
Хмельницька районна філія Малої академії наук України  
 

Адреса:  м. Хмельницький, вул. Кривоноса 2;  тел.: 72-74-22. 

Створена у 2008 році. 

Склад координаційної ради: 

Голова ради – Мукосій Тетяна Степанівна, 

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту, 

тел.: 2-31-76. 

Відповідальний секретар – Лисиченко Наталія 

Сергіївна, методист районного методичного кабінету, тел.: 72-74-22. 

Члени ради:  

 Фещук М.М. - член координаційної ради, завідуюча районним 

методичним кабінетом. 

 Чорнобай З.М. - член координаційної ради, методист  районного 

методичного кабінету. 

 Скрипник А.В. - член координаційної ради, методист  районного 

методичного кабінету. 

 Сокол Н.В. - член координаційної ради, методист  районного 

методичного кабінету. 

 Ткачук Н.В. - член координаційної ради, голова методичного об’єднання 

вчителів математики. 

 Яблонська О.Л. - член координаційної ради, голова методичного 

об’єднання вчителів інформатики. 

 Горбань О.В. - методист центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької районної ради. 

Відповідальний за роботу районної філії – Лисиченко Н. С., методист 

районного методичного кабінету, тел.: 72-74-22. 

 

До складу Хмельницької районної філії входить 1 шкільний 

(Гвардійський НВК) та 13 міжшкільних наукових осередків, які діють на базі  

навчальних закладів району. Саме там відбувається пошук і розвиток юних 

обдарувань, створюються умови для  духовного й творчого, інтелектуального 

розвитку школярів, виявлення і підтримки обдарованої учнівської молоді, 

примноження інтелектуального потенціалу держави, підготовки майбутньої 

наукової еліти. 



Мета  Хмельницької районної філії Малої академії наук України: 

 сприяння максимальному розкриттю інтересів і схильностей учнів до 

науково-пошукової й науково-дослідницької діяльності; 

 розвиток наукового мислення й творчого підходу учнів до навчальної й 

позаурочної діяльності; 

 розвиток установки учнів на престижність занять 

фундаментальними науками. 

Завдання Хмельницької районної філії Малої академії наук України: 

 сприяння самореалізації учнівської молоді, виховання «успішної 

людини»; 

 методичний супровід науково-дослідницької діяльності учнівської молоді 

Хмельницького району; 

 залучення кваліфікованих кадрів установ освіти, науки й виробництва до 

роботи з учнівською молоддю; 

 розвиток і координація науково-дослідницької діяльності учнівської 

молоді навчальних закладів Хмельницького району; 

 виявлення й психолого-педагогічний супровід талановитих і обдарованих 

дітей; 

 вирішення дослідницьких завдань, що мають практичне значення; 

 сприяння профорієнтації учнівської молоді. 

  

 Принципи діяльності Філії: 

 створення умов для самореалізації особистості; 

 наступність освітніх програм від молодшого до середнього й старшого віку; 

 єдність інформаційно-методичного простору. 

 

Відвідуючи заняття секцій наукових товариств, учнівська молодь зможе: 

 обрати актуальну тему наукового дослідження; 

 ознайомитись із методикою проведення та здійснити власне наукове 

дослідження; 

 отримати консультації щодо написання та  оформлення науково-

дослідницької роботи; 

 розробити та сконструювати задуману модель або прилад; 

 підвищити рівень своїх знань з певного, обраного учнем-членом наукового 

товариства, профілю. 
   

 

 

  

 Основними завданнями наукових осередків є: 



 виявлення, підтримка й розвиток інтелектуально обдарованих дітей, 

стимулювання їхньої творчої самореалізації в процесі навчально-

пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності; 

 формування національної самосвідомості творчої особистості, її активної 

громадянської позиції; 

 сприяння професійному самовизначенню інтелектуально обдарованої 

учнівської молоді відповідно до інтересів та здібностей; 

 формування культури творчої та наукової діяльності. 

    Основними функціями наукових осередків загальноосвітніх 
навчальних закладів є: 

 організація навчально-творчої діяльності школярів у гуртках, клубах,  інших 

учнівських творчих об’єднаннях дослідницького спрямування; 

 забезпечення участі інтелектуально обдарованих старшокласників у роботі 

наукових секцій територіального відділення МАН; 

 створення умов для їхньої систематизованої індивідуальної пошуково-

дослідницької діяльності; 

 проведення тематичних та конкурсних заходів пошуково-дослідницького 

спрямування, різних форм  навчально-пізнавальної роботи; 

 забезпечення участі школярів у районних, обласних  та всеукраїнських 

етапах всеукраїнських конкурсів фізико-математичного, техніко-

технологічного, історико-географічного, хіміко-біологічного, філологічного 

спрямування; 

 узагальнення досвіду роботи з обдарованими дітьми та учнівською 

молоддю  району, його висвітлення у засобах масової інформації; 

 навчальний процес у наукових товариствах здійснюється за розробленими і 

затвердженими навчальними програмами. Ці програми ухвалені на 

засіданнях відповідних методичних об’єднань навчальних закладів. 

Науково-методичне керівництво науковими секціями, гуртками 

здійснюється досвідченими працівниками навчальних закладів. 

До структури  Хмельницької районної філії входить 1 шкільний 

(Гвардійський НВК) та 13 міжшкільних наукових осередків, які діють на базі  

навчальних закладів району. 
Контингент 

учнів-членів Хмельницької районної філії 

Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України 

 

Контингент учасників 

НУТ 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Слухачі 46 59 82 

Кандидати у дійсні члени 64 71 51 

Дійсні  члени 21 26 30 

Всього 131 156 163 

 


