
План роботи 

КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

  на  жовтень 2020 року   
 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін виконання Місце проведення 

1.  Відвідування Музею науки Малої академії наук України   03 жовтня павільйон   «Наука», 

ВДНГ 

2.  І (обласний) етап Всеукраїнської науково-технічної виставки 

молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє України» 

(захист проєктів) 

09 жовтня  КОКПНЗ 

«МАНУМ», 

дистанційно 

3.  Участь у онлайн-лекторії в рамках проєкту "День з професором"  

Національного центру «Мала академія наук учнівської молоді»   

щовівторка, 

щочетверга 

15.00 

дистанційно 

4.  Віртуальний інфотайм «МАН – простір можливостей» для учнів – 

членів  Київського обласного територіального відділення МАН 

13 жовтня  дистанційно 

5.  Науково-просвітницький онлайн-лекторій з астрономії «Горизонти 

сучасної астрономії» 

13, 27 жовтня 

18.00 

ГАО НАНУ 

дистанційно 

6.  Віртуальна обласна профільна наукова школа «Лінгвістичні студії» за 

участі  кафедри романо-германських мов і перекладу та англійської 

філології  НУБІП 

21 жовтня 

(перенесено) 

дистанційно 

7.  Мотиваційно-навчальні тренінгові заняття  за науковими відділеннями 

«Захист науково-дослідницького проєкту» 

26-30 жовтня 

15.00 

КОКПНЗ «МАНУМ» 

дистанційно 

8.  Обласна учнівська науково-практична конференція «Філософський 

симпозіон –2020» 

30 жовтня 

  

 

9.  Участь у заочному етапі Всеукраїнського відкритого інтерактивного 

конкурсу «МАН-Юніор Ерудит»  (подання заявок) 

01-15 жовтня дистанційно 

10.  Участь у навчальному курсі з атомної енергетики   щовівторка, 

щочетверга 

16.30  

НЦ «МАНУ»  

дистанційно 

11.  Участь у Фестивалі шістдесятництва та дисидентського руху (подання 

заявок) 

10-25 жовтня   НЦ «МАНУ»  

дистанційно 



12.  Тематичний екскурс «Перший український космонавт» до 90-річчя з 

дня народження Павла Поповича,  льотчика-космонавта 

жовтень дистанційно 

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

дослідницька діяльність учнівської молоді: актуальні напрями та 

нормативне поле» 

жовтень 

  

дистанційно 

14.  Участь у школі громадської і волонтерської участі та патріотичного 

виховання «Агенти змін» 

жовтень   м. Київ 

15.  Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 

2020»  

жовтень  

16.  Участь у національному етапі міжнародного конкурсу науково-

технічної творчості школярів Intel ISEF-2019: «POLYTECO Україна 

2019-2020»    

жовтень   м.Київ 

17.  Участь у Всеукраїнському Інтернет-турнірі з природничих дисциплін  жовтень дистанційно 

18.  Участь у Всеукраїнському конкурсі «Еко-Техно Україна 2020» жовтень інформація 

19.  Участь у ХІУ літературному конкурсі з українознавства  (подання 

заявок)  

жовтень дистанційно 

20.  Участь  у Всеукраїнському енергетичному хакатоні «Energy Hack» жовтень дистанційно 

21.  Участь у Всеукраїнській олімпіаді з філософії жовтень дистанційно 

22.  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 

 

EX Lab 

дистанційно 

23.  Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Акули фінансів бізнесу» жовтень  дистанційно 

24.  Засідання Президії Київського обласного територіального відділення 

Малої академії наук України «Пріоритетні напрями організації та 

координації науково-дослідницької діяльності учнівської молоді 

 1 жовтня дистанційно 



 Київщини у 2020/2021 навчальному році». 

25.  Участь у семінарі-практикумі «Педагогічне партнерство у роботі з 

обдарованими дітьми» 

10-11 жовтня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

26.  Методологічна лабораторія «Інноваційні трансформації змісту та форм 

роботи в наукових відділеннях» для методистів наукових відділень 

МАН КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

жовтень КОКПНЗ «МАНУМ» 

27.  Консультпункт для керівників гуртків та секцій наукового відділення 

історії КОКПНЗ «МАНУМ» 

жовтень 

  

дистанційно 


