
Орієнтовний план заходів на 2018/2019 навчальний рік 

№ 

з/п 

Загальний зміст Термін 

проведення 

1.  Інфотайм «МАН – простір можливостей»  вересень  

2.  Обласний етап Всеукраїнської науково-технічної виставки 

молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє України»  

вересень  

3.  Віртуальна наукова студія  для учнів –членів наукового відділення 

«Філософія та суспільствознавство»  

вересень 

4.  Засідання Президії Київського обласного територіального відділення 

МАН України «Пріоритетні напрями діяльності Київського 

обласного територіального відділення МАН України у 2018/2019 

навчальному році»  

вересень 

5.  Обласний етап VІІІ Всеукраїнської науково-технічної виставки-

конкурсу молодіжних інноваційних та творчих проектів «Майбутнє 

України»  

вересень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6.  Віртуальна наукова студія для учнів – членів наукового відділення 

«Філософія та суспільствознавство» до 100-річчя з дня народження 

Василя Сухомлинського 

вересень 

7.   Навчальні тренінги для учнів-членів наукових відділень «Фізика і 

астрономія», «Технічні науки» Київського обласного 
територіального відділення МАН України з освітнього курсу  
«Відновлювана енергетика»   в рамках Всеукраїнського проекту 

«Відкрита освітня лабораторія» на базі кафедри відновлюваних 

джерел енергії факультету електроенергетики та автоматики  НТУУ 

"КПІ імені Ігоря Сікорського" 

 протягом 

року 
(за окремим 
планом) 

8.  Навчальні тренінги для учнів-членів наукового відділення   «Технічні 
науки» Київського обласного територіального відділення МАН 

України з освітнього курсу  «Матеріалознавство»   в рамках 

Всеукраїнського проекту «Відкрита освітня лабораторія» на  базі 

інженерно-фізичного факультету  НТУУ "КПІ імені Ігоря 
Сікорського" 

протягом 
року 

(за окремим 

планом) 

9.  Обласна науково-практична настановна конференція учнів – членів 

Малої академії наук України  

жовтень  

10.  Обласний форум юних  дослідників  «Віват, Науко!» до 100 річчя 

Національної академії України 

жовтень 

11.  Лекторій в онлайн режимі для учнівської молоді «Науково-
дослідницька діяльність учнівської молоді: актуальні напрями та 

нормативне поле»  

жовтень  

12.  Обласні профільні наукові школи наукових відділень «Математика»,  

«Фізика і астрономія» на базі  Фізико-математичного факультету 

Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

жовтень 

13.  Обласна профільна наукова школа наукового відділення «Філософія 
та суспільствознавство» на базі Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

жовтень 

14.  Обласна профільна наукова школа наукового відділення «Філософія 

та суспільствознавство» на базі  НПУ ім. В.П. Драгоманова 

жовтень 

15.  Обласні профільні наукові школи наукових відділень «Екологія та 

аграрні науки»,  «Хімія та біологія» на базі  Національного 

ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України 

жовтень 



16.  Обласна профільна наукова школа наукового відділення 

«Мовознавства (французька мова, польська мова)» на базі Київського 

національного лінгвістичного університету 

жовтень  

17.  Засідання Президії Київського обласного територіального відділення 

МАН України   

листопад  

18.  Лекторій в онлайн режимі для учнівської молоді «Науково-
дослідницька діяльність учнівської молоді: актуальні напрями 

досліджень, вимоги до їх проведення та оформлення»  

листопад-
грудень  

19.   Обласна профільна наукова школа наукового відділення «Фізика і 

астрономія» на базі кафедри фізики навчально-наукового інституту 

енергетики, автоматики і енергозбереження Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

листопад 

20.  Обласна профільна наукова школа наукового відділення «Історія» на 

базі історичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

листопад 

21.  Обласна профільна наукова школа наукового відділення 

«Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство» на базі 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 

М.Т. Рильського НАН України 

листопад 

22.  Обласна профільна наукова школа наукового відділення 

«Комп’ютерні науки» на базі факультету інформаційних технологій  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

листопад 

23.  Обласна профільна наукова школа наукового відділення «Науки про 

Землю» на базі географічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

листопад 

24.  І етап (районний та міський) Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук 

України  

грудень  

25.  Обласна профільна наукова школа наукового відділення «Фізика і 

астрономія» базі головної астрономічної обсерваторії НАН України 

грудень 

26.  Обласні профільні наукові школи наукових відділень « Екологія та 

аграрні науки»,  «Хімія там біологія» на базі  факультету 

природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» 

грудень 

27.  Обласна профільна наукова школа наукового відділення «Технічні 
науки» на базі факультету   радіофізики, електроніки та 
комп’ютерних систем Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

грудень 

28.  Обласна профільна наукова школа наукового відділення 

«Мовознавства ( англійська мова, іспанська мова)»  Київський 

національний університет ім. Тараса Шевченка 

грудень 

29.  ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів МАН України (контрольні 
роботи)  

січень  

30.  Організація та проведення науково-освітніх онлайн лекцій з 

актуальних проблем розвитку різних галузей науки, техніки, 

мистецтва для учнів – членів територіального відділення МАН 

України 

протягом 

року (за 

окремим 

планом) 

31.  Засідання Президії Київського обласного територіального відділення 

МАН України   

січень  



32.  ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів МАН України (контрольні 

роботи)  

 лютий  

33.  Обласні профільні наукові школи наукових відділень «Екологія та 

аграрні науки»,  «Хімія там біологія» на базі  Національного 

ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України 

лютий 

34.  Обласна профільна наукова школа наукового відділення «Історія» на 

базі  Інституту історії України  НАН України   

лютий 

35.  Обласні відбірково-тренувальні збори учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів –  членів МАН 

березень 

36.  Обласна учнівська науково-практична конференція «Філософські 

читання – 2019» 

березень  

37.  Обласна профільна наукова школа наукового відділення «Філософія 

та суспільствознавство» на базі Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

 березень 

38.  Обласна профільна наукова школа наукового відділення 

«Математика» на базі механіко-математичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

березень 

39.  Обласна профільна наукова школа наукового відділення 
«Економіка» на базі  економічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

березень 

40.   Обласна профільна наукова школа наукового відділення 

«Комп’ютерні науки» на базі факультету   комп’ютерних наук та 

кібернетики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

березень 

41.  Обласна профільна наукова школа наукового відділення 

«Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство» на базі 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

березень 

42.  Обласна профільна наукова школа наукового відділення 

«Мовознавства (англійська мова,  німецька  мова)»   на базі 
Київського міжнародного університету 

березень 

 

43.  Зоологічний практикум для учнів-членів наукових відділень «Хімія 

та біологія» та «Екологія та аграрні науки» на базі  Білоцерківського 

національного аграрного університету 

березень-

квітень 

44.   STEM-фестиваль «Віват, Науко!» травень 

45.  Обласна профільна наукова школа наукового відділення «Технічні  

науки» на базі Навчально-наукового інституту аеронавігації, 

електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного 
університету 

травень 

46.  Засідання Президії Київського обласного територіального відділення 
МАН України   

травень 

  

Участь у всеукраїнських та міжнародних заходах 

1. Всеукраїнські наукові профільні школи Малої академії наук України 

за профілями:  

фізико-технічний для учнів 9-11 класів (секції: «Фізика та 

астрономія», «Технічні науки»);  

математичний для учнів 8-11 класів;  
 інформаційних технологій для учнів 8-11 класів;  

протягом 

року  



хімічний для учнів 8 класів;  

хіміко-біологічний для учнів 9-11 класів;  

лінгвістичний для учнів 9-11 класів (секція «Українська мова» 

«Англійська мова»);  

фізичний для учнів 8 класів  

2. Всеукраїнський колоквіум «Космос. Людина. Духовність»  жовтень 

3. Участь у Всеукраїнській науковій профільній школі UF Incubator 

StartUp Week 

вересень 

4. XХVІ Міжнародна конференція юних дослідників International 

Conference of Young Scientists (ICYS-2019): 

- реєстраційно-відбірний етап   

 

- конкурсний  

 

- підготовчо-тренувальний 

 
     -   міжнародна конференція «ICYS» в м. Куала-Лумпур (Малайзія) 

 

 

01.08.2018 -

01.10.2018;  

жовтень 2018 

– січень 2019; 

лютий – 

квітень 2019;  
з 15 по 21 

квітня 2019 

5. ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана 

енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті» 

вересень 

6. Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів 

(фінальний етап) 

вересень  

8. Участь у конкурсі «Intel-Техно Україна»: 

- І етап -  реєстрація та заочний конкурс тез наукових проектів;  

- ІІ етап - постерний захист 

  

вересень 

жовтень 

9. Всеукраїнський конкурс «Літературний марафон» (фінальний етап) вересень 

10. Участь у Міжнародному міждисциплінарному конкурсі наукових і м 

мистецьких робіт імені Володимира Маняка та Лідії Коваленко.   

вересень 

11. Всеукраїнська олімпіада з філософії Заочний етап Всеукраїнського 

відкритого інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Ерудит» 

жовтень-

листопад   

12. Всеукраїнський Інтернет-турнір із природничих дисциплін "Відкрита 

природнича демонстрація" 

(астрономія, фізика, хімія, біологія, географія) 

І тур - відбірковий (дистанційний); 

ІІ тур - фінальний (очний) 

 

 

вересень-

жовтень; 

листопад- 

грудень 

13. Участь у   конкурсі наукових проектів «Intel-Eko Україна»: 

 - І етап - реєстрація та заочний конкурс тез наукових  досліджень;  

- ІІ етап -  персональний постерний захист проектів 

 

жовтень-

грудень;   

лютий 

14. Заочний етап Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу 

«МАН-Юніор Ерудит»  

жовтень  

15. Відкритий лекторій у рамках проекту «Всеукраїнська мобільна 
студія популярної науки і техніки» 

жовтень-
березень 

16. Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 

2018» 

жовтень 

17. Всеукраїнський енергетичний хакатон «Energy Hack»  жовтень  

 Всеукраїнський урочистий збір переможців Всеукраїнських учнів-

ських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН 

жовтень  



України у 2017 році для вручення стипендій Президента України  

18. Всеукраїнські наукові профільні школи МАН України  жовтень  

19. VІ Наукова школа з біохімії для школярів на базі Експериментальної 

лабораторії для молоді XLAB (Німечина. м. Геттінген) 

жовтень  

20. Всеукраїнський конкурс мультимедійних проектів «Врятувати від 

забуття»  

листопад-

січень 

21. Осіння сесія наукових профільних шкіл Малої академії наук України  листопад  

22.  ІХ Всеукраїнська науково-технічна виставка молодіжних інновацій 

та творчих проектів «Майбутнє України»  

листопад  

23. Всеукраїнська школа «Рівний – рівному» листопад-
грудень 

24. Дистанційний тур V Всеукраїнської Інтернет-олімпіади МАН 

України «Відкрита природнича демонстрація»  

листопад  

25. Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН – Юніор Ерудит»  листопад - 

грудень  

26. V Всеукраїнська Інтернет олімпіада Малої академії наук України 
«Відкрита природнича демонстрація»  

грудень  

27. Всеукраїнський конкурс «Інтел-Еко»  січень-лютий  

28. Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали» імені Євгена 

Гладишевського  

січень – 

березень  

29. Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів  березень  

30. Всеукраїнська дитяча мистецька акція «Мій Шевченко»  березень-

вересень  

31. Всеукраїнська олімпіада «Зелена енергетика»  березень-

квітень  

32. ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України  

березень-  

квітень  

33. Школа громадянської і волонтерської участі та патріотичного 

виховання «Агенти змін» 

березень-

листопад 

34. Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник»  квітень - 
травень  

35. Всеукраїнська олімпіада з робототехніки  квітень  

37. Всеукраїнський конкурс «Літературний марафон» (заочний етап, 

дистанційно) 

квітень-

травень 

38. Міжнародна науково-практична конференція «Україна очима 

молодих»  

травень  

40. Всеукраїнські літні школи Малої академії наук України:  

фізична;  

математична;  

робототехніки та інформаційних технологій; 
філологічна;  

фізико-математична школа (7–8 клас);  

хіміко-біологічна;  
мистецтвознавства;  

астрономічна  

червень-

серпень 

42. Міжнародна школа з біології та хімії для учнів молодшого і 

середнього шкільного віку на базі лабораторії BioCEN (Польща)  

липень  

43. Міжнародна школа з філософії та культурної дипломатії  серпень  

 


