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ЗАХОДИ  

ОБЛАСНОГО, ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  

ТА МІЖНАРОДНОГО РІВНІВ 

З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ НА 2020 РІК 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальни

й 

за виконання 

1.  Участь у Всеукраїнських наукових профільних школах 

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;  

• 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 

протягом 

року 

Терехова 

О.О.,   

методисти   

1.  Творчі зустрічі в онлайн режимі для учнівської молоді 

з відомими людьми в різних галузях науки, техніки і 

мистецтва   

протягом 

року  

Терехова 

О.О., 

методисти  

2.  Творчі зустрічі для учнів – членів  Київського 

обласного територіального відділення МАНУ 

(відділення «Літературознавство, фольклористика та 

мистецтвознавство») із літераторами, членами 

Національної спілки письменників України у Будинку 

письменника, в  Національній спілці письменників 

України 

протягом 

року 

Черевата Л. Г. 

3.  Участь у Міжнародній школі з культурної дипломатії  

 

протягом 

року 

Терехова 

О.О., 

Григоренко 

О.П. 

4.  Участь у Міжнародній школі дитячої культурної 

дипломатії (НЦ МАН ) 

протягом 

року 

Григоренко 

О.П.  

5.  Участь у Всеукраїнській школі з української культури 

(НЦ МАН) 
протягом 

року 

Черевата Л.Г.  

6.  Участь у Всеукраїнських олімпіадах закладів вищої 

освіти з хімії та біології  

протягом 

року  

Соловйова 

І.В.  

7.  Участь у дослідницько-експериментальних курсах з 

хімії та біології у рамках Всеукраїнських наукових 

профільних шкіл на базі EX Lab 

протягом 

року  

Соловйова 

І.В.  



2 

 

8.  Навчально-тренінгові заняття для учнів-членів МАН в 

рамках Всеукраїнського проєкту «Відкрита освітня 

лабораторія»  

протягом 

року 

Соловйова 

І.В.  

9.  Участь у Всеукраїнській школі з філософії (НЦ МАН) протягом 

року 

Терехова О.О. 

10.  Участь у міждисциплінарному проєкт «Полімери та 

екологія» 
протягом 

року  

Цибко В.В., 

Соловйова 

І.В. 

11.  Інтенсив-практикум з хімії для учнів – членів 

наукового відділення «Хімії та біології» Київського 

обласного територіального відділення Малої академії 

наук України в рамках STEM-проєкту «Профільна 

наукова школа» на базі хімічного факультету 

Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка 

січень   Соловйова 

І.В.  

12.   Soft School в рамках STEM-проєкту «Профільна 

наукова школа"  для учнів-членів наукового відділення 

Філософії та суспільствознавства   на базі Інституту 

журналістики  КНУ імені Тараса Шевченка 

січень Остапенко 

О.О. 

13.  Філологічні студії в рамках STEM-проєкту 

«Профільна наукова школа" для учнів – членів 

наукового відділення Мовознавства КНУ ім. 

Т.Шевченка 

січень Григоренко 

О.П. 

14.  ІТ-школа для учнів-членів наукового відділення 

Комп’ютерних наук на базі  КНУ ім. Тараса Шевченка 

січень Цибко В.В. 

15.  Обласна он-лайн конференція «Соборна мати Україна»  

(до Дня  проголошення Акту Злуки та Дня Конституції 

України) 

січень- 

червень 

Івашкіна О.В. 

16.  Виставка-перегляд книг «Поетичний калейдоскоп»  до 

85- річчя з дня народження Василя Симоненка, 

письменника, журналіста 

січень Черевата Л.Г. 

17.  Онтологічний кабінет дослідження життя і  

професійної діяльності:  

  

18.  - Миколи Корнейчука, математика, академіка 

Національної академії наук України (до 100-річяя з 

дня народження) 

січень Цибко В.В. 

19.  - Євгена Патона,  засновника та першого керівника 

інституту електрозварювання Академії наук України, 

академіка та віце-президента Академії наук УРСР (до 

150-річяя з дня народження) 

 березень Цибко В.В. 

20.  Участь у Всеукраїнській школі МИРотворчості (м. 

Київ) 

січень- 

квітень 

Івашкіна О.В.  

21.  Участь у Всеукраїнській конференції з планування 

кар’єри «Моя майбутня професія: планування і 

розвиток»  

січень-

червень 

Бойчук О.В. 

22.  Участь  у Всеукраїнському конкурсі «Intel-Еко Україна 

2020» 

січень-

лютий 

Соловйова 

І.В.  
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23.  Участь у Всеукраїнському конкурсі юних дослідників 

«Кристали» імені Євгена Гладишевського  

січень – 

березень 

Соловйова 

І.В.  

24.  Участь у Міжнародному чемпіонаті комп’ютерних 

талантів «Золотий байт» 

січень-

лютий 

Цибко В.В. 

25.  Участь у Всеукраїнській школі «Рівний-рівному» січень-

лютий 

Остапенко 

О.О. 

26.  Участь у Всесвітньому  конкурсі для школярів-

старшокласників Diamond Challenge for High School 

Entrepreneurs 

січень- 

лютий 

Бойчук О.В. 

27.  ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН 

України (контрольні роботи з базових дисциплін) 

лютий 

  

Терехова О.О. 

28.  ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

України  (презентація та захист робіт) 

лютий 

  

Минзар С. А. 

Терехова О.О.  

методисти  

29.  Навчальні тренінги з освітнього курсу «Відновлювана 

енергетика» в рамках проєкту  «Відкрита освітня 

лабораторія»  на базі Факультету 

електроенерготехніки та автоматики  Національного 

технічного університету України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 

лютий,   

жовтень 

Гончарук 

М.П. 

30.  Обласна наукова профільна школа в рамках STEM-

проєкту «Профільна наукова школа" для  учнів – 

членів  наукового відділення Фізики та астрономії на 

базі  кафедри загальної та прикладної фізики 

Національного авіаційного університету 

лютий Гончарук 

М.П. 

31.  Обласна виїзна профільна наукова школа для учнів - 

членів наукового відділення технічних наук 

лютий 

 

Цибко В.В. 

32.  IX Всеукраїнські драгоманівські читання «Україна в 

європейській та світовій історії: сучасний науковий і 

освітній дискурс» 

лютий Івашкіна О.В. 

33.  Обласна наукова профільна школа лінгвістики 

Київського  обласного територіального відділення 

Малої академії наук України    "Сучасні напрямки 

лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації 

та навчання іноземної мови в умовах соціокультурної 

освіти" на базі Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

 

лютий 

Григоренко 

О.П. 

34.  Дослідницько-експериментальні курси з 

інформаційних технологій в IT-School для учнів-членів 

наукового відділення Комп’ютерних наук на базі 

лабораторії   EX Lab Національного центру «Мала 

академія наук України»  

лютий Цибко В.В. 

35.  Участь у школі громадської і волонтерської участі та 

патріотичного виховання «Агенти змін» (м. Київ) 

лютий-

листопад   

Івашкіна О.В.  
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36.  Дослідницько-експериментальні курси для учнів-

членів наукового відділення Комп’ютерних наук на 

базі лабораторії експериментальних досліджень «Ex 

Lab» 

лютий Цибко В.В. 

37.  Навчальний тренінг з Інтернету речей за участі 

Мережевої академії Cisco 

лютий Цибко В.В. 

38.  Участь у Всеукраїнському конкурсі «Всеукраїнський 

юнацький водний приз» 

лютий-

квітень 

Соловйова 

І.В. 

39.  Участь у Всеукраїнській олімпіаді Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 

географії 

лютий -

квітень 

Бойчук О.В. 

40.  Навчальний тренінг (онлайн урок) «День безпечного  

Інтернету» (на базі Мережевої академії Cisco) 

лютий 

 

Цибко В.В. 

41.  Тренінгові заняття в рамках дослідницько-

експериментального курсу «Основа практичного 

програмування мовою Python» для учнів-членів 

наукового відділення комп’ютерних наук 

 березень Цибко В.В. 

42.  Обласні  навчально-тренувальні збори учасників ІІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів МАН  

березень 

  

Терехова 

О.О.,   

Григоренко 

О.П 

43.  Обласна наукова профільна школа на базі Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

для  учнів – членів Київського обласного 

територіального відділення Малої академії наук 

України за науковим відділенням «Економіка»  

березень Бойчук О.В. 

 

44.   Обласна науково-профільна школа для учнів-членів 

Київського обласного територіального відділення 

Малої академії наук учнівської молоді, (відділення 

літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства) на базі Інституту фольклористики, 

мистецтвознавства  та етнології імені М. Т. Рильського 

 березень Черевата Л.Г. 

45.  Науково-практична конференція «Шевченко і світ» березень  Івашкіна О.В 

46.  Обласний літературний фестиваль «Поезія – це завжди 

неповторність…», присвячений 90-літтю української 

письменниці-шістдесятниці Ліни Костенко 

березень Черевата Л.Г. 

47.  Віртуальна екскурсія музеєм Максима Рильського, до 

125-річчя з дня народження, письменник, перекладача, 

літературознавця, громадського діяча, академіка 

Академії наук УРСР 

березень Григоренко 

О.П. 

48.  Участь у Міжнародному конкурсі «Уроки війни та 

Голокосту – уроки толерантності»  

березень- 

вересень 

Івашкіна О.В 

49.  Участь у Міжнародному міждисциплінарному 

конкурсі наукових і творчих робіт імені В. Маняка і Л. 

Коваленко 

березень 

квітень- 

вересень 

Івашкіна О.В.  
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50.  Участь у ХІІІ Міжнародному конкурсі з 

українознавства для учнів 8-11 класів закладів  

загальної освіти. 

березень Григоренко 

О.П. Черевата 

Л.Г. 

51.  Навчальні тренінги з освітнього курсу «Відновлювана 

енергетика» в рамках проєкту  «Відкрита освітня 

лабораторія»  на базі Інституту енергозбереження та 

енергоменеджменту Національного технічного 

університету України "Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського" 

березень, 

листопад 

 Гончарук М.П. 

52.  І (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу 

дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів 

 березень -

квітень 

Соловйова 

І.В.  

53.  Обласний літературний фестиваль «Поезія – це завжди 

неповторність…», присвячений 90-літтю української 

письменниці-шістдесятниці Ліни Костенко 

березень Черевата Л.Г. 

54.  Участь у ІІ Міжнародній Олімпіаді Креативності 

(Destination Imagination) 
березень 

Соловйова 

І.В.  

55.  Обласна профільна наукова школа для учнів – членів 

наукових відділень Математики та Комп’ютернних 

наук на базі Національного університету  біоресурсів і 

природокористування України 

березень 

 

Цибко В.В. 

56.  Воркшоп у рамках STEM-проєкту «Профільна наукова 

школа"  для учнів – членів наукового відділення 

Технічні науки  на базі НТУУ «КПІ імені Ігоря 

Сікорського» 

березень Цибко В.В. 

57.  Інфотайм «МАН – простір можливостей» для учнів -  

членів наукових відділень Математики, Технічних 

наук, Фізики та астрономії 

березень Цибко В.В., 

Гончарук 

М.П. 

58.  
Участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Україна очима молодих» 

березень- 

травень 

Івашкіна О.В. 

Соловйова 

І.В. 

59.  Стажування учнів-членів наукового відділення 

Технічних наук Київського обласного територіального 

відділення МАН України  на базі НТУУ «КПІ імені 

Ігоря Сікорського»   

березень Цибко В.В. 

60.  Участь у Міжнародному науковому фестивалі I-FEST 

(International Festival of Engineering, Science and 

Technology) Міжнародний фестиваль інженерії, науки 

та технологій) 

березень Цибко В.В. 

61.  Обласний етап Всеукраїнського конкурсу з 

інформаційних технологій для дітей та учнівської 

молоді «ITalent» 

березень-

травень 

  

Цибко В.В. 

62.   Мотиваційно-навчальні курси з кібербезпеки в рамках 

Програми Академії Cisco для учнів-членів МАН та 

керівників гуртків 

березень Цибко В.В.. 

Остапенко 

О.О. 

63.  Участь у Всеукраїнському конкурсі «Еко-погляд» березень  Соловйова 

І.В. 
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64.  Участь у ХІ Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих учених і студентів «Політ. 

Сучасні проблеми науки» на базі Національного 

авіаційного університету 

березень-

квітень 

Григоренко 

О.П. 

методисти 

65.  Участь у олімпіаді з природничих дисциплін 

Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» 

березень-

квітень 

Соловйова 

І.В., Гончарук 

М.П., Бойчук 

О.В. 

66.  Науково-практична конференція «Суспільство, 

довкілля і зміна клімату» на базі НУ «Києво-

Могилянська академія» 

березень Бойчук О.В. 

67.  Участь у навчальному практикумі на підприємствах 

ТОВ «Кліар Енерджі», Державним агентством з 

енергоефективності та енергозбереження України з 

питань альтернативної енергетики і відновлюваної 

енергії 

березень  Гончарук 

М.П. 

68.  Участь  у дистанційному циклі онлайн-уроків з  

кібербезпеки в  рамках  ініціативи Мережевої академії  

Cisco 

березень Цибко В.В.. 

Остапенко 

О.О. 

69.  Участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН 

України 

квітень Минзар С.А., 

Терехова 

О.О.,  

методисти 

70.  Участь у Всеукраїнській науковій профільній школі 

Biotech Startup School 

квітень-

травень 

Соловйова 

І.В.  

71.  Обласний етап Всеукраїнського інтерактивного 

конкурсу «МАН-Юніор Дослідник» 

квітень-

травень 

  

Соловйова 

І.В.  

Гончарук 

М.П. 

Івашкіна О.В 

72.  Історична студія «Шляхами розбудови державності» 

до 310 річниці з дня прийняття Конституції Пилипа 

Орлика 

квітень Івашкіна О.В. 

73.  Літературна студія «Диво калинове, чари барвінкові» 

до 100-річчя з дня народження Дмитра Білоуса, 

письменника, літературознавця, критика, перекладача 

квітень Черевата Л.Г. 

Григоренко 

О.П. 

74.  Відкрита студія «Школа українського перекладу» до  

130 роковини від дня народження  Миколи Зерова, 

українського поета, літературознавця, критика, 

перекладача  на базі Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

квітень Григоренко 

О.П. 

75.  Участь у Всеукраїнській школі-семінарі «Сучасні 

методи дослідження мозку» 

квітень-

травень 

Соловйова 

І.В. 

76.  Участь у науковій школі з фізики для школярів на базі 

Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН) 

квітень-

травень 

Гончарук 

М.П. 
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77.  Обласна наукова профільна школа з історії для учнів-

членів наукового відділення «Історії» Київського 

обласного територіального відділення Малої академії 

наук України в рамках STEM-проєкту «Профільна 

наукова школа» на базі Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова 

квітень Івашкіна О.В. 

78.  Відкрита студія «Школа українського перекладу» до  

130 роковини від дня народження М. К. Зерова, 

українського поета, літературознавця, перекладача, 

педагога на базі Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

квітень Григоренко 

О.П. 

79.  Параметричний практикум в рамках STEM-проєкту 

«Профільна наукова школа" для учнів – членів 

наукового відділення Математики та їх наукових 

керівників на базі Інституту математики НАН України 

квітень Цибко В.В. 

80.  Участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Комп’ютерні системи та мережні 

технології» (НЦ МАН, НАУ)  

 

квітень 

Цибко В.В. 

81.  Наукові слухання  «Знайомство з геніями»:   

82.  - до 90 річчя з дня народження Олексія Созінова, 

вченого, генетика, селекціонера, академіка Академії 

наук УРСР 

квітень Соловйова 

І.В. 

83.  - до 175 річчя  з дня народження Іллі Мечникова, 

вченого, імунолога та мікробіолога, лауреата 

Нобелівської премії 

травень Соловйова 

І.В. 

84.  - до 140 річчя з дня народження  Антона Думанського, 

вченого, хіміка, академіка Академії наук УРСР 

червень Соловйова 

І.В. 

85.  - до 160 річчя з дня народження   Феофіла Яновського, 

вченого,  фізіолога, лікаря-терапевта, педагога, 

академіка Всеукраїнської академії наук; 

червень Соловйова 

І.В. 

86.  - до 100 річчя з дня народження Андрія Ромоданова, 

нейрохірурга, академіка Академії медичних наук 

СРСР, Героя Соціалістичної Праці 

листопад Соловйова 

І.В. 

87.  - до 210 річчя з дня народження Миколи Пирогова, 

вченого, хірурга, анатома, педагога, засновника 

польової хірургії 

листопад Соловйова 

І.В. 

88.  Участь у всеукраїнському учнівському конкурсі 

наукових есе «Публічне управління в історії 

української держави» 

квітень-

травень 

Івашкіна О.В. 

89.  «День юного дослідника» у рамках ХІУ 

Всеукраїнського фестивалю науки 

квітень-

травень 

Терехова О.О. 

Григоренко 

О.П. 

90.  Участь у Міжнародній науковій конференції «Дні 

науки філософського факультету – 2020»   

квітень Терехова О.О. 

91.  Участь у Х Всеукраїнському науково-технічному 

фестивалі «ROBOTIKA 2020» 

квітень 

  

Цибко В.В. 
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92.  «День дівчат в ІТ» в рамках ініціативи «STEM-весна» 

на базі Мережевої академії  Cisco 

квітень  Цибко В.В., 

Остапенко 

О.О. 

93.  Обласна виїзна наукова профільна школа в рамках 

STEM-проєкту «Профільна наукова школа» для учнів 

– членів наукового відділення Технічних наук  

квітень Цибко В.В. 

94.  «Дівчата в ІТ»  в рамках STEM-проєкту «Профільна 

наукова школа"  на базі  КНУ ім. Тараса Шевченка 

квітень Цибко В.В. 

95.  Участь у Всеукраїнській науковій профільній школі 

UF Incubator StartUp Week (подання заявок) 

 квітень Цибко В.В. 

96.  Участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН 

України 

квітень Минзар С.А., 

Терехова 

О.О.,  

методисти 

97.  Відкрита наукова студія відділення 

літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства:  

  

98.  - екскурсія-відкриття  «Театральні зустрічі» до 

Київського академічного обласного музично-

драматичного театру  ім.П. Саксаганського до 180 

річчя з дня народження Марка Кропивницького, 

режисера, драматурга, актора, засновника 

українського професійного театру 

квітень Черевата Л.Г. 

99.  - театральний сезон юних дослідників до 175 річчя з дня 

народження  Івана Карпенка-Карого, письменника, 

режисера, драматурга, актора (екскурсія до Київського 

академічного обласного музично-драматичного театру  

ім.П. Саксаганського) 

вересень Черевата Л.Г. 

100.  - виставка-ювілей «Квіти Катерини Білокур як фермент 

українського духу» до 120 річчя з дня народження 

Катерини Білокур, художниці, майстрині народного 

декоративного живопису, народної художниці УРСР 

(на базі Білоцерківського краєзнавчого музею) 

грудень Черевата Л.Г. 

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

  

Минзар С.А., 

Терехова О.О. 

102.  Обласна виставка науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів МАН України 

травень 

  

Терехова 

О.О., 

Григоренко 

О.П. 

103.  Участь у Всеукраїнському конкурсі юних дослідників 

«Кристали» імені Євгена Гладишевського   
травень 

Соловйова 

І.В.  

104.  Участь у ХІІ Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки травень Цибко В.В. 

105.  Участь у ХХІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Відновлювана енергетика та 

енергоефективність у ХХІ столітті» 

травень  Гончарук М.П. 
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106.  Участь  у школі-семінарі «Сучасні матеріали та 

технології» 

травень Цибко В.В. 

107.  Дослідницько-експериментальні курси з  

комп’ютерних наук для школярів на базі 

Експериментальної лабораторії для молоді ЕX LAB   

травень 

  

Цибко В.В. 

108.  Учнівська науково-практична конференція для учнів-

членів наукового відділення «Мовознавства»                                  

«Школа українського перекладу: величні і трагічні 

сторінки історії» 

травень Григоренко 

О.П. 

109.  Круглий стіл до 75-річчя з часу перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні (спільно з 

Державним архівом  Київської області) 

травень Івашкіна О.В. 

110.  Фестиваль STEM-освіти  травень   Цибко В.В. 

111.  Дослідницько-експериментальні курси з 

інформаційних технологій в IT-School для учнів-членів 

наукового відділення Комп’ютерних наук на базі 

лабораторії   EX Lab Національного центру «Мала 

академія наук України» 

травень 

  

Цибко В.В. 

112.  Демонстраційний практикум  в рамках STEM-проєкту 

«Профільна наукова школа» для учнів –  членів 

наукового відділення «Технічні  науки» на базі 

Навчально-наукового інституту аеронавігації, 

електроніки та телекомунікацій Національного 

авіаційного університету 

травень Цибко В.В. 

113.  Участь у Всеукраїнському  семінарі-практикумі з 

дистанційного зондування Землі (в межах діяльності 

Академії Copernicus НЦ «МАНУ») 

травень-

червень 

Бойчук О.В. 

Соловйова 

І.В. 

114.  Участь у Всеукраїнській школі-семінарі «Сучасні 

методи дослідження мозку» 

червень  Соловйова 

І.В. 

115.  Обласні літні профільні тематичні зміни  для 

обдарованої учнівської молоді Київщини 

червень-

липень 

Минзар С.А. 

116.  Участь у Всеукраїнському фестивалі архітектури для 

дітей (м. Київ) 

червень Цибко В.В. 

117.  Участь у Всеукраїнській науковій профільній школі 

UF Incubator StartUp Week (подання заявок) 

червень Цибко В.В. 

118.  Презентація електронного видання «Соборна мати-

Україна» за результатами обласної учнівської он-лайн 

конференції «Соборна мати-Україна»     

 червень  Івашкіна О.В., 

Остапенко 

О.О. 
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119.  Участь  у Всеукраїнських літніх профільних школах 

Малої академії наук України «Табір переможців»: 

- мистецтвознавства, 

- філологічна,  

- фізична,  

- математична,  

- хімічна  

- біологічна, 

- робототехніки   

- філософії 

- астрономічна 

червень-

серпень 

Минзар С.А. 

Терехова О.О. 

методисти  

120.  Участь у міжнародній літній школі з дистанційного 

зондування Землі (в рамках діяльності Академії 

Copernicus НЦ «МАНУ») 

червень-

липень 

Бойчук О.В. 

Соловйова 

І.В. 

121.   Слайд-програма «Мить історії»:   

122.  - до 30-річчя з дня проголошення Декларації про 

державний суверенітет України 

липень Івашкіна  О.В. 

123.  - до 140-річчя з дня народження Володимира 

Винниченка, письменника, драматурга, художника,  

політичного та державного діяча 

липень Черевата Л.Г. 

Івашкіна О.В. 

124.  
Участь у Всеукраїнській школі екологічної культури 

липень-

серпень 

Соловйова 

І.В. 

125.   Участь у Всеукраїнській науковій профільній школі 

UF Incubator Startup Intensive 

липень Соловйова 

І.В. 

126.  Участь у проєкті по моніторингу екологічного стану 

України «Екологічна інспекція» 

липень-

грудень 

Соловйова 

І.В. 

127.  Участь у відбірковому етапі Міжнародної конференції 

молодих дослідників «ICYC-2020» (International 

contest of young scientists) 

серпень-

вересень 

Гончарук 

М.П. Цибко 

В.В.,  

Соловйова 

І.В. 

128.  Участь у Фестивалі шістдесятників та дисидентського 

руху (НЦ МАН) 

серпень- 

вересень 

Івашкіна О.В. 

129.  Участь у Всеукраїнській літній історичній школі 
серпень 

Івашкіна О.В. 

130.  Участь у Міжнародній школі з філософії та культурної 

дипломатії  

серпень  Терехова 

О.О.. 

Григоренко 

О.П. 

131.  Флешмоб «Прапорові барви України» серпень Григоренко 

О.П. 

132.  Відкрита наукова школа «Прапор України як 

національний символ у літературі та мистецтві». 

серпень Григоренко 

О.П.,  

Черевата ЛГ. 

133.  Участь у Всеукраїнській школі громадянської і 

волонтерської участі та патріотичного виховання 

«Агенти змін» (м. Київ) 

серпень- 

грудень 

Івашкіна О.В.  
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134.  Обласний етап Всеукраїнської науково-технічної 

виставки молодіжних інновацій та творчих проектів 

«Майбутнє України» 

серпень-

вересень 

  

Цибко В.В. 

135.  Участь у Всеукраїнській осінній школі «STEM 

MAS.UA» 

вересень Гончарук 

М.П., 

Цибко В.В.  

136.  Участь у Всеукраїнській школі-семінарі «Зелена 

енергетика» 

вересень Гончарук 

М.П. 

137.     

138.  Участь у національному етапі міжнародного конкурсу 

науково-технічної творчості школярів Intel ISEF-2019: 

«POLYTECO Україна 2019-2020»    

вересень-

жовтень  

Цибко В.В. 

Гончарук 

М.П. 

139.  Віртуальна тематична виставка-експозиція, 

присвячена Дню перекладача «Перекладацька палітра 

Миколи Лукаша,  видатного українського перекладача 

і  громадського діяча»  

вересень Григоренко 

О.П. 

140.  
Участь у ІІ (фінальному) етапі Всеукраїнського 

конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів 
вересень 

Соловйова 

І.В. , Цибко 

В.В. 

141.  Інфотайм «МАН – простір можливостей»  вересень 

   

Терехова О.О. 

, 

Григоренко 

О.П.  

142.  Участь у Всесвітньому  конкурсі для школярів-

старшокласників Diamond Challenge for High School 

Entrepreneurs 

вересень- 

грудень 

Бойчук О.В. 

143.  Участь у заочному етапі Всеукраїнського відкритого 

інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Ерудит»  

вересень-

листопад 

Соловйова 

І.В., Цибко 

В.В., Івашкіна 

О.В., 

Гончарук 

М.П. 

144.  Участь у Всеукраїнському літературно-

мистецтвознавчому фестивалі 

вересень Григоренко 

О.П.,  

Черевата ЛГ. 

145.  Обласна виїзна профільна наукова школа для учнів - 

членів наукового відділення  технічних наук 

вересень Цибко В.В. 

146.  Участь у Міжнародній олімпіаді проєктів щодо 

охорони навколишнього середовища та сталого 

розвитку (International Environment and Sustainability 

Project Olympiad - INESPO) 

вересень-

листопад 

Соловйова 

І.В. 

147.  Участь у Всеукраїнському конкурсі «Еко-Техно 

Україна 2020» 

вересень-

грудень- 

Цибко В.В., 

Гончарук 

М.П.. 

Соловйова 

І.В. 
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148.  Ветеринарний практикум для учнів – членів наукового 

відділення «Хімії та біології»   в рамках STEM-

проєкту «Профільна наукова школа» на базі 

ветеринарного факультету Білоцерківського 

національного аграрного університету  

жовтень  Соловйова 

І.В.  

149.  Участь  у Всеукраїнському колоквіумі «Космос. 

Людина. Духовність» 

вересень  

 

Черевата Л.Г., 

Гончарук 

М.П.  

150.  Тренінг-сесія в IT-School для  керівників науково-

дослідницьких робіт учнів-членів наукового 

відділення Комп’ютерних  наук  на базі лабораторії   

EX Lab Національного центру «Мала академія наук 

України» 

вересень  

 

Цибко В.В. 

 

151.  Обласна наукова профільна школа в рамках STEM-

проєкту «Профільна наукова школа»  для учнів – 

членів   наукового    відділення Фізики та астрономії 

на базі  НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»  

жовтень Гончарук 

М.П. 

  

152.   Мотиваційно-навчальний практикум STEM - школи 

на базі фізико-математичного факультету 

Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

жовтень Цибко В.В.   

153.  Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів 

«Sikorsky Challenge 2020»  

жовтень Цибко В.В.   

154.  

Участь у Всеукраїнському Інтернет-турнірі з 

природничих дисциплін  

жовтень-

грудень 

Соловйова 

І.В., Гончарук 

М.П., 

Бойчук О.В. 

155.  Обласна учнівська науково-практична конференція 

«Філософський симпозіон –2020» 

 жовтень 

  

Терехова О.О. 

  

156.  Лекторій в онлайн режимі для учнівської молоді 

«Науково-дослідницька діяльність учнівської молоді: 

актуальні напрями та нормативне поле» 

жовтень 

  

Терехова 

О.О., 

Остапенко 

О.О., 

методисти 

157.  Участь у Всеукраїнській олімпіаді з філософії жовтень-

грудень  

Терехова О.О. 

158.  Участь  у Всеукраїнському енергетичному хакатоні 

«Energy Hack» 

жовтень Цибко В.В. 

Гончарук 

М.П. 

159.  Дослідницько-експериментальні курси з 

інформаційних технологій в IT-School для учнів-членів 

наукового відділення Комп’ютерних наук на базі 

лабораторії   EX Lab Національного центру «Мала 

академія наук України» 

жовтень Цибко В.В. 

160.  Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Акули 

фінансів бізнесу» 

жовтень-

листопад 

Бойчук О.В. 
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161.  Профорієнтаційний бізнес-турнір для учнівської 

молоді Київщини 

жовтень-

грудень 

Бойчук О.В. 

162.  Обласна наукова профільна школа з історії для учнів-

членів наукового відділення «Історії»  в рамках STEM-

проєкту «Профільна наукова школа» на базі 

історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

жовтень 

 

Івашкіна О.В. 

163.  Творча зустріч учнів-членів наукового  відділення 

«Мовознавства» Київського  обласного 

територіального відділення Малої академії наук 

України з  науковцями відділів слов’янських, 

романських та германських мов Інституту 

мовознавства імені  О.О. Потебні НАН України 

жовтень Григоренко 

О.П. 

164.   Тематичний екскурс «Перший український 

космонавт» до 90- річчя з дня народження Павла 

Поповича,  льотчика-космонавта, двічі Героя 

Радянського Союзу 

жовтень Гончарук 

М.П. 

165.  Відбірковий етап профорієнтаційного бізнес-турніру 

для учнівської молоді Київщини 

жовтень-

листопад  

Бойчук О.В. 

 Мейкерство в рамках STEM-проекту «Профільна 

наукова школа"  для учнів – членів наукового 

відділення Технічні науки  на базі Національного 

авіаційного університету 

листопад Цибко В.В.   

 Стажування у STEM-лабораторії  для учнів – членів 

наукового відділення Математики на базі Інституту 

математики НАН України 

листопад Цибко В.В.   

166.  Участь у Науковій школі з біохімії для школярів на 

базі Експериментальної лабораторії для молоді XLAB   

листопад Соловйова 

І.В.  

167.  Участь у проєкті Національної академії наук України 

«Дні науки» 

листопад Соловйова 

І.В.  

168.  Обласна наукова профільна школа в рамках STEM-

проєкту «Профільна наукова школа" для  учнів – 

членів  наукового відділення Фізики та астрономії на 

базі  головної астрономічної обсерваторії Національної 

академії наук України 

листопад  Гончарук М.П. 

169.   Обласна наукова профільна школа для учнів-членів  

наукового відділення літературознавства, 

фольклористики та мистецтвознавства на базі 

Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка  

листопад Черевата Л.Г. 

170.  Обласна наукова профільна школа лінгвістики для 

учнів-членів наукового відділення мовознавства 

"Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень 

міжкультурної комунікації та навчання іноземної мови 

в умовах соціокультурної освіти" на базі 

Національного лінгвістичного університету 

листопад Григоренко 

О.П. 

171.  Фестиваль «Книгофест» до Дня української 

писемності та мови.  

листопад Григоренко 

О.П. 
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172.  Участь у Всеукраїнському урочистому зборі 

переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України у 2020 році з нагоди  

вручення стипендій Президента України  

листопад 

 

 

 

 

Терехова О.О. 

173.  Участь у проєкті Національної академії наук України 

«Дні науки» 

листопад Терехова 

О.О., 

Григоренко 

О.П. 

174.  Консалт-студія в онлайн режимі для учнівської молоді  

«Науково-дослідницька діяльність учнівської молоді: 

актуальні напрями та  вимоги до проведення 

досліджень і їх оформлення»  

листопад-

грудень 

Остапенко 

О.О., Бойчук 

О.В., 

методисти 

175.   Участь у Всеукраїнській науково-технічній виставці 

молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє 

України» 

листопад Цибко В.В. 

176.  Обласна наукова профільна школа на базі Київського 

національного економічного університету ім. 

В.Гетьмана для учнів – членів Київського обласного 

територіального відділення Малої академії наук 

України за науковим відділенням «Економіка» 

грудень Бойчук О.В. 

177.  Обласна наукова профільна школа в рамках STEM-

проєкту «Профільна наукова школа" для  учнів – 

членів  наукового відділення Фізики та астрономії на 

базі  навчально-наукового інституту енергетики, 

автоматики і енергозбереження Національного 

університету біоресурсів і природокористування 

України 

грудень  Гончарук М.П. 

178.  Обласна наукова профільна школа з історії для учнів-

членів наукового відділення «Історії» Київського 

обласного територіального відділення Малої академії 

наук України в рамках STEM-проєкту «Профільна 

наукова школа» на базі Інституту історії НАН України 

грудень Івашкіна О.В. 

179.  Тренінг-сесія для учнів – членів Київського обласного 

територіального відділення Малої академії наук 

України «День в офісі Cisco» спільно  з Мережевою 

академією Cisco 

грудень 

  

Цибко В.В. 

180.  Участь у  заключному етапі Всеукраїнського 

відкритого інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор 

Ерудит»  

 грудень Соловйова 

І.В., Цибко 

В.В., Івашкіна 

О.В., 

Гончарук 

М.П. 

 

  

 



15 

 

 

 

 

 


