
План заходів наукового відділення фізики і астрономії на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

проведення 

1. Обласні наукові профільні школи в режимі онлайн в рамках 

проєкту «STEM-простір МАН" для  учнів – членів  

наукового відділення на базі закладів вищої освіти та 

провідних наукових установ України: 

 

2. - фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

січень 

3. - фізико-математичного факультету Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

лютий 

4. - головної астрономічної обсерваторії Національної 

академії наук України 

квітень 

5. - навчально-наукового інституту енергетики, 

автоматики і енергозбереження Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

листопад 

6. Інформаційно-пізнавальний  онлайн-проєкт  «Імена та 

відкриття в історії фізики»: 

 

8. -  онлайн-презентація «Перший космонавт незалежної 

України»; 

січень 

9. -  науково-історичний екскурс «Шляхи розвитку 

фізичної науки: віхи історії»; 

лютий 

10. - "Розвиток космонавтики: внесок  України"  (до 

Всесвітнього  дня авіації та  космонавтики);    

квітень 

11. - виставка-презентація «Фізика і техніка в Україні»  (до 

Дня науки в Україні); 

травень 

12. - інфо-салон  «Наукові відкриття ХХ-ХХІ століття»   

(до Всесвітнього дня науки) 

листопад 

13. Зимова школа з Фізики на базі фізичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

січень 

15. ІІ етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів  

- членів МАН 

січень-лютий 

16. Творчі зустрічі в  онлайн режимі  учнівської молоді з 

відомими людьми в  галузях фізики і астрономії 

протягом 

року 

17. Онлайн-олімпіада з фізики  на базі  закладів вищої освіти 

України: 

КНУ ім. Т.Шевченка;  

НУ «Києво-Могилянська академія»;  

Національного університету біоресурсів та 

природокористування   

січень-

квітень 



 

18. 

Науково-просвітницький онлайн-лекторій з астрономії 

«Горизонти сучасної астрономії» за участі ГАО НАН 

України 

січень-

травень 

19. Наукова школа з фізики для школярів на базі Європейської 

організації ядерних досліджень (ЦЕРН) 

квітень-

травень 

20. Х Міжнародна науково-практична конференція молодих 

учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»  

01-05 квітня 

21. Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор 

Дослівник» 

квітень-

травень 

22. ХХІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ 

столітті» 

травень 

23. Обласне свято «Віват, науко!» травень 

24. 

 

Обласні літні профільні тематичні зміни  для обдарованої 

учнівської молоді Київщини   

червень-

липень 

25. Всеукраїнські літні профільні школи Малої академії наук 

України «Табір переможців»: 

-       -     фізичній; 

      -     астрономічній 

червень-

серпень 

26. Відбірковий етап Міжнародної конференції молодих 

дослідників «ICYC-2020» (International contest of young 

scientists) 

серпень-

вересень 

27. Настановча сесія обласних профільних наукових шкіл вересень 

29. Всеукраїнська осіння школа «STEM MAS.UA» вересень 

30. Всеукраїнський турнір «Астрономічні ігри» (м. Київ) вересень-

грудень 

31. Національний етап міжнародного конкурсу науково-

технічної творчості школярів Intel ISEF-2021 

вересень-

жовтень  

32. Всеукраїнський колоквіум «Космос. Людина. Духовність» вересень 

33. Всеукраїнський конкурс «Еко-Техно Україна 2021» вересень-

грудень- 

34. Обласний етап Всеукраїнського відкритого інтерактивного 

конкурсу «МАН-Юніор Ерудит» 

жовтень-

грудень   

35. Х Всеукраїнський Інтернет-турнір з природничих дисциплін 

(м. Київ) 

жовтень-

грудень 

36. Проект Національної академії наук України «Дні науки» листопад 
 

 

 

 


