
План роботи 

КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

  на квітень 2020 року 
   

№ 

з/п 

 Зміст заходу Термін 

виконання 

Місце 

проведення 

Відповідальний 

1.  Учнівсько-студентська онлайн-дискусія для учнів – членів 

наукового відділення економіки  "Дослідницький проєкт 

МАН: нові реалії, переваги, перспективи" (спільно з  

кафедрою менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України) 

6 квітня дистанційно Бойчук О.В. 

2.  Обласний етап Всеукраїнського інтерактивного конкурсу 

«МАН-Юніор Дослідник» в дистанційному режимі (онлайн-

реєстрація, подання заявок, презентацій та тез творчих 

робіт)) 

01-15 квітня 

  

дистанційно Соловйова І.В.  

Гончарук М.П. 

Івашкіна О.В. 

Цибко В.В. 

3.    Консалт-лекторій в онлайн-режимі в рамках веб-проєкту 

«Віртуальна наукова школа»  «Якість екосистем. 

Екосистемні послуги в умовах зміни клімату»  (спільно з  

кафедрою екології факультету природничих наук 

Національного університету «Києво-Могилянська академія») 

06-10 квітня дистанційно Соловйова І.В., 

Гончарук М.П., 

Бойчук О.В. 

4.  Віртуальна студія «Театральні зустрічі»  для учнів-членів 

наукового відділення літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства   до 180-річчя з дня народження Марка 

Кропивницького, режисера, драматурга, актора, засновника 

українського професійного театру. Віртуальний перегляд 

п’єси Марка Кропивницького «Дай серцю волю, заведе в 

неволю» на каналі   Youtube.   

07 квітня дистанційно Черевата Л.Г. 

5.  Zoom-студія «Школа українського перекладу» до  130-річчя  08 квітня дистанційно Григоренко 



від дня народження  Миколи Зерова, українського поета, 

літературознавця, критика, перекладача (спільно з 

Інститутом  іноземної філології НПУ ім. М.П.Драгоманова) 

10.00 О.П. 

6.  Віртуальна подорож музеями України: 

для учнів-членів наукового відділення фізики і астрономії: 

музеєм космонавтики ім. С.П. Корольова, музеєм Головної 

астрономічної обсерваторії України,  Державним музеєм 

авіації та навчальним ангаром Національного авіаційного 

університету;  

для учнів-членів наукового відділення технічних наук: 

музеями Інституту фізики напівпровідників ім. 

В.Є.Лашкарьова, Національного університету «Львівська 

політехніка», виставкою науково-технічних розробок 

Інституту монокристалів 

10-14 

квітня 

 

 

 

 

 

15-21 квітня 

дистанційно 

 

 

 

 

 

 

дистанційно 

Гончарук М.П.,  

 

 

 

 

 

 

Цибко В.В. 

7.  Онлайн-проєкт «Знайомство з геніями»: віртуальна 

тематична презентація до 90-річчя з дня народження Олексія 

Созінова, вченого, генетика, селекціонера, академіка 

Академії наук  України 

13-17 квітня дистанційно Соловйова І.В. 

8.  Zoom-екскурс «Диво калинове, чари барвінкові» до 100-річчя 

з дня народження Дмитра Білоуса, письменника, 

літературознавця, критика, перекладача (спільно з відділом 

компаративістики Інституту літератури імені 

Т.Г.Шевченка НАН України) 

15 квітня  

11.00-13.00 

дистанційно Григоренко 

О.П.  

Черевата Л.Г. 

9.  Віртуальна історична студія «Шляхами розбудови 

державності» до 310 річниці з дня прийняття Конституції 

Пилипа Орлика (спільно з  Інститутом історії України НАН 

України) 

16 квітня 

12.00 

дистанційно Івашкіна О.В. 

10.  Відео-конференція «Сучасні напрями розвитку 

кібербезпеки» для учнів-членів наукового відділення 

20 квітня дистанційно Цибко В.В. 



комп’ютерних наук (спільно з факультетом інформаційних 

технологій Національного університету біоресурсів і 

природокористування України) 

11.   Наукова онлайн-студія  для учнів – членів наукового 

відділення  хімії та біології Київського обласного 

територіального відділення МАН (спільно з Білоцерківським 

національним аграрним університетом) 

22 квітня дистанційно Соловйова І.В. 

12.  Віртуальний тур онтологічним кабінетом для учнів – членів 

наукового відділення математики «Ознайомлення з життям і 

професійною діяльністю Миколи Корнейчука, математика, 

академіка Національної академії наук України» (до 100-річчя 

з дня народження) 

22-24 квітня дистанційно Цибко В.В. 

13.  Онлайн-конференція в хмарному середовищі Zoom 

«Підготовка постерного захисту дослідницького проєкту 

учнів-членів МАН наукового відділення філософії та 

суспільствознавства»    

23 квітня 

12.00 

дистанційно Терехова О.О. 

14.  І (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу дослідницьких 

робіт для учнів 6-8 класів в  дистанційному форматі 

квітень дистанційно Соловйова І.В., 

Гончарук М.П.  

15.  Дистанційна участь у Міжнародному міждисциплінарному 

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

Коваленко   (реєстрація та подання робіт в онлайн-форматі ) 

квітень 

 

 

дистанційно Івашкіна О.В.  

16.  
Дистанційна участь у всеукраїнському учнівському конкурсі 

наукових есе «Публічне управління в історії української 

держави» (реєстрація та подання робіт в онлайн-форматі) 

квітень 

 

 

  

дистанційно Івашкіна О.В. 

17.  Участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України 

квітень м. Київ Минзар С.А., 

Терехова О.О.,  

методисти 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Онлайн-консультування «Інформаційні технології 

модернізації структури та змісту роботи з обдарованою 

учнівською молоддю у відкритому науково-освітньому 

просторі МАН» для координаторів  територіальних  

відділень МАН районів, міст, об’єднаних територіальних 

громад   

квітень дистанційно Терехова О.О. 


