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План роботи 

КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

  на  грудень 2020 року   
 

№ 

з/п 

 Зміст заходу Термін виконання Місце проведення Форма 

узагальнення 

Відповідальний 

1.  Віртуальний інфотайм «МАН – простір 

можливостей» для учнів – членів Київського 

обласного територіального відділення МАН 

01 - 11  грудня 

  

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

інформація Терехова О.О.,   

Бойчук О.В. 

Остапенко О.О. 

2.  Профільна наукова школа для вихованців секції 

«Медицина» наукового відділення Хімії та 

біології  за участі  Інституту фізіології імені 

О.О. Богомольця НАН України  

01 грудня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

інформація Соловйова І.В. 

3.  Участь у Всеукраїнській олімпіаді з філософії  01-10 грудня  м. Київ 

дистанційно 

інформація Терехова О.О. 

4.  Віртуальна обласна профільна наукова школа 

«Лінгвістичні студії» за участі  кафедри романо-

германських мов і перекладу та англійської 

філології НУБІП   

02 грудня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

інформація Григоренко О.П. 

5.  Постерний захист проєктів учасників ІІ етапу 

Всеукраїнської науково-технічної виставки-

конкурсу молодіжних інноваційних проєктів  

"Майбутнє України"  

03 грудня 

16.00 

 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

інформація Цибко В.В. 

6.  ІТ-школа для учнів-членів наукового відділення 

комп’ютерних наук 

10 грудня КОК ПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

інформація Цибко В.В. 



7.  Участь у XІ Всеукраїнській науково-технічній 

виставці-конкурсі молодіжних інноваційних 

проєктів «Майбутнє України»  

11-12 грудня дистанційно інформація Цибко В.В. 

8.  Дистанційний курс «Методи розділення в хімії: 

хроматографія та абсорбція» для керівників 

гуртків та секцій  МАН  

13 грудня Eх Lab 

дистанційно 

 

інформація Соловйова І.В. 

9.  Профільна школа з літературознавства за участі  

Інституту літературознавства, фольклористики 

та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України 

15 грудня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

інформація Черевата Л.Г. 

10.  Віртуальна обласна профільна наукова школа з 

історії за участі Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 

Національного музею Революції Гідності, 

Державної установи «Інститут всесвітньої 

історії НАН України»  

17 грудня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

інформація Івашкіна О.В. 

11.  Науково-просвітницький онлайн-лекторій з 

астрономії «Горизонти сучасної астрономії» за 

участі   ГАО НАНУ 

08 грудня 

18.00 

КОКПНЗ 

«МАНУМ »  

дистанційно 

інформація Беженар А.А. 

12.  ІУ профорієнтаційний бізнес-турнір для 

учнівської молоді Київщини  

01-22 грудня  КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Наказ 

інформація 

Бойчук О.В. 

13.  Участь в онлайн-лекторії у рамках проєкту 

"День з професором"  НЦ «МАНУ» 

грудень 

щовівторка 

щочетверга 

16.00 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

інформація Методисти 

14.  Участь  у І етапі ХІV Міжнародного конкурсу з 

українознавства  для учнів 8-11 класів закладів 

загальної середньої освіти (подання заявок та 

науково-дослідницьких робіт)  

грудень   м. Київ 

дистанційно 

інформація Григоренко О.П. 



15.  Участь у Всеукраїнській школі громадянської і 

волонтерської участі та патріотичного 

виховання «Агенти змін»  

  

грудень 

 м. Київ 

дистанційно 

інформація Івашкіна О.В. 

16.  Участь у І ( відбірковому) турі  Всеукраїнського 

конкурсу з інформаційних технологій для дітей 

та молоді «іTalend» 

грудень м. Київ 

дистанційно 

інформація Циновник Н.П. 

17.  Участь у Всеукраїнському  відкритому  

інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор-Ерудит» 

грудень  НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

інформація Івашкіна О.В. 

Соловйова І.В., 

Гончарук М.П., 

Цибко В.В 

18.  Участь у семінарі-практикумі «Сучасні аспекти 

теоретико-методичних основ польових 

досліджень у практиці наукового відділення 

наук про Землю»  

10-11 грудня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

інформація Бойчук О.В. 

19.  Участь у навчальному тренінгу для  тренерів  

Міжнародної освітньої програми Destination 

Imagination   

19 грудня 

10.00-15.00 

  НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

інформація Соловйова І.В. 

20.  Навчальний тренінг «Медіа освіта – важливий 

чинник формування базових компетенцій учнів-

дослідників» для керівників гуртків та секцій  

Київського  обласного територіального 

відділення Малої академії наук України    

23 грудня 

 
 КОК ПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

інформація Григоренко О.П. 

21.  Перший етап  Всеукраїнського конкурсу  

«Джерело творчості» у номінації «Керівник 

гуртка»  дослідницько-експериментального 

напряму позашкільної освіти  наукового 

відділення «Літературознавство, 

фольклористика та мистецтвознавство»   

грудень КОК ПНЗ 

«МАНУМ» 

інформація Григоренко О.П. 

Черевата Л.Г. 

22.  Організаційно-інформаційний супровід 

проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 

грудень Регіональні 

відділення МАН  

інформація Терехова О.О. 

Бойчук О.В. 



 

 

Заступник  директора з  навчально-методичної роботи                                                            О.Терехова 

 

членів Малої академії наук України серед 

вихованців КОК ПНЗ «Мала академія наук 

учнівської молоді»  

23.  Підготовка й розміщення циклу онлайн-лекцій у 

рамках Web-проєкту «Віртуальна наукова 

школа» 

грудень  КОК ПНЗ 

«МАНУМ» 

інформація Бойчук О.В. 

24.  Участь у семінарах-тренінгах для педагогічних 

працівників обласних Малих академій наук 

учнівської молоді «Віртуальні навчально-

дослідні лабораторії НЦ «МАНУ» (м. Київ) 

грудень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

інформація Методисти 

25.  Участь у семінарах-презентаціях віртуального 

STEM-центру МАN  Lab для педагогічних 

працівників обласних малих академій наук 

учнівської молоді (м. Київ) 

грудень  НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

інформація Методисти 

26.  Участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Філософія у закладах загальної 

середньої і позашкільної освіти» 

 грудень  м. Київ 

дистанційно 

інформація Методисти 

27.  Участь у семінарах-практикумах педагогічних 

працівників закладів позашкільної та загальної 

середньої освіти з прикладних аспектів 

цифрової дидактики  

грудень м. Київ інформація Методисти 


