План роботи
КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»
на вересень 2020 року
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Зміст заходу

Термін
виконання
Участь у Фестивалі шістдесятництва та дисидентського руху (подання 01-08 вересня
заявок)
Участь у курсі з атомної енергетики (заповнення реєстраційної форми та 01-10 вересня
подання есе)
Пілотна студія з реалізації науково-освітнього проєкту
11 вересня
«#3М:#Математика#Мислення#Майбутнє»
Онлайн-лекція «Подорож до Місяця» в рамках науково-просвітницького
15 вересня
лекторію з астрономії «Горизонти сучасної астрономії»
Участь у Всеукраїнській осінній школі «STEM MAS.UA»
12-17 вересня

Віртуальна тематична виставка-експозиція, присвячена Дню перекладача
«Перекладацька палітра Миколи Лукаша, видатного українського
перекладача і громадського діяча»
7. Тренінг-сесія в IT-School для
учнів-членів наукового відділення
Комп’ютерних наук та керівників науково-дослідницьких робіт на базі
лабораторії EX Lab Національного центру «Мала академія наук України»
8. Консалт-студія для методистів регіональних методичних служб, які
координують діяльність районних, міських, об’єднаних територіальних
громад
відділень Малої академії наук України «Інноваційні
трансформації змісту та форм роботи
Київського обласного
територіального відділення МАН»
9. Віртуальний інфотайм «МАН – простір можливостей» для учнів – членів
Київського обласного територіального відділення МАН
10. Віртуальна наукова студія для учнів – членів наукового відділення
технічних наук
11. Засідання Президії Київського обласного територіального відділення
Малої академії наук України «Регіональні аспекти наукового супроводу
6.

18-30 вересня

Місце проведення
НЦ «МАНУ»
дистанційно
НЦ «МАНУ»
дистанційно
КОКПНЗ «МАНУМ»
ГАО НАНУ
дистанційно
НЦ «МАНУ»
дистанційно
дистанційно

23 вересня

EX Lab
дистанційно

24 вересня

КОКПНЗ «МАНУМ»
дистанційно

25 вересня

дистанційно

29 вересня

дистанційно

30 вересня

дистанційно

реалізації обласних науково-освітніх проєктів у 2020 році: соціальноосвітнього проєкту «Відкриваємо світ науки разом», STEM-проєкту
«Профільна наукова школа», Web-проєктів «Віртуальна наукова школа»
та « МАН 4.0».
12. Відбірковий (заочний) етап Всеукраїнської науково-технічної виставки вересень
молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє України»
13. Участь у заочному етапі Всеукраїнського відкритого інтерактивного
конкурсу «МАН-Юніор Ерудит» (подання заявок)
14. Участь у Всесвітньому конкурсі для школярів-старшокласників Diamond
Challenge for High School Entrepreneurs
15. Участь у національному етапі міжнародного конкурсу науково-технічної
творчості школярів Intel ISEF-2020: «POLYTECO Україна 2020-2021»
16. Участь у Всеукраїнському літературно-мистецтвознавчому фестивалі

вересень

КОКПНЗ
«МАНУМ»,
дистанційно
дистанційно

вересень

дистанційно

вересень

дистанційно

вересень

дистанційно

17. Участь у Всеукраїнському колоквіумі «Космос. Людина. Духовність»

вересень

дистанційно

18. Участь у Міжнародному конкурсі «Уроки війни та Голокосту – уроки
толерантності»
19. Участь у відбірковому етапі Міжнародної конференції молодих
дослідників «ICYC-2020» (International contest of young scientists)
20. Участь у Всеукраїнській школі громадянської і волонтерської участі та
патріотичного виховання «Агенти змін»
21. Участь у семінарі-практикумі для педагогічних працівників обласних
малих академій наук учнівської молоді – координаторів конкурсу «МАНЮніор Ерудит» і «МАН-Юніор Дослідник»
22. Участь у Всеукраїнському конкурсі рукописів навчальної літератури у
позашкільних закладах системи освіти у 2020 році
Віртуальне науково-літературне об’єднання «Дивослово» для керівників
гуртків та секцій наукового відділення «Літературознавства,
фольклористики та мистецтвознавства».
Віртуальна
екскурсія в
Білоцерківський краєзнавчий музей, знайомство з художньою виставкою
«Народні ремесла Київщини»

вересень

дистанційно

вересень

дистанційно

вересень

дистанційно

вересень

м. Київ дистанційно

вересень

дистанційно
дистанційно

вересень

Фокус-групи для педагогів наукових відділень Київського обласного вересень
територіального відділення МАН «Навчально-методичне забезпечення
науково-дослідницької роботи з учнівською молоддю в системі Малої
академії наук» у 2020/2021 навчальному році
23. Участь у тренінгу для педагогічних працівників МАН України – тренерів вересень
Міжнародної олімпіади з креативності «Destination Imagination»
24. Участь у ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні вересень
технології навчання обдарованої молоді» для педагогічних працівників
закладів позашкільної та загальної середньої освіти
25. Відвідування Музею науки Малої академії науки України
вересень

КОКПНЗ «МАНУМ»
дистанційно
м. Київ
дистанційно
дистанційно

26. Формування організаційної структури та тематики онлайн-лекторію для
учнів – членів Київського обласного територіального відділення МАН за
12 науковими відділеннями у Web-проєкті «Віртуальна наукова школа»
27. Формування мережі гуртків та секцій
КОКПНЗ «Мала академія наук
учнівської молоді»
28. Укладання угод про науково-освітнє партнерство з місцевими органами
управління освітою та закладами освіти регіону
29. Формування інформаційно-ресурсного банку «Академічна обдарованість»

вересень

павільйон «Наука»,
ВДНГ
КОКПНЗ «МАНУМ»

вересень

КОКПНЗ «МАНУМ»

вересень

КОКПНЗ «МАНУМ»

вересень

КОКПНЗ «МАНУМ»

30. Реалізація Web-проєкту «МАН 4.0»

вересень

КОКПНЗ «МАНУМ»

31. Розробка моделі дистанційного навчання в КОКПНЗ «Мала академія наук вересень
учнівської молоді»
вересень
32. Створення рубрики «МАН 2020/2021: навчаємось онлайн в гуртках та
секціях МАН»

КОКПНЗ «МАНУМ»

33. Модифікація моделі науково-освітнього партнерства з науковими протягом року
установами, закладами вищої освіти, громадськими організаціями та
соціальними інституціями. Пролонгування угод
34. Створення моделі науково-методичної роботи з педагогами Київського вересень
обласного територіального відділення МАН

КОКПНЗ «МАНУМ»

КОКПНЗ «МАНУМ»

КОКПНЗ «МАНУМ»

