
План роботи 

КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

  на  листопад 2020 року   
 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін виконання Місце проведення 

1.  Участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН  

05-08 листопада м. Київ  

дистанційно 

2.  Участь у семінарі-практикумі для педагогічних працівників 

«Інноваційні інтерактивні методи дистанційного навчання» у рамках   

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН 

 06-07 листопада м. Київ 

дистанційно 

3.  Участь у Всеукраїнському науково-технічному конкурсі «Еко-Техно 

Україна 2020» 

01-12 листопада дистанційно 

4.  Участь у Міжнародному міждисциплінарному конкурсі наукових і 

творчих робіт імені В. Маняка і Л. Коваленко (подання заявок та 

творчих робіт) 

01-15 листопада дистанційно 

5.  Участь у VІІ Всеукраїнський олімпіаді з філософії 01-28 листопада дистанційно 

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

сучасної астрономії»  

17, 24 листопада 

18.00 

ГАО НАНУ 

дистанційно 

7.  Вебінар  для  педагогічних працівників,  які координують діяльність 

територіальних відділень Малої академії наук районів, міст, об’єднаних 

територіальних громад  «Розвиток  регіональної моделі позашкільної 

освіти дослідницько-експериментального напряму: інноваційні 

технологічні рішення»   

17 листопада 

15.00 

 КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно  

  

8.  Віртуальний інфотайм «МАН – простір можливостей» для учнів – 19 листопада  КОКПНЗ 



членів Київського обласного територіального відділення МАН 16.00 «МАНУМ» 

дистанційно   

9.  Відкриття віртуальної математичної академії для педагогів та учнів-

членів Київського обласного територіального відділення МАН 

«Математичне моделювання: попит, стратегії, управлінські рішення»   

23 листопада дистанційно 

10.  Профільна наукова школа для учнів-членів наукового відділення 

Економіки Київського обласного територіального відділення Малої 

академії наук України за участі Національного університету біоресурсів 

і природокористування України 

25 листопада КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

11.  Профільна наукова школа для вихованців секції «Медицина» наукового 

відділення Хімії та біології Київського обласного територіального 

відділення Малої академії наук України   за участі  кафедри 

фундаментальної медицини Навчально-наукового центру «Інститут 

біології та медицини» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

26 листопада 

 

  

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

12.  Участь в онлайн-проєкті НЦ «Мала академія наук України» для учнів 

7–9 класів «Математика як інструмент мислення»   

листопад 

щосереди 

дистанційно 

13.  Участь у навчальному курсі з атомної енергетики  щовівторка, 

щочетверга 16.30  

НЦ МАНУ» 

дистанційно 

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

Національного центру «Мала академія наук учнівської молоді»  

щовівторка, 

щочетверга 15.00 

дистанційно 

15.  Участь у XІ Всеукраїнській науково-технічній виставці-конкурсі 

молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України» 

листопад дистанційно 

16.  Участь у Всеукраїнському  конкурсі мультимедійних проєктів листопад дистанційно 



 

«Врятувати від забуття» (подання заявок та  проєктів) 

17.  Участь у ІІ Всеукраїнському конкурсі учнівських есе «Акули фінансів 

бізнесу»  

листопад дистанційно 

18.  Участь у Всеукраїнському Інтернет-турнірі з природничих дисциплін листопад дистанційно 


