Програма
семінару-практикуму для педагогічних працівників обласних малих академій наук
учнівської молоді – координаторів конкурсів
«МАН-Юніор Ерудит» та «МАН-Юніор Дослідник»
Повна
назва Національний центр «Мала академія наук України»
закладу освіти –
суб’єкта
підвищення
кваліфікації
Вид
програми семінар-практикум
підвищення
кваліфікації
Білоус С. Ю., завідувачка науково-дослідної експериментальної
Автори
лабораторії (філії) Національного центру «Мала академія наук
України»; Мосякіна Н. Т., методистка вищої категорії лабораторії
хіміко-біологічної освіти Національного центру «Мала академія
наук України»; Васильченко Л. В., завідувачка кафедри дидактики
та методик навчання природничо-математичних дисциплін
Комунального
закладу
«Запорізький
обласний
інститут
післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради,
кандидатка педагогічних наук, доцентка; Поліхун Н. І., провідна
наукова співробітниця відділу інформаційно-дидактичного
моделювання Національного центру «Мала академія наук
України», кандидатка педагогічних наук; Камін О. Л., учитель
фізики
й
астрономії
Комунального
закладу «Обласна
спеціалізована школа-інтернат ІІ–ІІІ ступенів “Обдарованість”
Харківської обласної ради»; Довгалюк І. П., лаборантка науководослідної експериментальної лабораторії (філії) Національного
центру «Мала академія наук України»
Назва програми Інноваційні підходи до розвитку дослідницьких здібностей учнів –
підвищення
членів МАН України
кваліфікації
Мета

Напрям
Зміст програми

удосконалення професійної компетентності педагогів в організації
дослідницької діяльності учнів; формування професійних
педагогічних спільнот
формування у здобувачів освіти спільних для ключових
компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12
Закону України «Про освіту»
Тривалі Форма
Автор
Тема
сть роботи
Білоус С. Ю.

Система
дослідницьких
учнів засобами
конкурсів
Ерудит» та
Дослідник»
Конкурси
Ерудит» та

розвитку
здібностей
інтерактивних
«МАН-Юніор
«МАН-Юніор

2

Інтерактив
на лекція

«МАН-Юніор
«МАН-Юніор

1

Інтерактив

Мосякіна
Н. Т.
Васильченко
Л. В.
Білоус С. Ю.

Поліхун Н. І.

Камін О. Л.

Білоус С. Ю.
Васильченко
Л. В.
Довгалюк
І. П.
Білоус С. Ю.
Білоус С. Ю.

Дослідник» як пропедевтика
участі
в
міжнародних
наукових програмах
Організація та проведення
інтерактивних конкурсів у
Запорізькій області
Організація та проведення
інтерактивних конкурсів як
пропедевтика дослідницької
діяльності учнів
Конкурси
«МАН-Юніор
Ерудит» та «МАН-Юніор
Дослідник»
у
ракурсі
спеціалізованої
освіти
наукового спрямування
Відкриті задачі як шлях до
дослідництва та участі в
конкурсі
«МАН-Юніор
Дослідник»
Особливості
завдань
у
номінації «Астрономія» у 2021
році
Особливості
завдань
у
номінації «Екологія» у 2021
році
Особливості
завдань
у
номінації «Історія» у 2021 році
Особливості
завдань
у
номінації «Техніка» у 2021
році
Інноваційні
підходи
в
організації
навчальнодослідницької діяльності учнів
– членів МАН засобами
інтерактивних
конкурсів
«МАН-Юніор Ерудит» та
«МАН-Юніор Дослідник»
Тестування
учасників
семінару-практикуму
на
платформі конкурсу

на лекція

1

Інтерактив
на лекція

1

Інтерактив
на лекція

1

Інтерактив
на лекція

1

Майстерклас

1

Тренінг

1

Інтерактив
на лекція

1

Тренінг

1

Тренінг

3

Круглий
стіл

1

Графік освітнього 9–10 жовтня 2021 року
процесу
Обсяг у годинах

15

Форма
підвищення
кваліфікації

дистанційно

Перелік
компетентностей,
що

професійна, методична, інформаційно-комунікативна
компетентності

вдосконалюватим
уться
/
набуватимуться
Документ про
підвищення
кваліфікації,
передбачений
програмою

сертифікат

* Програму укладено відповідно до п. 10 Порядку підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 (зі змінами).

