результатів моніторингу. 

Отриманні дані обговорюються на нарадах при директорові, засіданнях 

педагогічної ради. За результатами моніторингу розробляються рекомендації, 

приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи. 

Підсумки моніторингу узагальнюються та висвітлюються в аналітично-

інформаційних матеріалах. 

Структурними підрозділами здійснювалося щорічне, щомісячне, 

щотижневе планування діяльності, що відображено на сайті КЗ «Харківська 

обласна МАН». У методистів наявні індивідуальні плани роботи на тиждень. 

Журнали обліку роботи гуртків ведуться відповідно до інструкції із заповнення 

журналів обліку роботи гуртків. Календарно-тематичне планування та 

конспекти занять у наявності. До журналів своєчасно вносяться відомості про 

вихованців, їхніх батьків, індивідуальні досягнення. Стан ведення журналів 

перевірявся щомісяця з наданням відповідних рекомендацій керівникам 

гуртків. 

Організація та проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук 

України й участь команди області у ІІІ (всеукраїнському) етапі, стан науково-

дослідницької роботи учнівської молоді в області, участь у Всеукраїнських 
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літніх наукових школах Малої академії наук України є предметом постійної 

уваги з боку адміністрації та аналізуються в ході підготовки аналітичних 

довідок, узагальнювальних наказів, а також на нарадах при директорові та 

засіданнях педагогічної ради КЗ «Харківська обласна МАН».  

Вивчення педагогічної та методичної діяльності працівників, які 

атестуються, здійснювалося відповідно до індивідуальних планів підготовки  

до атестації, затверджених директором закладу.  

 

Фінансово-господарська діяльність 

 

Фінансово-господарська діяльність закладу велася відповідно  

до Статуту закладу, законодавчих, нормативно-правових, інструктивних 

документів, які регламентують фінансово-господарську діяльність.  

Фінансування здійснювалося за рахунок державних коштів бюджету, 

згідно з кошторисом, затвердженим Департаментом науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації, а також за рахунок додаткових джерел,  

не заборонених законодавством України. 

Усі гуртки закладу працювали за загальним фондом бюджету. 

Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, раціонально 

використовувалися для покращення матеріально-технічної бази КЗ «Харківська 

обласна МАН».  

Заклад забезпечений захищеними статтями витрат на 100%. Працівники 

закладу своєчасно та в повному обсязі отримували заробітну плату, надбавки  

та доплати, матеріальну допомогу на оздоровлення разом із коштами до 

основної щорічної відпустки. Затримок у здійсненні виплат не було.  

Протягом 2021 року стан інженерних мереж підтримувався на належному 

рівні. Було вжито заходів запобіганню аварійних ситуацій. 

Для покращення матеріально-технічного стану КЗ «Харківська обласна 

МАН» приміщення малої та великої зали були обладнані системами 

світлозатемнення. Будівля закладу облаштована системою блискавкозахисту. 

Наразі в закладі налічується 43 одиниці комп’ютерної техніки, 15 одиниць 

копіювальної техніки, 2 проєктори, 3 екрани. В управлінській діяльності 

використовуються  3  комп’ютери,  в освітньому  процесі  –  30  комп’ютерів  та  

5 комплектів мультимедійного обладнання, 10 ноутбуків. Також 

використовується навчальне обладнання для оснащення кабінетів інформатики, 

біології, математики, географії та фізики. Стало функціонують дві точки 

доступу до швидкісного Інтернету за технологією Wi-Fi. На всіх комп’ютерах 

встановлено ліцензоване програмне забезпечення. Між комп’ютерами закладу 

функціонує локальна мережа обміну даними. Покращено інтернет зв’язок 

шляхом встановлення оптововолокнового кабелю. 

З метою забезпечення відкритості та прозорості під час проведення  

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України закладом запроваджено відеозйомку під час 

захисту науково-дослідницьких робіт (функціонують 22 вебкамери). 

На офіційному вебсайті КЗ «Харківська обласна МАН» забезпечено 
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відкритий доступ до публічної інформації та документів відповідно  

до вимог статті 30 Закону України «Про освіту», а саме: розміщено Статут 

закладу; інформацію про структуру, органи управління, кадровий склад та 

наявність вакантних посад; мережу гуртків та освітні програми, за якими 

працюють гуртки; дистанційну роботу; річний звіт про діяльність закладу; 

фінансову інформацію тощо. Функціонують рубрики, що містять матеріали для 

забезпечення інформування громадськості про діяльність закладу і 

Харківського територіального відділення Малої академії наук України, 

популяризації здобутків обдарованої учнівської молоді та кращого досвіду 

науково-педагогічних працівників Харківщини. 

У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та 

встановленим карантином на території України освітній процес здійснюється з 

дотриманням протиепідемічних та профілактичних заходів. Заклад обладнано 

необхідними засобами (безконтактними термометрами, антисептиками), 

працівники закладу забезпечені засобами індивідуального захисту. 

Отже, у 2022 році діяльність колективу буде спрямована на подальший 

розвиток КЗ «Харківська обласна МАН» як сучасного закладу, що забезпечує 

координацію дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти в 

регіоні.  
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1. Навчально-виховна робота 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін  

виконання  
Відповідальні 

Відмітка  

про виконання 

1 Затвердження мережі гуртків закладу на 2021/2022 навчальний рік 
станом на 01.01.2022 

04.01 Єрмоленко Н.Ю. 
 

 

2 Ознайомлення педагогічних працівників з нормативними 
документами з питань організованого закінчення 2021/2022 
навчального року  

Квітень-травень Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 

 

3 Організація роботи щодо оздоровлення та відпочинку дітей улітку 
2022 року 

Квітень  
(за окремим планом) 

Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

4 Організація роботи з підготовки проєкту навчального плану на 
2022/2023 навчальний рік 

Травень Єрмоленко Н.Ю. 
 

 

5 Аналіз виконання навчального плану та програм за 2021/2022 
навчальний рік 

До 31.05 Пашкова А.В. 
Щоголев А.А. 

 

6 Ознайомлення педагогічних працівників з нормативними 
документами з питань організованого початку 2022/2023 навчального 
року та організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти  

До 01.09 Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 

 

7 Комплектування мережі гуртків (груп) закладу До 15.09 Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 

 

8 Затвердження мережі гуртків закладу на 2022/2023 навчальний рік 
станом на 15.09 

15.09 Єрмоленко Н.Ю. 
 

 

9 Затвердження навчального плану на 2022/2023 навчальний рік  До 15.09 Єрмоленко Н.Ю.  

10 Складання розкладу занять гуртків  До 15.09 Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

11 Укладення угод про співпрацю із закладами загальної середньої та 
вищої освіти, науковими установами 

До 15.09 Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

12 Організація роботи гуртків, у тому числі поза межами закладу на базі 
закладів загальної середньої та вищої освіти, наукових установ  
у рамках угод про співпрацю 

До 15.09 Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 

 

13 Здійснення контролю за організацією освітнього процесу. 
Відвідування занять гуртків 

Протягом року  
(за окремим планом) 

Пашкова А.В. 
Щоголев А.А. 

 

14 Підготовка вихованців гуртків до участі у ІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України 

Вересень-грудень  
 

Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін  

виконання  
Відповідальні 

Відмітка  

про виконання 

15 Проведення конференцій наукових товариств вихованців гуртків  
у межах секцій і наукових відділень МАН  

01.12 Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

16 Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
вихованців гуртків 

Протягом року Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 

 

17 Забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту Протягом року  
(за окремим планом) 

Луніна В.Ю. 
Пашкова А.В. 

 

18 Організація роботи щодо підготовки плану роботи закладу на  
2023 рік  

До 31.12 Пашкова А.В. 
 

 

19 Підготовка та організація участі вихованців гуртків закладу  
в обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах дослідницько-
експериментального напряму позашкільної освіти 
 

Протягом року Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 
Щоголев А.А. 
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2. Організаційно-масова робота 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Місце проведення Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Організаційний супровід ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  
учнів – членів Малої академії наук України  

Січень-лютий  КЗ «Харківська 
обласна МАН»,  
заклади вищої освіти 
(за погодженням) 

Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 
Щоголев А.А. 
Спиридонова Я.М. 

 

2 Організація підготовки переможців ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії 
наук України до участі у ІІІ етапі 

Лютий-квітень 
(за окремим 
планом) 

КЗ «Харківська 
обласна МАН» 

Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

3 Подання документації та науково-дослідницьких 
робіт переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
Малої академії наук України до організаційного 
комітету ІІІ етапу 

Березень  
 

м. Київ Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 
 

 

4 Організація участі слухачів МАН у Всеукраїнській 
олімпіаді креативності в рамках Міжнародної 
освітньої програми «Destination Imagination»  

Березень  
 

м. Київ Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 
 

 

5 Організація участі слухачів МАН у Всеукраїнському 
конкурсі «Олімпіада Геніїв України» (GENIUS 
Olympiad Ukraine) 

Березень  
 

м. Київ Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 
 

 

6 Організаційний супровід Барабашовських обласних 
наукових читань з астрономії учнів та студентів  

Березень- квітень  
 

ХНУ імені  
В.Н. Каразіна  
(за погодженням) 

Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 
Щоголев А.А. 
Литвиненко Н.М. 

 

7 Організація участі слухачів МАН у Міжнародній 
науково-практичній конференції учнів-членів Малої 
академії наук «Україна очима молодих»  

Квітень  
 

м. Львів Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

8 Організація участі слухачів МАН у Всеукраїнському 
конкурсі «Екопогляд» 
 
 

Квітень, жовтень м. Київ Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Місце проведення Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

9 Організація участі команди Харківської області  
у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук 
України  

Квітень-травень  
 

м. Київ Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

10 Організація участі слухачів МАН у Всеукраїнському 
інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор Дослідник»  

Квітень-травень  
 

м. Київ (заочно) Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

11 Організація участі слухачів МАН у Всеукраїнському 
конкурсі юних дослідників «Кристали» імені Євгена 
Гладишевського 

Травень  
 

м. Львів Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

12 Організація участі слухачів МАН у Міжнародній 
науково-практичній конференції «Відновлювальна 
енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті» 

Травень  
 

м. Київ Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

13 Організація урочистого нагородження переможців  
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України  

Травень  
 

КЗ «Харківська 
обласна МАН» 

Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 
Щоголев А.А. 
Спиридонова Я.М. 

 

14 Організація проведення заходів до Дня захисту дітей Травень-червень 
(за окремим 
планом) 

КЗ «Харківська 
обласна МАН» 

Пашкова А.В. 
Щоголев А.А. 

 

15 Організація участі у Всеукраїнському форумі до Дня 
захисту дітей «Я знаю свої права» 

Червень м. Київ Пашкова А.В. 
Щоголев А.А. 

 

16 Організація проведення заходів до Дня Конституції 
України 

Травень-червень 
(за окремим 
планом) 

КЗ «Харківська 
обласна МАН» 

Пашкова А.В. 
Щоголев А.А. 

 

17 Організація участі слухачів МАН у Всеукраїнських 
літніх наукових школах Малої академії наук України  

Червень-серпень  
 

м. Київ, регіони Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

18 Організація роботи обласних літніх профільних шкіл 
Харківського територіального відділення Малої 
академії наук України  

Червень-серпень  
 

КЗ «Харківська 
обласна МАН»  
 

Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 
Щоголев А.А. 
Спиридонова Я.М. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Місце проведення Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

19 Організація участі слухачів МАН у Науковій школі  
з фізики для школярів на базі Європейської 
організації ядерних досліджень (CERN) 

ІІІ квартал Швейцарська 
Конфедерація 

Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 
Литвиненко Н.М. 

 

20 Організація участі слухачів МАН у Всеукраїнському 
конкурсі есе імені Сергія Кемського до Дня Гідності 
та Свободи 

Вересень-
листопад 

м. Київ Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

21 Організація участі слухачів МАН у Всеукраїнській 
осінній школі «STEM MAS.UA» 

Жовтень м. Запоріжжя Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

22 Організація участі слухачів МАН у Всеукраїнській 
олімпіаді з філософії для школярів 

Жовтень-
листопад 

м. Київ Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 
Рижкова І.О. 

 

23 Організація участі слухачів МАН у Всеукраїнському 
Інтернет-турнірі з природничих дисциплін  

Жовтень-грудень  
 

м. Київ Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

24 Організація участі переможців ІІІ етапу в урочистому 
зборі переможців Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів і Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  
учнів – членів Малої академії наук України для 
вручення стипендій Президента України 

Листопад  
 

м. Київ Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 
Спиридонова Я.М. 

 

25 Організаційний супровід VІІ Обласної учнівської 
науково-практичної конференції Харківського 
територіального відділення Малої академії наук 
України  

Листопад  
 

КЗ «Харківська 
обласна МАН»  
 

Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 
Щоголев А.А. 
Спиридонова Я.М. 

 

26 Організація участі слухачів МАН у 
Всеукраїнському конкурсі молодіжних науково-
технічних проєктів  

Листопад  
 

м. Київ Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 
 

 

27 Організація участі слухачів МАН та вихованців 
гуртків у заходах до Всесвітнього дня науки в ім’я 
миру та розвитку в рамках обласного тижня науки  

Листопад м. Харків Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

28 Формування складу організаційного комітету та журі 
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України  

Листопад  
 

КЗ «Харківська 
обласна МАН» 

Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 
 

 



 

 25 

№ 
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29 Організація участі слухачів МАН у Всеукраїнському 
відкритому інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор 
Ерудит»  

Листопад-грудень 
 

м. Київ (заочно) Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

30 Проведення відкритого засідання інтелектуального 
клубу «Молоді. Амбітні. Наполегливі» в межах 
організації новорічних заходів для вихованців гуртків  

Грудень  
  

КЗ «Харківська 
обласна МАН»  
 

Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 
Щоголев А.А. 
Спиридонова Я.М. 

 

31 Організація участі слухачів МАН у Всеукраїнських 
профільних школах Малої академії наук України  

Протягом року, 
згідно з графіком 
МОН України 

м. Київ Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

32 Організація участі слухачів МАН у всеукраїнських  
та міжнародних заходах дослідницько-
експериментального напряму позашкільної освіти  

Протягом року, 
згідно з Планом 
МОН України 

м. Київ,  
регіони 

Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

33 Спільна організація та проведення тематичних 
заходів для слухачів МАН у рамках угод про 
співпрацю із закладами вищої освіти, науковими 
установами  

Протягом року  
(за окремим 
планом) 

КЗ «Харківська 
обласна МАН», 
заклади вищої освіти, 
наукові установи 

Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 
Щоголев А.А. 

 

34 Організація туристських, краєзнавчих походів, 
геологічних експедицій тощо 
 

Протягом року КЗ «Харківська   
обласна МАН» 

Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 
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3. Методична робота 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Місце проведення Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 Організація роботи щодо інформаційного наповнення 
сайту закладу  

Протягом року КЗ «Харківська 
обласна МАН» 

Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 
Шевченко Н.В. 
Коршунова І.М. 
Щоголев А.А. 
Спиридонова Я.М. 
Храпузова А.О. 

 

2 Надання до Департаменту науки і освіти Харківської 
обласної державної адміністрації звіту закладу 
позашкільної освіти станом на 01.01  
за формою № 1-ПЗ (освіта) 

Січень м. Харків Луніна В.Ю. 
Пашкова А.В. 

 

3 Надання до Харківської обласної ради звіту 
директора закладу про виконання умов контракту  

До 10.01 м. Харків Луніна В.Ю. 
Єрмоленко Н.Ю. 

 

4 Підготовка аналітичних матеріалів за підсумками 
проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
Малої академії наук України 

Лютий  
 

КЗ «Харківська 
обласна МАН» 

Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 
 

 

5 Консультування наукових керівників переможців  
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії 
наук України щодо підготовки учнів до участі  
у ІІІ етапі  

Лютий-квітень  
 

КЗ «Харківська 
обласна МАН» 

Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

6 Засідання атестаційної комісії з питань присвоєння 
кваліфікаційних категорій, тарифних розрядів 
педагогічним працівникам закладу 

Березень КЗ «Харківська 
обласна МАН» 

Луніна В.Ю. 
Єрмоленко Н.Ю. 
 

 

7 Участь у Науковій школі для педагогічних 
працівників обласних малих академій наук на базі 
Європейської організації ядерних досліджень 
«ЦЕРН» 

І квартал Швейцарська 
Конфедерація 

Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

8 Участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «STEM-світ інноваційних можливостей». 
Формування освітнього STEM-середовища 

Квітень м. Київ Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Місце проведення Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

9 Організація участі педагогічних працівників закладу в 
І (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу 
рукописів навчальної літератури для закладів 
позашкільної освіти 

Квітень-червень КЗ «Харківська 
обласна МАН»  
 

Пашкова А.В. 
Спиридонова Я.М. 

 

10 Підготовка аналітичних матеріалів за підсумками 
участі команди Харківської області в ІІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії 
наук України 

Травень  
 

КЗ «Харківська 
обласна МАН» 

Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

11 Підготовка інформаційно-аналітичної довідки про 
стан науково-дослідницької роботи учнівської молоді 
в регіоні 

Травень КЗ «Харківська 
обласна МАН»  
 

Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 
Спиридонова Я.М. 

 

12 Участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції «Актуальні аспекти розвитку STEM-
освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін»  

Травень м. Київ, 
м. Кропивницький  

Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 
Щоголев А.А. 

 

13 Підготовка матеріалів для нагородження працівників 
закладу відомчими відзнаками за підсумками 
2021/2022 навчального року 

Червень-серпень КЗ «Харківська 
обласна МАН»  
 

Луніна В.Ю. 
Єрмоленко Н.Ю. 
 

 

14 Підготовка матеріалів щодо призначення стипендій 
Президента України переможцям ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії 
наук України  

Червень-серпень  
 

КЗ «Харківська 
обласна МАН» 

Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 
Спиридонова Я.М. 

 

15 Участь у Всеукраїнському відкритому науково-
практичному онлайн-форумі «Інноваційні 
трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, 
стратегії» 

Червень м. Київ Пашкова А.В. 
Щоголев А.А. 
Спиридонова Я.М. 

 

16 Участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі для 
заступників директорів обласних малих академій наук 
учнівської молоді 

Вересень м. Київ Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 

 

17 Складання списків педагогічних працівників, які 
підлягають черговій атестації у 2022/2023 
навчальному році 

До 15.09 КЗ «Харківська 
обласна МАН»  
 

Єрмоленко Н.Ю. 
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18 Формування складу атестаційної комісії І рівня при 
КЗ «Харківська обласна МАН» 

До 15.09 КЗ «Харківська 
обласна МАН»  

Луніна В.Ю. 
Єрмоленко Н.Ю. 

 

19 Засідання атестаційної комісії І рівня при  
КЗ «Харківська обласна МАН» з питань розподілу 
функціональних обов’язків та затвердження плану 
роботи комісії у 2022/2023 навчальному році 

До 20.09 КЗ «Харківська 
обласна МАН»  
 

Луніна В.Ю. 
Єрмоленко Н.Ю. 
 

 

20 Оформлення замовлення на підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників у 2023 році 

Вересень КЗ «Харківська 
обласна МАН»  

Єрмоленко Н.Ю. 
 

 

21 Участь у семінарі-практикумі для педагогічних 
працівників обласних малих академій наук учнівської 
молоді – координаторів конкурсів «МАН-Юніор 
Ерудит» і «МАН-Юніор Дослідник» 

Вересень-жовтень м. Київ Єрмоленко Н.Ю. 
Литвиненко Н.М. 
 

 

22 Участь у VІІІ Міжнародній науково-практичній 
конференції «STEM-освіта: стан упровадження та 
перспективи розвитку» для педагогічних працівників 
закладів позашкільної, загальної середньої освіти, 
вищої і професійної освіти  

Жовтень-
листопад 

м. Київ 
 

Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 
Щоголев А.А. 
Спиридонова Я.М. 

 

23 Участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі для 
керівників обласних малих академій наук учнівської 
молоді 

Жовтень-
листопад 

м. Київ 
 

Луніна В.Ю. 
 

 

24 Надання до Департаменту науки і освіти Харківської 
обласної державної адміністрації інформації про 
кадровий склад закладу станом на 1 жовтня 2022 року 

До 10.10 м. Харків Єрмоленко Н.Ю. 
Спиридонова Я.М. 

 

25 Засідання атестаційної комісії І рівня при  
КЗ «Харківська обласна МАН» з питань допуску  
до проходження атестації педагогічних працівників  
у 2022/2023 навчальному році 

До 20.10 КЗ «Харківська 
обласна МАН»  
 

Луніна В.Ю. 
Єрмоленко Н.Ю. 
 

 

26 Надання методичної допомоги педагогам, які 
атестуються, у складанні планів індивідуальної 
підготовки до проходження атестації 

До 31.10 КЗ «Харківська 
обласна МАН»  
 

Єрмоленко Н.Ю. 
Спиридонова Я.М. 

 

27 Складання графіка проведення І етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії 
наук України в Харківській області 

До 01.11 КЗ «Харківська 
обласна МАН» 

Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Місце проведення Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

28 Підготовка інформації про кадровий резерв на посаду 
директора  

До 15.11  КЗ «Харківська 
обласна МАН»  

Луніна В.Ю. 
Єрмоленко Н.Ю. 

 

29 Надання науково-методичної допомоги педагогічним 
працівникам області з питань проведення І етапу та 
участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої 
академії наук України  

Листопад-грудень 
 

КЗ «Харківська 
обласна МАН»  
 

Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

30 Відвідування І етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
Малої академії наук України  

Листопад-грудень  
 

Райони (ОТГ) 
області 

Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 
Спиридонова Я.М. 

 

31 Організація участі педагогічних працівників закладу у 
Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності 
«Джерело творчості» 

Грудень   
 

КЗ «Харківська 
обласна МАН»  
 

Пашкова А.В. 
Спиридонова Я.М. 

 

32 Надання інформації до Департаменту науки і освіти 
Харківської обласної державної адміністрації про 
кількість педагогічних працівників, які підвищують 
кваліфікацію у 2023 році 

Грудень   
 

м. Харків Єрмоленко Н.Ю. 
 

 

33 Участь у Всеукраїнських семінарах-практикумах для 
педагогічних працівників наукових відділень 
обласних малих академій наук учнівської молоді  
(за напрямами) 

Протягом року м. Київ 
 

Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 
методисти 

 

34 Участь у Всеукраїнському науково-освітньому 
проєкті «Навчатися, щоб навчати»  

Протягом року м. Київ, регіони Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

35 Участь у Всеукраїнському проєкті «Професійний 
розвиток педагога» 

Протягом року м. Київ 
 

Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

36 Участь у навчальних тренінгах для педагогічних 
працівників обласних малих академій наук учнівської 
молоді в рамках Міжнародної освітньої програми  
з розвитку креативності «Destination Imagination» 

Протягом року м. Київ, регіони Єрмоленко Н.Ю. 
Щоголев А.А. 

 

37 Організація участі в обласних, всеукраїнських та 
міжнародних заходах для педагогічних працівників 
закладів позашкільної освіти 

Протягом року м. Харків, регіони  Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 
Щоголев А.А. 
Спиридонова Я.М. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Місце проведення Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

38 Організація роботи педагогічної ради закладу За окремим 
планом 

КЗ «Харківська 
обласна МАН»  

Луніна В.Ю. 
Пашкова А.В. 

 

39 Організація роботи тарифікаційної комісії закладу За окремим 
планом 

КЗ «Харківська 
обласна МАН»  

Луніна В.Ю. 
Єрмоленко Н.Ю. 

 

40 Організаційне забезпечення масових заходів для 
педагогів за дослідницько-експериментальним 
напрямом позашкільної освіти  

За окремим 
планом 

КЗ «Харківська 
обласна МАН»  
 

Луніна В.Ю. 
Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 

 

41 Оновлення навчальних програм з позашкільної освіти 
дослідницько-експериментального напряму 
 

Протягом року КЗ «Харківська 
обласна МАН»  

Єрмоленко Н.Ю. 
Спиридонова Я.М. 
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4. Організація оздоровлення й відпочинку здобувачів освіти 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Місце проведення Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 Організація роботи літньої геологічної школи для 

вихованців закладу  

Червень 

 

КЗ «Харківська 

обласна МАН»  

Єрмоленко Н.Ю. 

Щоголев А.А. 

 

2 Організація участі слухачів МАН у Всеукраїнських 

літніх наукових школах Малої академії наук України  

Червень-серпень  

 

м. Київ, регіони Єрмоленко Н.Ю. 

Щоголев А.А. 

 

3 Організація самостійної роботи вихованців гуртків 

над науково-дослідницькими проєктами та 

консультування (за потребою) 

Червень-серпень  

 

КЗ «Харківська 

обласна МАН»  

 

Єрмоленко Н.Ю. 

Щоголев А.А. 

 

4 Організація роботи обласних літніх профільних шкіл 

Харківського територіального відділення Малої 

академії наук України 

Червень-серпень КЗ «Харківська 

обласна МАН», 

заклади вищої  

освіти  

(за погодженням) 

Єрмоленко Н.Ю. 

Пашкова А.В. 

Щоголев А.А. 

 

 

5 Узагальнення та надання до Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної державної адміністрації 

інформації про роботу літніх профільних шкіл 

Харківського територіального відділення Малої 

академії наук України під час оздоровчого періоду 

2022 року  

 

До 01.09 КЗ «Харківська 

обласна МАН»  

 

Єрмоленко Н.Ю. 

Щоголев А.А. 
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5. Охорона праці та безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу і працівників закладу 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка  

про виконання 

1 Проведення вступних інструктажів з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності для новопризначених працівників та новоприйнятих 

вихованців гуртків закладу 

У день прийняття Луніна В.Ю. 

Лісовська Г.М. 

 

 

2 Проведення цільових інструктажів із працівниками закладу та 

вихованцями гуртків, які направляються у відрядження 

Перед 

відрядженням 

Єрмоленко Н.Ю.  

3 Проведення бесід з основ безпеки життєдіяльності із вихованцями гуртків Щомісяця Пашкова А.В. 

Щоголев А.А. 

 

4 Проведення повторних інструктажів із техніки безпеки для працівників 

закладу та вихованців гуртків 

Раз на три місяці Єрмоленко Н.Ю.  

5 Забезпечення працівників закладу засобами особистого захисту та 

особистої гігієни 

Протягом року Шевченко Н.В.  

6 Підтримка в належному стані освітлення в аудиторіях для занять, залах, 

кабінетах, інших приміщеннях відповідно до вимог санітарних норм і 

правил 

Протягом року Шевченко Н.В.  

7 Раціональне розміщення навчального обладнання, обчислювальної 

техніки, технічних засобів навчання 

Протягом року Шевченко Н.В.  

8 Придбання стендів,  нормативно-правової та методичної літератури 

відповідної тематики, передплата видань з охорони праці 

Протягом року Лісовська Г.М. 

Шевченко Н.В. 

 

9 Проведення позапланових інструктажів із працівниками та вихованцями 

гуртків закладу 

За потребою Пашкова А.В. 

Єрмоленко Н.Ю. 

 

10 Забезпечення адміністративно-господарського контролю за охороною 

праці в закладі 

Протягом року Лісовська Г.М.  

11 Організація навчання та перевірки знань для працівників закладу Протягом року Лісовська Г.М.  
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6. Видавнича діяльність 

№ 

з/п 
Завдання 

Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка  

про виконання 

1 Підготовка інформаційних матеріалів до збірки «Наука Харківщини»  Квітень-травень  

 

Єрмоленко Н.Ю. 

Щоголев А.А. 

 

2 Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів до збірки «Освіта 

Харківщини» 

Червень  

 

Єрмоленко Н.Ю. 

Щоголев А.А. 

 

3 Видання збірника навчальних програм з позашкільної освіти 

дослідницько-експериментального напряму 

Вересень-жовтень Єрмоленко Н.Ю. 

Спиридонова Я.М. 

 

4 Видання тез обласної учнівської науково-практичної конференції 

Харківського територіального відділення Малої академії наук України 

Листопад 

 

Єрмоленко Н.Ю. 

Спиридонова Я.М. 

 

5 Видання збірника матеріалів щодо організації науково-дослідницької 

діяльності здобувачів освіти в системі Малої академії наук України 

Протягом року Єрмоленко Н.Ю. 

Пашкова А.В. 

Щоголев А.А. 

 

6 Видання презентаційних матеріалів (календарів, візитівок тощо) Протягом року Єрмоленко Н.Ю. 

Пашкова А.В. 

 

7 Підготовка матеріалів та організація постійно діючої фотовиставки 

«Досягнення освіти і науки Харківщини за підсумками навчального 

року: переможці Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України» 

Протягом року Єрмоленко Н.Ю. 

Пашкова А.В. 

Спиридонова Я.М. 

 

8 Виготовлення атрибутики з символікою Харківського територіального 

відділення Малої академії наук України 

Протягом року Єрмоленко Н.Ю. 

Пашкова А.В. 

Шевченко Н.В. 
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7. Діяльність колегіальних органів управління та громадського самоврядування 

№ 

з/п 
Орган управління Термін проведення Відповідальні 

Відмітка  

про виконання 

1 Педагогічна рада Січень - лютий, квітень - травень, серпень, 

грудень  

Луніна В.Ю. 

Пашкова А.В. 

 

2 Нарада при директорові Щопонеділка, протягом року Луніна В.Ю. 

Орда І.В. 

 

3 Загальні збори колективу 

 

Грудень  Луніна В.Ю. 

Пашкова А.В. 

 

  

8. Контрольно-аналітична діяльність 

№ 

з/п 
Тема Вид контролю 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 Стан ведення журналів обліку роботи гуртків Фронтальний Січень, травень, 

жовтень  

 

Пашкова А.В. 

 

 

2 Організація та проведення ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України 

Тематичний Лютий  

 

Єрмоленко Н.Ю. 

 

 

3 Результати участі команди Харківської області  

в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України 

Тематичний Травень - 

червень 

 

Єрмоленко Н.Ю. 

 

 

4 Педагогічна і методична діяльність працівників, що 

атестуються 

Персональний Протягом року Луніна В.Ю. 

Єрмоленко Н.Ю. 

 

5 Проведення самооцінювання освітніх та управлінських 

процесів у закладі за 2021/2022 навчальний рік. 

Вивчення 

документації/ 

спостереження 

Червень-серпень Луніна В.Ю. 

Єрмоленко Н.Ю. 

Пашкова А.В. 

Шевченко Н.В. 

 

6 Стан науково-дослідницької роботи в регіоні Узагальнювальний Вересень 

 

Єрмоленко Н.Ю. 

 

 

7 Створення умов для оздоровлення та відпочинку 

вихованців гуртків у літній період 

Тематичний Вересень  

 

Єрмоленко Н.Ю. 
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9. Заходи щодо дотримання академічної доброчесності 
 

№ 

з/п 
Завдання 

Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка  

про виконання 

1 Організація участі педагогічних працівників закладу в заходах з питань 
академічної доброчесності 

Протягом року Єрмоленко Н.Ю. 

Пашкова А.В. 
 

2 Консультування педагогічних працівників області щодо використання  

у своїй діяльності рецензування робіт на конкурси та сервісів 

безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат 

Протягом року Єрмоленко Н.Ю. 

Щоголев А.А. 

 

3 Ознайомлення педагогічних працівників закладу з нормативними 
документами з питань забезпечення академічної доброчесності та 
протидії фактам її порушення  

Серпень Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 

 

4 Розгляд питання про дотримання засад академічної доброчесності  
на засіданні педагогічної ради закладу 

Не менше 1 разу 
на рік 

Єрмоленко Н.Ю. 
Пашкова А.В. 
Щоголев А.А. 

 

5 Проведення лекторію «Академічна доброчесність – запорука твоїх 

знань». Інформування вихованців про необхідність дотримання норм 

академічної доброчесності 

Вересень  Пашкова А.В. 

Щоголев А.А. 

 

6 Ознайомлення вихованців та батьків з Положенням про академічну 

доброчесність Комунального закладу «Харківська обласна Мала 

академія наук Харківської обласної ради» 

Вересень  Пашкова А.В. 

Щоголев А.А. 

 

7 Пропагування академічної доброчесності. Включення до переліку 

документації ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 

декларації академічної доброчесності 

Грудень Єрмоленко Н.Ю. 

Щоголев А.А. 

 

8 Профілактика учнівського плагіату та інших форм порушення 

академічної доброчесності. Обговорення зі слухачами МАН культури 

цитування та правил створення наукових проєктів 

Напередодні 

інтелектуальних 

змагань 

Єрмоленко Н.Ю. 

Щоголев А.А. 

 

9 Організація роботи щодо перевірки дослідницьких робіт учасників 

обласних інтелектуальних змагань на наявність академічного плагіату 

 

Протягом року Єрмоленко Н.Ю. 

Щоголев А.А. 
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10. Фінансово-господарська діяльність 

№ 
з/п 

Завдання 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

1 Складання звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів у закладі  

за 2021  рік (форма 10-ПІ) 

До 01.03 Коршунова І.М.  

2 Складання статистичного звіту про наявність парку обчислювальної техніки 

управління 

До 16.02 Шевченко Н.В. 

Храпузова А.О. 

 

3 Проведення перерахунку податку на доходи фізичних осіб працівників 

закладу за 2021 рік 

При нарахуванні 

заробітної плати 

за грудень  

Коршунова І.М.  

4 Складання податкового звіту про використання коштів неприбуткових 

установ і організацій за 2021 рік 

До 01.03 Коршунова І.М.  

5 Складання податкової декларації з податку на землю за 2022 рік До 20.02 Коршунова І.М.  

6 Складання податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне  

від земельної ділянки на 2022 рік 

До 20.02 Коршунова І.М.  

7 Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам Протягом місяця 

з дня виплати 

Коршунова І.М.  

8 Складання єдиної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ До 09.02,  

до 10.05,   

до 09.08,   

до 09.11 

Коршунова І.М.  

9 Подання до податкової повідомлень про прийняття працівника на роботу За день до дати 

прийняття  

Коршунова І.М.  

Орда І.В. 

 

10 Розробка бюджетного запиту та проєкту кошторису закладу на 2021 рік   Серпень-

вересень  

 

Коршунова І.М. 

Шевченко Н.В. 

Єрмоленко Н.Ю. 

 

11 Складання тарифікаційних списків педагогічних працівників закладу До 01.01, 
01.09. 

Єрмоленко Н.Ю.  
Коршунова І.М. 
Орда І.В. 

 

12 Складання звіту про надходження та використання коштів загального фонду  До 05 числа 
кожного місяця 

Коршунова І.М.  

13 Складання звітів про надходження та використання позабюджетних коштів 
закладу 
 

До 05 числа 
кожного місяця 

Коршунова І.М.  
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№ 
з/п 

Завдання 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

14 Складання звіту про заборгованість за бюджетними коштами До 05 числа 
кожного місяця 

Коршунова І.М.  

15 Підготовка інформації щодо проплат та затримки енергоносіїв  Щовівторка 
  

Коршунова І.М. 
Довнєр І.М. 

 

16 Підготовка звітів щодо мережі, штатів і контингентів Щоквартально 
до 5 числа, 
наступного  
за звітним 
періодом місяця 

Коршунова І.М.  

17 Підготовка квартальних звітів за І квартал,  півріччя, 9 місяців, рік про 
виконання бюджету 

До 10 числа, 
наступного  
за звітним 
періодом місяця 

Коршунова І.М.  

18 Подання звіту про постачання та використання енергії за 2022 рік в 
Державну службу статистики України 

До 28.02 
Коршунова І.М. 
Довнєр І.М. 

 

19 Підготовка інформації щодо оплати спожитих енергоносіїв закладами освіти  Щовівторка Довнєр І.М.  

20 Нарахування заробітної плати працівникам закладу До 12 та 27 числа 
кожного місяця 
 

Коршунова І.М.  

21 Внесення інформації до порталу Е-дата Протягом року Довнєр І.М.  

22 Внесення інформації до системи PROZORRO Протягом року  Петренко Є.В.  

23 Внесення інформації до системи національної програми інформатизації  Протягом року Коршунова І.М. 
Довнєр І.М. 

 

24   Забезпечення бухгалтерського обліку фінансово-економічної діяльності  
  закладу 

Протягом року Коршунова І.М.  

25 Забезпечення контролю за організацією обліку матеріальних цінностей та 

своєчасного їх списання 

Протягом року Коршунова І.М.  

26 Ознайомлення з новими нормативно-методичними матеріалами з питань 

ведення фінансово-господарської діяльності закладу освіти 

Протягом року Коршунова І.М.  
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№ 
з/п 

Завдання 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

27 Участь у семінарах для головних бухгалтерів закладів освіти області Протягом року Коршунова І.М.  

28 Проведення інвентаризації активів, розрахунків і зобов’язань закладу 

 

У встановлені 

терміни 

Коршунова І.М.  

29 Звіт по енергоносіях До 16 числа 

кожного місяця 

Довнєр І.М.  

29 Інформація про проведення процедур закупівель  по енергоносіях та 

комунальних послугах в 2022 році 

Щовівторка Довнєр І.М.  

30 Звіт про здійснення електронних закупівель До 02 числа 

кожного місяця 

щокварталу 

Довнєр І.М.  

31 Оперативна інформація щодо затримки з виплатою заробітної плати 

педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти, що утримуються за рахунок освітньої субвенції, 

додаткової дотації та місцевих бюджетів 

До 05 числа 

кожного місяця  

Коршунова І.М.  
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Додаток 1 
 

ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ, ІНШИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,  

НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЗ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА МАН» У 2022 РОЦІ 

 
№ 

з/п 
Назва нормативного документа 

Термін підготовки 

інформації 
Відповідальні 

1.  Обласна програма розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини»  

на 2019-2023 роки (рішення Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року  

№  817-VIІ) 

Щоквартально 

(до 15 числа місяця 

наступного за звітним 

періодом) 

Луніна В.Ю. 

Єрмоленко Н.Ю. 

Спиридонова Я.М. 

 

2.  Указ Президента України від 30 вересня 2010 року № 927/2010 «Про заходи 

щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей 

і молоді» 

 

Щороку 

до 25.05 

до 25.10 

Луніна В.Ю. 

Єрмоленко Н.Ю. 

Спиридонова Я.М. 

3.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017 № 1016 «Про 

затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних закладів освіти та 

інструкцій щодо їх заповнення» 

 

Щороку  

до 20.01 

Луніна В.Ю. 

Пашкова А.В. 

Спиридонова Я.М. 
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Додаток 2 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ РАД КЗ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА МАН»  

У 2022 РОЦІ 

 

Термін 

проведення 

Тематика 

 
Відповідальні 

Січень - лютий  Про підготовку переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України до участі в ІІІ етапі 

Єрмоленко Н.Ю. 

Про ведення ділової документації педагогічними працівниками закладу Пашкова А.В. 

Про участь вихованців закладу в заходах для обдарованої учнівської молоді Щоголев А.А. 

Про затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу на 2022 рік Єрмоленко Н.Ю. 

 

Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Єрмоленко Н.Ю. 

 

Про виконання попередніх рішень педагогічної ради Єрмоленко Н.Ю. 

Пашкова А.В. 

Квітень - травень Про підсумки участі в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України 

Щоголев А.А. 

Про проєкт навчального плану закладу на 2022/2023 навчальний рік та формування мережі 

гуртків 

Єрмоленко Н.Ю. 

Про нові нормативні документи з питань позашкільної освіти Єрмоленко Н.Ю. 

Про безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу та проходження щорічних медичних 

оглядів педагогами закладу 

 

Єрмоленко Н.Ю. 

Про навчально-методичне забезпечення діяльності гуртків закладу Єрмоленко Н.Ю. 

Щоголев А.А. 

Про стан реалізації плану організаційно-масової роботи Єрмоленко Н.Ю. 

Про організоване закінчення 2021/2022 навчального року Єрмоленко Н.Ю. 

Пашкова А.В. 
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 Про створення інклюзивного освітнього середовища Пашкова А.В. 

 Про виконання попередніх рішень педагогічної ради Єрмоленко Н.Ю. 

Пашкова А.В. 

Серпень 

 

Про підсумки роботи педагогічного колективу у 2021/2022 навчальному році та пріоритетні 

завдання на 2022/2023 навчальний рік 

 

Луніна В.Ю. 

 

Про організований початок 2022/2023 навчального року  

 

Єрмоленко Н.Ю. 

Про участь вихованців гуртків закладу в літніх профільних школах під час оздоровчого періоду  

 

Щоголев А.А.  

Про формування контингенту вихованців гуртків у 2022/2023 навчальному році 

 

Щоголев А.А. 

Про безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; дотримання правил техніки безпеки в закладі Пашкова А.В. 

Про погодження проєкту плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в КЗ «Харківська обласна МАН» 

Пашкова А.В. 

Про результати самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладі в 2021/2022 

навчальному році 

Єрмоленко Н.Ю. 

Пашкова А.В. 

Про затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу 

на 2023 рік 

Єрмоленко Н.Ю. 

Грудень  

 

Про підсумки роботи закладу в І семестрі 2022/2023 навчального року 

 

Єрмоленко Н.Ю.  

Про підготовку до проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України 

Щоголев А.А. 

Про проєкт плану роботи закладу на 2023 рік 

 

Пашкова А.В.  

Про дотримання засад академічної доброчесності 

 

Єрмоленко Н.Ю. 

Про виконання попередніх рішень педагогічної ради Єрмоленко Н.Ю. 

Пашкова А.В. 
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Додаток 3 

 

ЦИКЛОГРАМА НАКАЗІВ З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

КЗ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА МАН» НА 2022 РІК 

№ 

з/п 
Назва наказу Термін підготовки Відповідальні 

1 Про затвердження номенклатури справ КЗ «Харківська обласна МАН» на 2022 рік До 10.01 Орда І.В. 

2 Про призначення відповідального за ведення ділової документації закладу в 2022 році До 10.01 Орда І.В. 

3 Про призначення відповідального за ведення страхового фонду документації  

КЗ «Харківська обласна МАН» на 2022 рік 

До 10.01 Орда І.В. 

4 Про створення комісії з перевірки знань з охорони праці працівників КЗ «Харківська 

обласна МАН»  

До 10.01 Лісовська Г.М. 

5 Про основні заходи цивільного захисту на 2022 рік До 10.01 Пашкова А.В. 

6 Про організацію роботи з пожежної безпеки у 2022 році До 10.01 Шевченко Н.В. 

7 Про призначення відповідального за електрогосподарство та експлуатацію 

електроустановок у 2022 році 

До 10.01 Шевченко Н.В. 

8 Про призначення відповідального за експлуатацію будівель у 2022 році До 10.01 Шевченко Н.В. 

9 Про створення комісії для нагляду за безпечною експлуатацією будівель, споруд та 

інженерних мереж у 2022 році  

До 10.01 Шевченко Н.В. 

10 Про економію електро- та водних ресурсів КЗ «Харківська обласна МАН»  До 10.01 Шевченко Н.В. 

11 Про створення постійно діючої комісії з питань обстеження майна, його списання та 

передачі з балансу на баланс  

До 10.01 Коршунова І.М. 

12 Про встановлення посадових окладів заступникам директора та головному бухгалтеру До 10.01 Коршунова І.М. 

13 Про встановлення доплат деяким категоріям працівників До 10.01 Коршунова І.М. 

14 Про встановлення надбавки за престижність праці педагогічним працівникам До 10.01 Коршунова І.М. 

15 Про організацію роботи зі зверненнями громадян До 10.01 Орда І.В. 
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№ 

з/п 
Назва наказу Термін підготовки Відповідальні 

16 Про затвердження мережі гуртків КЗ «Харківська обласна МАН»  До 15.09; 01.01 Єрмоленко Н.Ю. 

17 Про підготовку матеріалів для участі в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України  

Лютий  Єрмоленко Н.Ю. 

18 Про направлення та склад команди для участі в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України  

Березень  Єрмоленко Н.Ю. 

19 Про проведення Барабашовських  обласних наукових читань з астрономії учнів та 

студентів 

Березень  Єрмоленко Н.Ю. 

20 Про участь вихованців КЗ «Харківська обласна МАН» у Всеукраїнському 

інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор Дослідник»  

Березень  Єрмоленко Н.Ю. 

21 Про результати атестації педагогічних працівників закладу у 2021/2022 навчальному 

році 

Березень  Єрмоленко Н.Ю. 

22 Про організоване закінчення 2021/2022 навчального року До 31.05 Єрмоленко Н.Ю. 

23 Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2022 році Квітень Єрмоленко Н.Ю. 

24 Про підготовку закладу до нового 2022/2023 навчального року та роботи в осінньо-

зимовий період 2022-2023 років 

Травень  Шевченко Н.В. 

25 Про підготовку закладу до роботи в новому навчальному році в осінньо-зимовий 

період 

Травень  Шевченко Н.В. 

26 Про призначення відповідального за проведення замірів обсягів ремонтних робіт, що 

проводять підрядні організації 

Травень  Шевченко Н.В. 

27 Про попередній розподіл педагогічного навантаження працівників КЗ «Харківська 

обласна МАН» у 2022/2023 навчальному році 

Травень Єрмоленко Н.Ю. 

28 Про направлення вихованців закладу для участі у Всеукраїнських літніх наукових 

школах Малої академії наук України 

Червень-серпень Єрмоленко Н.Ю. 

29 Про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками закладу  

у 2021/2022 навчальному році 

Червень  Єрмоленко Н.Ю. 

30 Про створення комісії з перевірки готовності теплового господарства закладу до 

роботи в опалювальний період 

Червень  Шевченко Н.В. 

31 Про організацію роботи обласних літніх профільних шкіл Харківського 

територіального відділення Малої академії наук України 

Червень  Єрмоленко Н.Ю. 
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32 Про призначення відповідального за теплове господарство КЗ «Харківська обласна 

МАН»  

Липень  Шевченко Н.В. 

33 Про створення комісії з перевірки готовності закладу до роботи в новому навчальному 

році 

Липень  Шевченко Н.В. 

34 Про створення комісії з перевірки готовності теплового господарства закладу  

до роботи в новому навчальному році 

Липень  Шевченко Н.В. 

35 Про організований початок 2022/2023 навчального року До 01.09 Єрмоленко Н.Ю. 

36 Про організацію роботи тарифікаційної комісії у 2022/2023 навчальному році До 01.09 Єрмоленко Н.Ю. 

37 Про розподіл педагогічного навантаження працівників КЗ «Харківська обласна МАН»  

у 2022/2023 навчальному році 

До 01.09 Єрмоленко Н.Ю. 

38 Про призначення відповідального за організацію ведення військового обліку 

військовозобов’язаних у закладі 

До 01.09 Єрмоленко Н.Ю. 

39 Про організацію проходження обов’язкових періодичних профілактичних медичних 

оглядів у 2022/2023 навчальному році 

До 01.09 Єрмоленко Н.Ю. 

40 Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в КЗ «Харківська обласна МАН» 

До 01.09 Пашкова А.В. 

41 Про організацію роботи гуртків поза межами КЗ «Харківська обласна МАН»  01.09 Єрмоленко Н.Ю. 

42 Про розподіл функціональних обов’язків між адміністративними працівниками 

закладу 

До 01.09 Єрмоленко Н.Ю. 

43 Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками закладу  

у 2022/2023 навчальному році 

До 01.09 Єрмоленко Н.Ю. 

44 Про утворення атестаційної комісії І рівня при КЗ «Харківська обласна МАН»               

у 2022/2023 навчальному році 

До 15.09 Єрмоленко Н.Ю. 

45 Про створення системи організації роботи з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Вересень  Пашкова А.В. 

Лісовська Г.М. 

46 Про встановлення тарифних розрядів, надбавок і доплат працівникам закладу Вересень  Коршунова І.М.  

Єрмоленко Н.Ю. 

47 Про організацію внутрішнього контролю у 2022/2023 навчальному році Вересень  Єрмоленко Н.Ю. 
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48 Про призначення відповідальних за збереження матеріально-технічної бази закладу  

в 2022/2023 навчальному році 

Вересень  Шевченко Н.В. 

49 Про організацію навчання та перевірки знань з охорони праці для новопризначених 

працівників 

Протягом року Лісовська Г.М. 

50 Про організацію роботи щодо інформаційного наповнення сайту КЗ «Харківська 

обласна МАН»  

Вересень  Єрмоленко Н.Ю. 

51 Про участь вихованців КЗ «Харківська обласна МАН» у Всеукраїнському 

інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор Ерудит»  

Вересень  Єрмоленко Н.Ю. 

52 Про проведення атестації педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році До 20.10 Єрмоленко Н.Ю. 

53 Про проведення обласної учнівської науково-практичної конференції Харківського 

територіального відділення Малої академії наук України 

Жовтень  Луніна В.Ю. 

Єрмоленко Н.Ю. 

54 Про проведення відбіркового туру до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2022/2023 навчальному 

році 

Жовтень - листопад Єрмоленко Н.Ю. 

55 Про відрядження для вручення карток на отримання стипендій Президента України Листопад  Єрмоленко Н.Ю. 

56 Про результати проведення відбіркового туру до ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2022/2023 

навчальному році 

Грудень  Єрмоленко Н.Ю. 

57 Про направлення та склад команди для участі в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України  

Грудень  Єрмоленко Н.Ю. 

58 Про проведення відкритого засідання інтелектуального клубу «Молоді. Амбітні. 

Наполегливі» в рамках організації новорічних заходів для вихованців гуртків 

Грудень  Єрмоленко Н.Ю. 

59 Про стан цивільного захисту в КЗ «Харківська обласна МАН» у 2022 році та завдання  

на 2023 рік 

Грудень  Пашкова А.В. 

60 Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України у 2022/2023 навчальному році 

Грудень Єрмоленко Н.Ю. 

61 Про нагородження переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України від Харківської області у 2022 році 

Грудень Єрмоленко Н.Ю. 
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