
Енергодарська Мала Академія Наук учнівської молоді 

 

Адреса Вул. Лісова, б. 8, м. Енергодар  Запорізької обл. 

Директор Погоріла  Жанна Михайлівна 

Працюють 

гуртки з 

НТТУМ 

Гуртки Малої Академії Наук: астрономії,  комп’ютерні 

технології, журналістики, фізики, математики, економіки, 

технічні науки. 

Досвід роботи Одним із шляхів вирішення задачі формування творчих 

здібностей учнів та їх подальшого  розвитку є залучення 

дітей до навчання у гуртках Малої академії наук. Мала 

академія наук України – це освітня система, яка реалізує 

державну політику щодо роботи з обдарованими дітьми, 

залучає обдарованих дітей до науково-дослідницької 

діяльності, успішно створює та впроваджує ефективну 

систему пошуку й відбору, навчання, розвитку й підтримки 

обдарованих дітей України.  

В результаті плідної співпраці педагогів 

загальноосвітніх і позашкільних закладів та викладачів 

вищих навчальних закладів Запорізької області виховано не 

одне покоління  талановитої молоді, що виявляла здібності 

до наукової, експериментальної та пошуково-дослідницької 

діяльності. Актуальною така співпраця залишається і надалі. 

Тому тема обласного семінару, який відбувся              

17 квітня 2018 року на базі Енергодарської малої академії 

наук учнівської молоді (ЕМАН), була саме така: «Інтеграція 

загальної середньої та позашкільної освіти – запорука 

розвитку інтелектуальних здібностей учнів через 

залучення їх до роботи в системі МАН України». В 

семінарі взяли участь 27 педагогів із закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти  м. Енергодара, м. 

Бердянська, м. Запоріжжя, м. Мелітополя, м. Василівки, 

Вільнянського та Мелітопольського районів, а також 

журналісти ЗМІ.   

Учасників семінару тепло привітали директор 



Енергодарської МАН Погоріла Жанна Михайлівна, 

начальник управління освіти Енергодарської міської ради 

Букреєва Світлана Михайлівна та заступник директора з 

НМР Запорізького обласного Центру НТТУМ «Грані» 

Ревков Олександр Васильович. 

Директор закладу Погоріла Ж. М. разом із методистом 

Енергодарської ЗОШ № 7 Атаманюк О. В. презентували 

досвід роботи ЕМАН щодо залучення учнівської молоді 

міста до науково-дослідницької та пошукової роботи в 

системі МАН України 

Під час 

практичної 

частині 

учасники 

семінару 

побували на 

заняттях 

гуртків. 

Фрагмент 

заняття гуртка «Комп’ютерні технології» за темою «Функції 

в програмуванні» продемонструвала керівник гуртка 

Московська Марина Миколаївна, а її колега, керівник гуртка 

«Астрономії» 

Кабакова Олена 

Василівна, 

продемонструвала 

фрагмент заняття за 

темою 

«Використання 

мультимедійного 

обладнання та 

Інтернет-сервісів на 

заняттях гуртка з метою реалізації компетентісно-

діяльнісного підходу в навчанні».   

Вихованки 

гуртка «Журналістика» 

презентували свій 

цікавий творчий 

доробок у формі 

дайджесту. Допомогла 

їм в цьому керівник 

гуртка Крісюк Олена 

Олександрівна. 

Програмою заходу передбачалася також й 

психологічна частина. Практичний психолог ЕМАН Доброва 



Наталія Володимирівна провела з учасниками семінару 

тренінгові 

вправи на 

розвиток 

креативності, 

гармонізацію 

емоційного 

стану. Кожний 

учасник отримав 

добірку ігор та 

вправ на 

знайомство, згуртування групи вихованців.   

Обговорення  підсумків обласного семінару відбулося з 

використанням інтерактивної технології «Мікрофон».  

  Високо оцінили  рівень проведення обласного семінару 

та  професійну майстерність педагогів Енергодарської МАН 

усі виступаючі, в т. ч. директор Мелітопольської МАН 

Прокопенко О. М., директор Василівської МАН Лиско Л. П., 

завідувач відділу Запорізького обласного Центру ЕНТУМ 

Ткаченко Т. В., завідувач 

відділу МАН Запорізького 

обласного Центру НТТУМ 

«Грані» П’янкова О. Н.,  

головний спеціаліст відділу 

шкіл та позашкільних закладів 

управління освіти 

Енергодарської міської ради 

Павлова Ю. О., заступник 

директора з НМР  

Запорізького обласного 

Центру НТТУМ «Грані» 

Ревков О. В. та інші учасники 

семінару. Висловлювались 

думки, що проведення таких обласних семінарів стимулює 

до пошуку нових форм і методів та дозволяє  

розповсюджувати кращий досвід позашкільної роботи. 

P. S. Інформацію про семінар надали місцеві ЗМІ та сайти 

ЕМАН і ЗОЦНТТУМ «Грані». 
 

 

 


