
План роботи 

КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

  на травень 2020 року 
   

№ 

з/п 

 Зміст заходу Термін 

виконання 

Місце проведення Відповідальний 

1.  Віртуальна історична студія в хмарному середовищі 

zoom "Маловідомі сторінки історії"  Родина Шухевичів 

в контексті української історії 

05 травня  

12.00 

КОПНЗ «МАНУМ» 
https://zoom.us/j/6177982761?pwd=

UHFoa2pFQjcvRVMvZEJRRDBEe

HZPQT09 

Івашкіна О.В. 

 

2.  Участь у вебінарі: «Хімія. Розв'язування задач. Шкільна 

програма (2 частина)»  (для учнів 8-х класів закладів 

загальної середньої освіти, вчителів) 

05 травня  

14.00 

НЦ «МАН» дистанційно 
детальна інформація та посилання на 
вебінар https://www.facebook.com/exlab.ma
n/   в день проведення об 11.00 

Соловйова І.В. 

3.  Участь у вебінарі «Кар’єра у фармацевтиці» ( за участі  

фармацевтичної компанії «Фармак») 

05 травня 

15.00 

дистанційно 
https://us04web.zoom.us/j/77984467

141?pwd=VUNQUnpVS0NTNGRQ

ZVkxSTlvQXFjUT09 

Соловйова І.В. 

4.  Участь у «Дні відкритих дверей» Національного 

університету біоресурсів та природокористування 

України 

06 травня 

15.00 

дистанційно  
https://us04web.zoom.us/j/791387
38831 

Бойчук О.В. 

5.  Участь у Міжнародному міждисциплінарному науково-

практичному семінарі «Мова, бізнес і право, 

міжкультурна комунікація: виклики сьогодення»   в 

онлайн-форматі (спільно з гуманітарно-педагогічним 

факультетом НУБіП України) 

07 травня КОПНЗ «МАНУМ» 

спільно з НУБІП 

Григоренко 

О.П. 

https://zoom.us/j/6177982761?pwd=UHFoa2pFQjcvRVMvZEJRRDBEeHZPQT09
https://zoom.us/j/6177982761?pwd=UHFoa2pFQjcvRVMvZEJRRDBEeHZPQT09
https://zoom.us/j/6177982761?pwd=UHFoa2pFQjcvRVMvZEJRRDBEeHZPQT09
https://www.facebook.com/exlab.man/
https://www.facebook.com/exlab.man/
https://us04web.zoom.us/j/77984467141?pwd=VUNQUnpVS0NTNGRQZVkxSTlvQXFjUT09
https://us04web.zoom.us/j/77984467141?pwd=VUNQUnpVS0NTNGRQZVkxSTlvQXFjUT09
https://us04web.zoom.us/j/77984467141?pwd=VUNQUnpVS0NTNGRQZVkxSTlvQXFjUT09
https://us04web.zoom.us/j/79138738831
https://us04web.zoom.us/j/79138738831


6.  Цикл онлайн-лекцій та уроків «Цікаво про економіку» : 

урок 1 «Застосування Digital та Smart технологій в 

економіці», лектор: д.е.н., професор, завідувач 

кафедрою менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського – 

Резнік Надія Петрівна 

07 травня 

15.00 

КОПНЗ «МАНУМ» 

спільно з НУБІП URL вхід на 

урок: 
https://us04web.zoom.us/j/79143258

642 
 

Бойчук О.В. 

7.  Участь у вебінарі: «Хімія. Розв'язування задач. Шкільна 

програма (3 частина)»  ( для учнів 8-х класів закладів 

загальної середньої освіти, вчителів) 

07 травня  

14.00. 

НЦ «МАН» дистанційно 
п детальна інформація та посилання на 
вебінар https://www.facebook.com/exlab.ma
n/   в день проведення об 11.00 

Соловйова І.В. 

8.  Участь у вебінарі «Патогенні бактерії» (9-11 кл.). 07 травня  

17.00 

НЦ «МАН» дистанційно 
детальна інформація та посилання на 
вебінар https://www.facebook.com/exlab.ma
n/ 
в день проведення об 11.00 

Соловйова І.В. 

9.  Цикл онлайн-лекцій та уроків «Цікаво про економіку»: 

урок 2 «Як забезпечити якість продукції та надання 

послуг», лектори: к.е.н, доцент Драгнєва Наталія 

Іванівна та к.е.н, доцент Буценко Людмила Василівна,  

08 травня 

15.00 

КОПНЗ «МАНУМ» 

спільно з НУБІП URL вхід на 

урок: 
https://us04web.zoom.us/j/7680641

2320 

Бойчук О.В. 

10.  Участь у Міжнародній  науково-практичній 

конференції «Україна очима молодих»  (подання  тез 

робіт) 

04-12 
травня 

дистанційно Соловйова І.В. 

11.  Участь у всеукраїнському  національному відборі 
учасників міжнародної молодіжної наукової олімпіади 

«IJSO-2020» ( реєстрація для участі у відборі ) 

04-17 
травня 

дистанційно Соловйова І.В. 

Гончарук М.П. 

12.  Вебінар "Листи з минулого" до 75-річчя  перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні  (спільно з 

Державним архівом  Київської області в рамках 

реалізації проєкту НепроSTI листи;  модератор - 

Віталій Гедз, директор  Макарівського історико-

08 травня 

12.00 

дистанційно 
https://us04web.zoom.us/j/69710444

39 

Ідентифікатор конференції:  

697 104 4439 

Івашкіна О.В. 

https://us04web.zoom.us/j/79143258642
https://us04web.zoom.us/j/79143258642
https://www.facebook.com/exlab.man/
https://www.facebook.com/exlab.man/
https://www.facebook.com/exlab.man/
https://www.facebook.com/exlab.man/
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/76806412320&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2GlV5B6-zBD5TO_WMkYfgD
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/76806412320&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2GlV5B6-zBD5TO_WMkYfgD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://us04web.zoom.us/j/6971044439
https://us04web.zoom.us/j/6971044439


краєзнавчого музею, кандидат історичних наук )   

13.  Участь у «Дні відкритих дверей» гуманітарно-

педагогічного факультету і кафедри іноземної філології 

і перекладу Національного університету біоресурсів та 

природокористування України 

11 травня дистанційно 
https://us04web.zoom.us/j/73093007

478?pwd=dUVYN2toc1QzSkpjT2Zr

RjdoY3VD dz09 

Ідентифікатор конференції:  

730 9300 7478 

 Пароль: 1wkVpv 

Григоренко 

О.П. 

14.  Цикл онлайн-лекцій та уроків «Цікаво про економіку: 

урок 3 «Професія керівник адміністративних служб», 

лектори: к.е.н, доцент Слободяник Анна Миколаївна та 

к.е.н, доцент Самофалова Марія Олексіївна 

 

12 травня 

15.00 

КОПНЗ «МАНУМ» 

спільно з НУБІП  
URL вхід на урок: 

https://us04web.zoom.us/j/75933958

420 

Бойчук О.В. 

15.  Віртуальний флешмоб «100 віршів Дмитра Білоуса» до 

100-річчя з дня народження 

13 травня КОПНЗ «МАНУМ» 
https://www.facebook.com/kyivoblman/ 

Григоренко 

О.П. 

16.  Засідання педагогічної ради «Освітні технології 

формування сучасного науково-освітнього простору, 

орієнтованого на забезпечення якості та доступності 

позашкільної освіти  дослідницько-експериментального 

напряму» 

14 травня 

14.00 

КОПНЗ «МАНУМ» 

 https://us04web.zoom.us/j/728

77627568?pwd=RExwZjlVcjR

KSEx4bmU1Q202Q1Zudz09 

Минзар С.А. 

Терехова О.О. 

17.  Учнівська науково-практична конференція для учнів-

членів наукового відділення мовознавства             

«Школа українського перекладу: величні і трагічні 

сторінки історії» (спільно з НПУ ім. Драгоманова та  

Інститутом літератури імені Т.Г.Шевченка НАН 

України) 

15 травня КОПНЗ «МАНУМ» 
https://us04web.zoom.us/j/77788051182
?pwd=RVZZS2EwTjMvR0JLdnZydGF0
MC9TZz09 

Григоренко 

О.П. 

18.  Цикл онлайн-лекцій та уроків «Цікаво про економіку»: 

урок 4 «Що таке етика бізнесу і чому важлива?», 

лектори: к.е.н, доцент Артюх Тетяна Олександрівна та 

15 травня  

15.00 

КОПНЗ «МАНУМ» 

спільно з НУБІП  
URL вхід на урок: 

Бойчук О.В. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://us04web.zoom.us/j/75933958420
https://us04web.zoom.us/j/75933958420
https://www.facebook.com/kyivoblman/
https://us04web.zoom.us/j/72877627568?pwd=RExwZjlVcjRKSEx4bmU1Q202Q1Zudz09
https://us04web.zoom.us/j/72877627568?pwd=RExwZjlVcjRKSEx4bmU1Q202Q1Zudz09
https://us04web.zoom.us/j/72877627568?pwd=RExwZjlVcjRKSEx4bmU1Q202Q1Zudz09
https://us04web.zoom.us/j/77788051182?pwd=RVZZS2EwTjMvR0JLdnZydGF0MC9TZz09
https://us04web.zoom.us/j/77788051182?pwd=RVZZS2EwTjMvR0JLdnZydGF0MC9TZz09
https://us04web.zoom.us/j/77788051182?pwd=RVZZS2EwTjMvR0JLdnZydGF0MC9TZz09


к.е.н, доцент Новак Олександр Володимирович https://us04web.zoom.us/j/7465166

4410 

19.  Віртуальний флешмоб  «Поезії Ліни Костенко» до 90-

річчя  письменниці 

20 травня КОПНЗ «МАНУМ» 
https://www.facebook.com/kyivoblman/ 

Григоренко 

О.П. 

20.  Участь  у всеукраїнській школі громадянської і 

волонтерської участі та патріотичного виховання 

«Агенти змін» 

11.05; 25.05 НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В. 

 

21.  Участь у Всеукраїнській школі МИРотворчості (м. 

Київ) 

13.05; 27.05 НЦ «»МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В. 

 

22.  Участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі 

«МАН-Юніор Дослідник»: пробне включення для всіх 

учасників, консультації по проведенню онлайн-захисту 

18 травня дистанційно Соловйова І.В.  

Гончарук М.П. 

Івашкіна О.В. 

Цибко В.В. 

23.  Проведення  онлайн-захисту   Всеукраїнського 

інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник»: 

- номінація «Історія» 

19 травня  дистанційно Івашкіна О.В. 

 

24.  - номінація  «Техніка» 20 травня   дистанційно Цибко В.В. 

25.  - номінація  «Екологія» 21 травня   дистанційно Соловйова І.В.  

 

26.  - номінація «Астрономія» 22 травня   дистанційно Гончарук М.П. 

 

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

тематична презентація до 175 річчя  з дня народження 

Іллі Мечникова, вченого, імунолога та мікробіолога, 

лауреата Нобелівської премії 

19 травня 

14.00  

КОПНЗ «МАНУМ» 
https://us04web.zoom.us/j/76844068463
?pwd=NkJjRTJEQzAwd1dnV2dYcENlY
UxBQT09  
Ідентифікатор конференції:  
768 4406 8463  
Пароль: 021921 

Соловйова І.В. 

28.  Цикл онлайн-лекцій та уроків «Цікаво про економіку»: 

урок 5 «Мотиваційний менеджмент. Лідерство.», 

19 травня 

15.00 

КОПНЗ «МАНУМ» 

спільно з НУБІП  

Бойчук О.В. 

https://us04web.zoom.us/j/74651664410
https://us04web.zoom.us/j/74651664410
https://www.facebook.com/kyivoblman/
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/76844068463?pwd%3DNkJjRTJEQzAwd1dnV2dYcENlYUxBQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3w5ePidyWQIu6dSns52H6l
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/76844068463?pwd%3DNkJjRTJEQzAwd1dnV2dYcENlYUxBQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3w5ePidyWQIu6dSns52H6l
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/76844068463?pwd%3DNkJjRTJEQzAwd1dnV2dYcENlYUxBQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3w5ePidyWQIu6dSns52H6l


лектори: к.е.н, доцент Артюх Тетяна Олександрівна та 

к.е.н, доцент Новак Олександр Володимирович 

 

 

 

 

URL вхід на урок: 

https://us04web.zoom.us/j/7464862

2810 

29.  Участь у онлайн-проєкті НЦ «Мала академія наук 

учнівської молоді» «ExWeek» / «Експерименти тижня» 

  

травень 

 

 

 

НЦ МАН 

дистанційно 
https://exweek.stemua.science/ 

Цибко. В.В. 

Гончарук М.П. 

Соловйова І.В. 

Бойчук О.В. 

30.  Цикл онлайн-лекцій та уроків «Цікаво про економіку»: 

урок 6 «Потенціал підприємства та як ним управляти», 

лектор: к.е.н, доцент Харченко Ганна Анатоліївна 

 

22 травня 

15.00 

КОПНЗ «МАНУМ» 

спільно з НУБІП 
URL вхід на урок: 

https://us04web.zoom.us/j/7189268

2299 

Бойчук О.В. 

31.  Цикл онлайн-лекцій та уроків «Цікаво про економіку»: 

урок 7 «Персонал на фірмі – як управляти та досягати 

успіху», лектори: к.е.н, професор Балановська Тетяна 

Іванівна та к.е.н, доцент Троян Аліна Василівна,  

26 травня 

15.00 

КОПНЗ «МАНУМ» 

спільно з НУБІП 
URL вхід на урок: 

https://us04web.zoom.us/j/77326080

396 

 

Бойчук О.В. 

32.  Цикл онлайн-лекцій та уроків «Цікаво про економіку»: 

урок 8 «Соціальна відповідальність бізнесу в умовах 

карантину», лектори: к.е.н, доцент Гогуля Ольга 

Петрівна та к.е.н, ст. викладач Драмарецька Кристина 

Павлівна 

29 травня 

15.00 

КОПНЗ «МАНУМ» 

спільно з НУБІП 
URL вхід на урок: 

https://us04web.zoom.us/j/7466056

9160 

Бойчук О.В. 

33.  Віртуальні екскурсії музеями України та світу для 

учнів-членів наукових відділень Київського обласного 

територіального відділення МАН України 

 травень Дистанційно 
https://museum-

portal.com/ua/museums (музейний 

портал)  

https://museums.authenticukraine.co

m.ua/ua/ (музеї України просто 

неба) 

Гончарук М.П.,  

Соловйова І.В. 

Івашкіна О.В. 

Остапенко О.О. 

Бойчук О.В. 

Цибко В. 

https://us04web.zoom.us/j/74648622810
https://us04web.zoom.us/j/74648622810
https://exweek.stemua.science/
https://us04web.zoom.us/j/71892682299
https://us04web.zoom.us/j/71892682299
https://us04web.zoom.us/j/77326080396
https://us04web.zoom.us/j/77326080396
https://us04web.zoom.us/j/74660569160
https://us04web.zoom.us/j/74660569160
https://museum-portal.com/ua/museums
https://museum-portal.com/ua/museums
https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/
https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/


34.  «День юного дослідника» у рамках ХІУ 

Всеукраїнського фестивалю науки (за профілями 

наукових відділень МАН): 

28 травня КОПНЗ «МАНУМ» Терехова О.О. 

Григоренко 

О.П. 

35.  - суспільно-гуманітарного профілю 28 травня 

10.00 

КОПНЗ «МАНУМ» 

https://us04web.zoom.us/j/766897368
18?pwd=eVEyZUFRd1NueUxiMUt0UDJE
RllhZz09 

Терехова О.О. 

Григоренко 

О.П. 

Черевата Л.Г. 

Івашкіна О.В. 

36.  - фізико-математичного та технічного профілю 28 травня 

12.00 

КОПНЗ «МАНУМ» 

https://us04web.zoom.us/j/724124992
87?pwd=RmNhbVhOWnkxVjgxNmMrN
mlTcW9hdz09 

Цибко В.В. 

Гончарук М.П. 

37.  - природничого профілю 28 травня 

14.00 

КОПНЗ «МАНУМ» 

https://us04web.zoom.us/j/794676639
05?pwd=MnY2N1Z3WU5XSHRXZTJwOU
RYUHBSZz09 

Соловйова І.В. 

Бойчук О.В. 

38.  Обласна віртуальна виставка науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів МАН України «Віват, Науко!»     

25-29 

травень 

  

КОПНЗ «МАНУМ» Терехова О.О., 

Григоренко 

О.П. 

39.  Участь у всеукраїнському учнівському конкурсі 

наукових есе «Публічне управління в історії 

української держави» 

травень 

 

дистанційно Івашкіна О.В. 

40.  
Участь у Євровікторині про ЄС 

травень 

 

дистанційно Івашкіна О.В. 

41.  Участь у Всеукраїнському конкурсі юних дослідників 

«Кристали» імені Євгена Гладишевського   

травень 

 

дистанційно Соловйова І.В.  

42.  Участь у ХХІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Відновлювана енергетика та 

14-15 

травня 

дистанційно 

м. Київ, КПІ 

 Гончарук М.П. 

https://us04web.zoom.us/j/76689736818?pwd=eVEyZUFRd1NueUxiMUt0UDJERllhZz09
https://us04web.zoom.us/j/76689736818?pwd=eVEyZUFRd1NueUxiMUt0UDJERllhZz09
https://us04web.zoom.us/j/76689736818?pwd=eVEyZUFRd1NueUxiMUt0UDJERllhZz09
https://us04web.zoom.us/j/72412499287?pwd=RmNhbVhOWnkxVjgxNmMrNmlTcW9hdz09
https://us04web.zoom.us/j/72412499287?pwd=RmNhbVhOWnkxVjgxNmMrNmlTcW9hdz09
https://us04web.zoom.us/j/72412499287?pwd=RmNhbVhOWnkxVjgxNmMrNmlTcW9hdz09
https://us04web.zoom.us/j/79467663905?pwd=MnY2N1Z3WU5XSHRXZTJwOURYUHBSZz09
https://us04web.zoom.us/j/79467663905?pwd=MnY2N1Z3WU5XSHRXZTJwOURYUHBSZz09
https://us04web.zoom.us/j/79467663905?pwd=MnY2N1Z3WU5XSHRXZTJwOURYUHBSZz09


 

енергоефективність у ХХІ столітті» 

43.  Участь у Всеукраїнському  семінарі-практикумі з 

дистанційного зондування Землі (в межах діяльності 

Академії Copernicus НЦ «МАНУ») 

травень м. Київ Бойчук О.В. 

Соловйова І.В. 

44.  Участь у Всеукраїнській школі-семінарі «Зелена енергетика»  

(подання  заявок, тез наукового дослідження   та есе) 
травень 

дистанційно Гончарук М.П. 

Цибко В.В. 


