План роботи
КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»
на березень 2020 року
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Зміст заходу

Термін
виконання
ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 01 березня
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (презентація та
захист робіт)
Участь у ХІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих 01-15 березня
учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (подання заявок і
тез)
Обласний науково-літературний
екскурс «Поезія – це завжди 01-25 березня
неповторність…», присвячений 90-літтю української письменницішістдесятниці Ліни Костенко
Стратегічна сесія для методистів регіональних відділень МАН, які 11 березня
координують проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт МАН
Участь у ІІ Міжнародній Олімпіаді Креативності (Destination
13-15 березня
Imagination)
Наукова студія з економіки «Економічні дискусії молоді ХХІ 16 березня
століття»
Обласна профільна наукова школа в рамках STEM-проєкту 18 березня
«Профільна наукова школа" для учнів-членів наукового відділення
літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
Воркшоп «Перші кроки в нанотехнології» у рамках STEM-проєкту 18 березень
«Профільна наукова школа" для учнів – членів наукового відділення
технічних наук
19 березня
Історико-популярний лекторій «LEGIO HISTORICA-OK»

10. Лінгвістична школа для учнів-членів наукового відділення 20 березня
мовознавства Київського обласного територіального відділення Малої
академії наук України
у
Програмі
стажування
учасників
Innovation 23-28 березня
11. Участь
Hachathon 2019 групи компаній Everest
12. Тренінгові заняття в рамках дослідницько-експериментального курсу 24-26 березня
«Основа практичного програмування мовою Python» для учнів-членів
наукового відділення комп’ютерних наук

Місце проведення
Хотівський академічний ліцей ім. Левка
Лук’яненка Києво-Святошинсь-кого
району
Національний авіаційний університет
КОК ПНЗ «МАНУМ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
м. Київ
НУБІП
КОК ПНЗ «МАНУМ»
НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»
КОКПНЗ «МАНУМ»
Київський національний лінгвістичний
університет
м. Київ, Пуща Водиця,

13. Участь у Всеукраїнській школі МИРотворчості

29 березня

м. Київ

14. Участь у Науковій школі для педагогічних працівників обласних
малих академій наук і НЦ «МАНУ» на базі ЦЕРН ( м. Женева,
Швейцарія)
навчально-тренувальні збори учасників ІІІ етапу
15. Обласні
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів
– членів МАН
16. Участь у Всеукраїнській школі з громадської та волонтерської участі й
патріотичного виховання «Агенти змін
17. Участь у Всеукраїнському конкурсі юних дослідників «Кристали»
імені Євгена Гладишевського
18. Участь у тренінгах дистанційного курсу онлайн-уроків з курсу «Вступ
до кібербезпеки» Мережевої академії Cisco
19. Участь у семінарах-практикумах для педагогічних працівників
закладів позашкільної та загальної середньої освіти з теорії та
практики дистанційного зондування Землі (в рамках діяльності
Академії Copernicus НЦ «МАНУ»)
20. Віртуальна подорож «Шевченківськими місцями» (до річниці з дня
народження Т. Шевченка)
21. Віртуальна екскурсія музеєм Максима Рильського, до 125-річчя з дня
народження,
письменник,
перекладача,
літературознавця,
громадського діяча, академіка Академії наук України
22. Участь у ХІІІ Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 811 класів закладів загальної освіти.
23. Інфотайм «МАН – простір можливостей» для учнів - членів наукових
відділень Математики, Технічних наук, Фізики та астрономії
24. Стажування учнів-членів наукового відділення Технічних наук
Київського обласного територіального відділення МАН України
25. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу з інформаційних технологій
для дітей та учнівської молоді «ITalent»
26. Мотиваційно-навчальні курси з кібербезпеки в рамках Програми
Академії Cisco для учнів-членів МАН та керівників гуртків
27. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Еко-погляд»

29 березня -04
квітня

м. Женева, Швейцарія

березень

КОК ПНЗ «МАНУМ

березень

м. Київ

березень

дистанційно

березень

Мережева академія Cisco

березень

м. Київ

березень

КОК ПНЗ «МАНУМ»

березень

КОК ПНЗ «МАНУМ

березень

дистанційно

березень

лабораторія Ex Lab НЦ «МАНУ»

березень

НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

березень

дистанційно

березень

дистанційно

березень

дистанційно

28. Участь у олімпіаді з природничих дисциплін Національного березень-квітень
університету «Києво-Могилянська академія»
у
всеукраїнській
науково-практичній
конференції березень
29. Участь
«Суспільство, довкілля і зміна клімату»

дистанційно
НУ «Києво-Могилянська академія»

30. Творча група для тренерів з Міжнародної освітньої програми
Destination Imagination «Особливості організації STEM-освіти як
сучасної технології навчання»
31. Науково-літературне об’єднання «Дивослово» для керівників гуртків
та секцій наукового відділення літературознавства, фольклористики та
мистецтвознавства
32. Методологічна лабораторія «Інноваційні трансформації змісту та
форм роботи в наукових відділеннях» для методистів наукових
відділень МАН КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»
33. Онтологічний кабінет дослідження життя і професійної діяльності
Євгена Патона,
засновника та першого керівника інституту
електрозварювання Академії наук України, академіка та віцепрезидента Академії наук України (до 150-річяя з дня народження)

12 березня

КОК ПНЗ «МАНУМ»

19 березня

КОК ПНЗ «МАНУМ»
КОК ПНЗ «МАНУМ»

25 березня
березень

КОКПНЗ «МАНУМ»

