
Орієнтовний план заходів на 2020/2021 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Загальний зміст Термін 

проведення 

 Участь в обласних заходах  

1.  Пілотна студія з реалізації науково-освітнього  проєкту 

«#М: Математика. Мислення. Майбутнє» 

9 вересня 

2.  Віртуальна тематична виставка-експозиція, присвячена Дню 

перекладача «Перекладацька палітра Миколи Лукаша, видатного 

українського перекладача і  громадського діяча»  

18-30 

вересня 

3.  Консалт-студія для методистів регіональних методичних служб, які 

координують діяльність районних, міських, об’єднаних 

територіальних громад    відділень Малої академії наук України 

«Актуальні трансформації змісту та форм роботи  Київського 

обласного територіального відділення МАН у 2020/2021 

навчальному році» 

28 вересня 

4.  Віртуальна наукова студія для учнів – членів наукового відділення  

технічних наук за участі НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» 

29 вересня 

5.  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»  

30 вересня 

  

6.  Відбірковий (заочний) етап Всеукраїнської науково-технічної 

виставки молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє 

України» 

вересень-

жовтень  

7.  Онлайн-лекції в рамках науково-просвітницького лекторію з 

астрономії «Горизонти сучасної астрономії» 

вересень-

травень 
8.  Віртуальний інфотайм «МАН – простір можливостей» для учнів – 

членів  Київського обласного територіального відділення МАН 

16 жовтня 

9.  Мотиваційно-навчальні тренінгові заняття за науковими 

відділеннями «Захист науково-дослідницького проєкту» 

26-30  

жовтня  
10.  Обласна учнівська науково-практична конференція «Філософський 

симпозіон –2020» 

30 жовтня 

  
11.  Тренінг-сесія в IT-School для  учнів-членів наукового відділення 

Комп’ютерних  наук  та  керівників науково-дослідницьких робіт 

на базі лабораторії   Eх Lab Національного центру «Мала академія 

наук України» 

  

жовтень 

 

12.  Лекторій в онлайн-режимі для учнівської молоді «Науково-

дослідницька діяльність учнівської молоді: актуальні напрями та 

вимоги до проведення досліджень і їх оформлення» 

жовтень-

грудень 

за окремим 

планом 
13.  Лінгвістичні студії на базі Національного університету біоресурсів 

і природокористування України 

жовтень 

14.  Консультпункт для керівників гуртків та секцій наукового 

відділення історії КОКПНЗ «МАНУМ» 

жовтень 



15.  Творчі зустрічі в онлайн режимі для учнівської молоді з відомими 

людьми в різних галузях науки, техніки і мистецтва   

протягом 

року  
16.  Відвідування Музею науки Малої академії науки України 

 

протягом 

року 
17.  Математичні  квести для вихованців гуртків  наукового відділення 

математики «Слідами великих відкриттів» 

протягом 

року 
18.  Мовознавчі лекторії (з української мови та іноземних мов) за участі 

наукових працівників Київського університету імені Бориса 

Грінченка, Національного університету біоресурсів і 

природокористування України,  КНУ імені Тараса Шевченка, 

Київського національного лінгвістичного університету, Інституту 

мовознавства НАН України ім. О.О. Потебні 

протягом 

року 

19.  Лекторій «Актуальні проблеми політичної географії» (Науки про 

Землю) -   КНУ імені Тараса Шевченка, географічний факультет 

протягом 

року 
20.  Лекторії з метеорології та кліматології за участі наукових 

працівників КНУ імені Тараса Шевченка, географічний факультет 

протягом 

року 
21.  Лекторій «Комп'ютерні методи у країнознавчих дослідженнях» за 

участі наукових працівників КНУ імені Тараса Шевченка, 

географічний факультет 

протягом 

року 

22.  Науковий лекторій «Основи агрономії» за участі наукових 

працівників Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

протягом 

року 

23.  Вебінар для методистів, які координують діяльність районних 

(міських) територіальних відділень МАН, керівників гуртків та 

секцій обласного територіального відділення  МАН України  

«Розвиток національної моделі позашкільної освіти дослідницько-

експериментального напряму: інноваційні технологічні рішення» 

листопад  

24.  Віртуальна математична академія для педагогів та учнів-членів 

Київського обласного територіального відділення МАН 

«Математичне моделювання: попит, стратегії, управлінські 

рішення» 

листопад, 

січень, 

березень, 

травень 
25.  Лінгвістичні студії на базі Київського національного 

лінгвістичного університету 

листопад 

26.  Онлайн-лекторій для слухачів віртуальної математичної академії 

«Математичне моделювання – складова частина  науково-

технічного прогресу» 

листопад 

27.  Наукова школа для вихованців секції «Медицина» наукового 

відділення хімії та біології на  базі навчально-наукового центру 

«Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

листопад 

28.  Майстер-клас «Плагіат: що за звір?» за участі наукових працівників 

Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України 

листопад 

29.  І (районний, міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України   

листопад-

грудень  

30.  Профільна наукова школа з правознавства на базі Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

грудень 



31.  Лінгвістичні студії на базі Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

грудень 

32.  Навчальний тренінг «Медіа освіта – важливий чинник формування 

базових компетенцій учнів-дослідників» для керівників гуртків та 

секцій відділення Мовознавства обласного територіального 

відділення Малої академії наук України   

грудень 

33.  Профільна школа у форматі історико-популярного лекторію 

«LEGIOHistorica-OК» на базі   КНУ імені Тараса Шевченка, 

Українського  інституту національної пам’яті, Національного 

військово-історичного музею України, Державої установи 

«Інститут всесвітньої історії НАН України» 

грудень 

34.   Профільна школа з фізики  на базі Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

грудень 

35.  Профільна школа з літературознавства на базі Інституту 

літературознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. 

Рильського НАН України 

грудень 

36.  ІТ-школа для учнів-членів наукового відділення комп’ютерних 

наук 

грудень 

37.  Коуч-студія для координаторів відділень Малої академії наук   

об’єднаних територіальних громад, закладів освіти обласної 

комунальної власності «Актуальні трансформації змісту та форм 

роботи Київського обласного територіального відділення МАН у 

2021 році»   

січень 

38.  Відкрита педагогічна студія  «STEM-освіта як сучасна освітня 

платформа для формування життєво важливих компетентностей 

особистості» 

лютий 

39.  Вебінар для слухачів  віртуальної математичної академії 

«Моделювання і прогнозування операційних і маркетингових 

стратегій» 

січень 

40.  Обласний етап Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

«Джерело творчості»  у номінації «Керівник гуртка  дослідницько-

експериментального напряму»  

січень-

лютий  

41.  ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів МАН України (контрольні 

роботи з базових дисциплін) 

 січень-

лютий 

  
42.  Профільна наукова школа для наукового відділення наук про 

Землю  на базі географічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

лютий 

43.  Наукові лекторії з літературознавства за участі наукових 

працівників  Інституту літературознавства, фольклористики та 

етнології ім. М.Т.Рильського НАН України 

лютий-

березень 

44.  Обласні  навчально-тренувальні збори учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів МАН  

березень 

  

45.  Профільна наукова школа з педагогіки на базі Національного березень 



університету біоресурсів і природокористування України 
46.  Профільна наукова школа для наукового відділення економіки на 

базі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

березень 

47.  Онлайн-тренінг з експертом для слухачів  віртуальної 

математичної академії «Теорія ігор як складова економіко-

математичного моделювання у прийнятті управлінських рішень»; 

березень 

48.  Обласний етап Всеукраїнського конкурсу з інформаційних 

технологій для дітей та учнівської молоді «ITalent» 

березень-

травень  
49.  Обласний етап Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-

Юніор Дослідник» 

квітень-

травень  
50.  «День юного дослідника» у рамках ХУ Всеукраїнського фестивалю 

науки 

квітень-

травень 
51.   STEM-фестиваль «Віват, Науко!» травень  
52.  Фестиваль STEM-освіти  травень   
53.  Обласна виставка науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

МАН України 

травень 

  
54.  Онлайн-зустріч із спеціально запрошеним гостем в рамках 

віртуальної математичної академії, Крижнієм Владиславом 

Борисовичем, в.о. начальника управління економічного аналізу 

Антимонопольного комітету України з питань математичного 

моделювання в менеджменті і маркетингу 

травень 

55.  День безпечного Інтернету» (на базі Мережевої академії Cisco) червень 
56.  Обласні літні профільні тематичні зміни  для обдарованої 

учнівської молоді Київщини 

червень-

липень 
 Участь у всеукраїнських та міжнародних заходах 

 
57.  Всеукраїнська осіння школа «STEM MAS.UA» 23-30  

вересня 
58.  Фестиваль шістдесятництва та дисидентського руху (подання 

заявок) 

вересень 

59.  Заочний етап Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу 

«МАН-Юніор Ерудит»   

вересень-

жовтень 
60.  Всесвітній  конкурс для школярів-старшокласників Diamond 

Challenge for High School Entrepreneurs 

вересень 

61.  Всеукраїнський літературно-мистецтвознавчий фестиваль вересень 

62.  Онлайн-проєкт НЦ «Мала академія наук України» для учнів 7–9 

класів  «Математика як інструмент мислення»   

протягом 

року 

щосереди   
63.  Участь у Фестивалі шістдесятництва та дисидентського руху 

(подання заявок) 

10-25 

жовтня   
64.  Конкурс наукових проєктів «Intel-Eko Україна»: 

 - І етап - реєстрація та заочний конкурс тез наукових  досліджень;  

- ІІ етап -  персональний постерний захист проєктів 

жовтень-

грудень;   

лютий 
65.  ІІ Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Акули фінансів жовтень-



бізнесу» листопад  
66.   Всеукраїнський конкурс «Еко-Техно Україна 2020» жовтень-

грудень- 
67.   Всеукраїнський колоквіум  «Космос. Людина. Духовність» вересень-

жовтень 
68.  Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів «Sikorsky 

Challenge 2020»  

жовтень 

69.  
Всеукраїнський Інтернет-турнір з природничих дисциплін  

жовтень-

грудень 
70.  Всеукраїнська олімпіада з філософії жовтень  
71.  Навчальний курс з атомної енергетики  жовтень- 

листопад 
72.  Всеукраїнські наукові профільні школи 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 

73.  Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали» імені 

Євгена Гладишевського  (молодша група) 

січень – 

березень 
74.  Всеукраїнська школа «Рівний-рівному» протягом 

року 
75.  Школа громадської і волонтерської участі та патріотичного 

виховання «Агенти змін»   

лютий-

листопад   
76.  Всеукраїнська олімпіада Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка з географії 

лютий -

квітень 

77.  Міжнародний конкурс «Уроки війни та Голокосту – уроки 

толерантності»  

березень- 

вересень 

78.  
Міжнародний міждисциплінарний конкурс наукових і творчих 

робіт імені В. Маняка і Л. Коваленко 

березень 

квітень- 

вересень 

79.  ХІУ Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів 

закладів  загальної освіти. 

березень 

80.   ІІІ Міжнародна Олімпіада Креативності (Destination Imagination) березень 
81.  Міжнародна науково-практична конференція «Україна очима 

молодих» 

березень- 

травень 
82.  Всеукраїнський конкурс «Еко-погляд» березень-

лютий 
83.  ХІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і 

студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» на базі Національного 

авіаційного університету 

березень-

квітень 



84.  Олімпіада з природничих дисциплін Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 

березень-

квітень 
85.  ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів МАН України 

квітень 

86.  Всеукраїнська наукова профільна школа Biotech Startup School квітень-

травень 
87.  Всеукраїнський учнівський конкурс наукових есе «Публічне 

управління в історії української держави» 

квітень-

травень 
88.  Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського 

факультету – 2021»   

квітень 

89.  ХІ Всеукраїнський науково-технічний фестиваль «ROBOTIKA 

2020» 

квітень  

90.  Всеукраїнська наукова профільна школа UF Incubator StartUp Week 

(подання заявок) 

квітень 

 
91.  Всеукраїнський конкурс «Літературний марафон»   квітень-

вересень 
92.  Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали» імені 

Євгена Гладишевського   (старша група) 

квітень-

травень 
93.  ХІІІ Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки травень 
94.  ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана 

енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті» 

травень 

95.  Всеукраїнський фестиваль архітектури для дітей (м. Київ) червень 
96.  Всеукраїнські літні профільні школи Малої академії наук України 

«Табір переможців»: 

- мистецтвознавства, 

- філологічна,  

- фізична,  

- математична,  

- хімічна,  

- біологічна, 

- робототехніки,   

- філософії, 

астрономічна 

червень-

серпень 

97.  Міжнародна школа з філософії та культурної дипломатії  серпень  
 


