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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ  ОБЛАСНОГО, ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ТА МІЖНАРОДНОГО РІВНІВ З ДІТЬМИ ТА УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ 

 

з/п Зміст заходів Термін 

виконання 

Форма  

узагальнення 

Відповідальний 

за виконання 

1.  Участь у Всеукраїнських   профільних школах Малої академії наук: 

• хімічна; 

• біологічна; 

• філологічна; 

• ІТ; 

• математична; 

• фізична 

• з громадянської освіти; 

• з кримськотатарської гуманітаристики; 

• з креативного мислення; 

• з медіаграмотності; 

• з профорієнтації; 

• з дистанційного зондування Землі та аналізу геоінформаційних 

систем 

протягом 

року 

наказ  

інформація  

Терехова О.О.,   

методисти   

 



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

людьми в різних галузях науки, техніки і мистецтва   

протягом 

року  

  

інформація   

Бойчук О.В., 

методисти  

3.  Організація та проведення науково-освітніх онлайн-лекцій з 

актуальних проблем розвитку різних галузей науки, техніки, 

мистецтва для учнів – членів територіального відділення МАН 

України 

протягом 

року  

 інформація   методисти  

4.  

 

Участь у пересувних тематичних виставках «Музею науки» Малої 

академії наук України 

протягом 

року 

лист 

інформація 
методисти 

5.  Мотивуючі тренінги для учнів – членів  Київського обласного 

територіального відділення МАНУ на сучасному лабораторному 

обладнанні провідних вітчизняних і світових виробників у 

«Відкритій освітній лабораторії» НЦ «МАНУ» 

протягом 

року 

інформація   методисти 

6.  Участь у Всеукраїнських олімпіадах закладів вищої освіти з хімії 

та біології  

протягом 

року  

наказ 

інформація   

Соловйова І.В.  

7.  Участь у дослідницько-експериментальних курсах з хімії та 

біології у рамках Всеукраїнських наукових профільних шкіл на 

базі EX Lab 

протягом 

року  

наказ 

інформація   

Соловйова І.В.  

8.  Участь у Всеукраїнській профільній школі Малої академії наук з 

дистанційного зондування землі та аналізу геоінформаційних 

систем 

протягом 

року 

наказ 

лист 

інформація 

Бойчук О.В. 

9.  Участь у науково-популярних лекціях в рамках проєкту «День з 

професором» НЦ «МАНУ» за науковими відділеннями    

протягом 

року 

інформація методисти 

10.  Участь у всеукраїнському мультидисциплінарному науково-

освітньому проєкті «Здорове довкілля –  здорова людина»   

протягом року інформація Соловйова І.В. 

11.  Участь у всеукраїнському проєкті з моніторингу екологічного стану 

України «Екологічна інспекція»   

протягом року інформація Соловйова І.В. 

12.  

 

Участь у всеукраїнському міждисциплінарному проєкті «Полімери та 

екологія»    

протягом року інформація Соловйова І.В. 



13.  Участь у курсах з вивчення основ дистанційного зондування 

Землі лабораторії «ГІС та ДЗЗ» - Академія Copernicus Малої 

академії наук України 

протягом 

року  

наказ 

інформація   

Бойчук О.В. 

Соловйова І.В.  

14.  Участь у Всеукраїнській школі громадянської і волонтерської 

участі та патріотичного виховання «Агенти змін»   

протягом 

року  

наказ 

інформація 

Івашкіна О.В. 

15.  Участь у Всеукраїнській школі з української культури (НЦ МАН) протягом 

року 

інформація   Черевата Л.Г.  

16.  Участь в онлайн-проєкті  НЦ «МАНУ» «Математика як 

інструмент мислення» 

протягом 

року 

інформація Цибко В.В. 

17.  Участь у конкурсі літературних, дослідницьких та мультимедійних 

учнівських проєктів, присвячених 150-річчю з дня народження Лесі 

Українки    

протягом року інформація Григоренко 

О.П. 

Черевата Л.Г. 

18.  Мотиваційно-навчальні практикуми та дослідницько-

експериментальні курси для учнів – членів  наукового відділення 

комп’ютерних наук  на базі НЦ МАН України 

протягом 

року 

наказ  

інформація   

Циновник 

Н.П. 

19.  

 

 

Тренінгові заняття для учнів – членів наукового відділення 

комп’ютерних наук  у мобільній студії популярної науки НЦ 

МАН в ІТ- технологіях 

протягом 

року   

інформація Циновник 

Н.П. 

20.  Дослідницько-експериментальні курси з інформаційних 

технологій в ІТ школі НЦ МАНУ 

протягом 

року   

інформація Циновник 

Н.П. 

21.  

 

Консультації на базі закладів вищої освіти України для  учнів – 

членів  наукових відділень математики та технічних наук 

протягом 

року 

інформація   Цибко В.В. 

22.  Математичні  квести для вихованців гуртків  наукового відділення 

математики «Слідами великих відкриттів»  

протягом 

року 

інформація   Цибко В.В. 

23.  Профільні наукові школи для учнів – членів    Київського 

обласного територіального відділення Малої академії наук 

України в рамках проєкту «STEM – простір МАН» 

протягом 

року   

наказ 

інформація 

Бойчук О.В. 

методисти 



24.  Організація та проведення науково-освітніх онлайн-лекцій з 

актуальних проблем розвитку різних галузей науки, техніки, 

мистецтва для учнів – членів територіального відділення МАН 

України в рамках Web-проєкту «МАН 4.0»: 

протягом 

року  

інформація   методисти  

25.  - науково-просвітницький онлайн-лекторій з астрономії 

«Горизонти сучасної астрономії» за участі ГАО НАН 

України 

січень-

травень 

 інформація   Гончарук М.П. 

26.  - онлайн-лекторій для слухачів віртуальної математичної 

академії «Математичне моделювання – складова частина  

науково-технічного прогресу»  

січень інформація Цибко В.В. 

27.  - науковий лекторій «Основи агрономії» за участі наукових 

працівників Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

січень 

березень 

вересень 

наказ 

інформація   

Соловйова І.В.  

28.  - цикл-онлайн лекцій «Цікаво про економіку» за участі 

наукових працівників Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

лютий 

квітень 

вересень 

листопад 

лист 

інформація 
Бойчук О.В. 

29.  
-  цикл-онлайн лекцій «Географічна освіта: перспективи 

розвитку, нові напрями досліджень» (на базі географічного 

факультету КНУ ім. Т.Шевченка) 

березень 

травень 

вересень 

жовтень 

грудень 

 інформація 

Бойчук О.В. 

30.  - онлайн-лекція до 180-річчя від дня народження Христини 

Алчевської, педагога, письменниці, перекладачки, 

бібліографа, громадської діячки 

квітень інформація 

Григоренко 

О.П. 

31.  -  онлайн-лекція до 80-річчя із дня народження Саймона 

Кузнеця, економіста, лауреата Нобелівської премії 
квітень  інформація 

Бойчук О.В. 



32.  -  онлайн-лекція до 200-річчя із дня народження Івана 

Вернадського, економіста, публіциста, видавця, 

громадського діяча  

червень  інформація 

Бойчук О.В. 

33.  -  лекторій в онлайн-режимі для учнівської молоді «Науково-

дослідницька діяльність учнівської молоді:  актуальні 

напрями,  технологія   досліджень, алгоритм оформлення» 

жовтень-

грудень 

  

наказ  

інформація 

Терехова О.О., 

Бойчук О.В., 

методисти 

34.  -  історико-популярний лекторій «LEGIO HISTORICA-OK»   

спільно з Київським національним університетом імені 

Тараса Шевченка, Українським інститутом національної 

пам’яті, Національним музеєм Революції Гідності, 

Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН 

України» 

жовтень 

наказ 

інформація   

Івашкіна О.В. 

35.  Пізнавальний онлайн-проєкт «Історія математичної думки. Роль 

особистості в науці» в рамках обласного науково-освітнього 

проєкту «М:#Математика.Мислення.Майбутнє»: 

протягом 

року 

інформація Цибко В.В. 

36.  -  до 425 років від дня народження Рене Декарта, 

французького філософа,  математика, фізика, фізіолога 

березень інформація   Цибко В.В. 

37.  -  до 375 років від дня народження Готфріда Вільгельма 

Лейбніца, німецького математика, філософа, фізика 

липень інформація   Цибко В.В. 

38.  -  до 420 років від дня народження П’єра Ферма, 

французького математика, засновника аналітичної геометріїі 

теорії чисел 

серпень інформація   Цибко В.В. 

39.  - до  220 річниці від дня народження Михайла Васильовича 

Остроградського, українського математика, механіка,  фізика   

вересень інформація   Цибко В.В. 

40.  Онлайн-проєкт «Знайомство з геніями»: протягом 

року 

 Соловйова І.В. 

41.  -  до 100-річчя винайдення інсуліну  березень інформація   Соловйова І.В 



42.  

 

- до 185-річчя від дня народження М.В. Скліфасовського, 

українського лікаря, військово-польового хірурга, травматолога 

травень інформація Соловйова І.В 

43.  - до 140-річчя від дня народження О.О. Богомольця, 

академіка, українського патофізіолога 

травень інформація Соловйова І.В 

44.  - до 130-річчя від дня народження В.Л. Симиренка, 

українського вченого, садівника, помолога 

листопад інформація Соловйова І.В 

45.  

 

Інформаційно-пізнавальний  онлайн-проєкт  «Імена та відкриття в 

історії фізики»: 

протягом 

року 

інформація  Гончарук 

М.П. 

46.  - онлайн-презентація «Перший космонавт незалежної 

України»; 

січень інформація  Гончарук 

М.П. 

47.  - науково-історичний екскурс «Шляхи розвитку фізичної 

науки: віхи історії»; 

лютий інформація  Гончарук 

М.П. 

48.  - "Розвиток космонавтики: внесок України"  (до Всесвітнього  

дня авіації та  космонавтики);    

квітень інформація  Гончарук 

М.П. 

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

науки в Україні); 

травень інформація  Гончарук 

М.П. 

50.  - інфо-салон  «Наукові відкриття ХХ-ХХІ століття»   (до 

Всесвітнього дня науки) 

листопад інформація  Гончарук 

М.П. 

51.  Участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми 

кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем PCSICS»   

І квартал інформація Циновник 

Н.П. 

52.  
Участь у  Міжнародній школі дитячої культурної дипломатії                         

(International Cultural Diplomacy School) 
I, II квартал 

наказ 

інформація   

Григоренко 

О.П. 

Терехова О.О. 

53.  Віртуальна математична академія для педагогів та учнів – членів 

Київського обласного територіального відділення МАН 

«Математичне моделювання: попит, стратегії, управлінські 

рішення»  

січень 

 

інформація   Цибко В.В. 



54.  Відкрита  наукова профільна школа  в рамках проєкту «STEM-

простір МАН" для учнів – членів секції «Лісознавство» наукового 

відділення екології та аграрних наук Київського обласного 

територіального відділення МАН України на базі кафедри 

відтворення лісів та лісових меліорацій  Навчально-наукового 

інституту лісового і садово-паркового господарства 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України 

січень інформація   Соловйова І.В.  

55.  Віртуальна тематична виставка-експозиція «Школа українського 

перекладу» до 150-річчя  від дня народження Агатангела 

Юхимовича Кримського, українського поета, літературознавця, 

перекладача, педагога   

січень інформація  Григоренко 

О.П. 

56.  Обласна наукова профільна школа в режимі онлайн в рамках 

проєкту «STEM-простір МАН" для  учнів – членів  наукового 

відділення фізики та астрономії на базі  фізичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

січень інформація   Гончарук 

М.П. 

57.  Обласна віртуальна літературна студія «Журавка з подільського 

жита», присвячена 80-річчю з дня народження Ганни Чубач,  для 

учнів – членів наукового відділення мовознавства; 

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

січень інформація Черевата Л.Г., 

Григоренко 

О.П. 

58.  Перекладацькі студії: онлайн-презентація творчості Юрія 

Покальчука, письменника, перекладача (до 80-річчя від дня 

народження)  

січень інформація Григоренко 

О.П. 

59.  Обласна учнівська науково-практична  онлайн-конференція 

«Україна соборна» (до Дня  проголошення Акту Злуки та Дня 

Конституції України) 

січень- 

червень 

наказ 

інформація   

Івашкіна О.В. 

60.  Участь у Національному конкурсі творчих робіт (есе) 

«Європейські цінності» до Дня Соборності  України 

січень інформація Івашкіна О.В. 



61.  Участь у Зимовій школі з фізики на базі фізичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

січень інформація  Гончарук 

М.П. 

62.  Участь у Всеукраїнській конференції «Леся Українка у вимірах 

національної та світової культури» (подання заявок та тез 

доповідей) 

січень інформація Черевата Л.Г., 

Григоренко 

О.П. 

63.  Участь у Міжнародному конкурсі наукових екологічних проєктів 

«Genius Olympiad» 

січень інформація   Соловйова І.В.  

64.  Участь у ІІ (фінальному) турі  Всеукраїнського конкурсу з 

інформаційних технологій для дітей та молоді «іTalend» 

січень інформація Циновник 

Н.П. 

65.  

 

Участь у хакатоні Global Game Jam KNU (київська локація) під 

егідою факультету інформаційних технологій КНУ 

ім.Т.Шевченка 

січень- 

лютий 

інформація  Циновник 

Н.П. 

66.  Участь у Всесвітньому  конкурсі для школярів-старшокласників 

Diamond Challenge for High School Entrepreneurs 

січень- 

лютий 

інформація   Бойчук О.В. 

67.  Участь у Всеукраїнському конкурсі юних дослідників «Кристали» 

імені Євгена Гладишевського (молодша група) 

січень- 

березень 

наказ 

інформація  

Соловйова І.В.  

68.  Участь у ХІХ Всеукраїнській конференції-конкурсі наукових робіт 

школярів «Зоряний шлях»   

січень-

березень 

інформація Гончарук 

М.П. 

69.  

 

Участь у Всеукраїнській школі МИРотворчості  січень- 

квітень 

наказ  

інформація 

Івашкіна О.В.  

70.  Участь у Всеукраїнському конкурсі екологічних проєктів «Еко-

Погляд»  

січень-

травень 

інформація Соловйова І.В.  

71.  Участь у курсі «Цікава фізика» в рамках Всеукраїнської 

профільної фізичної школи 

січень-

травень  
 інформація   Гончарук 

М.П. 

72.  Участь у Всеукраїнській конференції з планування кар’єри «Моя 

майбутня професія: планування і розвиток»  

січень-

червень 

наказ 

інформація   

Бойчук О.В. 

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

дослідницьких робіт учнів – членів МАН України   

лютий 

  

наказ  

інформація 

Терехова О.О., 

Бойчук О.В. 



74.  Обласна наукова профільна школа в рамках проєкту «STEM-

простір МАН" для учнів – членів  наукового відділення наук про 

Землю на базі Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка    

лютий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

інформація 

   

Бойчук О.В. 

75.  

 

Тренінг-сесії «Звичайна математика та надзвичайні хвилі» у 

рамках Всеукраїнських наукових профільних шкіл на базі на базі 

Ех Lab  НЦ «МАНУ»   

лютий інформація Цибко В.В. 

76.  Обласна наукова профільна школа в режимі онлайн у рамках 

проєкту «STEM-простір МАН» для  учнів – членів  наукового 

відділення фізики і астрономії на базі  фізико-математичного 

факультету Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

лютий  інформація   Гончарук 

М.П. 

77.  Профільна наукова школа зі слов’янських мов в рамках проєкту 

«STEM-простір МАН"  на базі Інституту мовознавства НАН 

України імені О.О. Потебні, Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» 

лютий 

 

  

інформація 

Григоренко 

О.П. 

78.  Участь в онлайн-курсі “Основи програмування мовою Java” у рамках 

Всеукраїнської профільної школи з ІТ. 
 лютий інформація Циновник 

Н.П. 

79.  

 

Віртуальна виставка-презентація до 120-річчя від дня народження 

Валер’яна Підмогильного, письменника, представника 

«Розстріляного відродження» 

лютий  інформація  Черевата Л.Г. 

80.  Участь в онлайн-уроці «День безпечного інтернету» на базі 

Мережевої академії Cisco 

лютий інформація Циновник 

Н.П. 

81.  Участь у ХІУ Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 

8-11 класів закладів  загальної середньої освіти 

лютий-

березень 

інформація  Григоренко 

О.П. 

Черевата Л.Г. 



82.  Віртуальна профільна школа в рамках проєкту «STEM-простір 

МАН" для учнів-членів наукового відділення  технічних наук 

«Матеріали для адитивних технологій» на базі НТУУ «КПІ ім. І. 

Сікорського» 

лютий 

квітень 

інформація Цибко В.В. 

83.  Участь  у Всеукраїнському конкурсі «Еко-Техно  Україна 2021» лютий, 

травень 

наказ 

інформація  

Цибко В.В. 

Соловйова І.В.  

84.  Участь в онлайн-курсі “Створи свою гру в Unity” НЦ «МАНУ» лютий -

травень 

інформація Циновник Н.П. 

85.  Обласні  навчально-тренувальні збори учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів МАН  

березень 

  

наказ  

інформація 

Терехова О.О.,   

Бойчук О.В. 

86.  Вебінар для слухачів віртуальної математичної академії 

«Моделювання і прогнозування операційних і маркетингових 

стратегій» в рамках  обласного науково-освітнього проєкту «М: 

#Математика. Мислення.Майбутнє» 

березень інформація   Цибко В.В. 

87.  

 

Відкрита наукова профільна школа в рамках проєкту «STEM-

простір МАН" для учнів-членів секції «Лісознавство» наукового 

відділення екології та аграрних наук Київського обласного 

територіального відділення МАН України на базі кафедри 

лісового господарства агробіотехнологічного факультету 

Білоцерківського національного аграрного університету  

березень інформація   Соловйова І.В.  

88.  Віртуальна телестудія «В гостях у театралів» до Міжнародного 

Дня театру. Зустріч з артистами  Київського академічного  

обласного музично-драматичного театру ім. П. К. Саксаганського. 

березень 

інформація Черевата Л.Г. 

89.  Обласна наукова профільна школа в рамках проєкту «STEM-

простір МАН" для учнів – членів  наукового відділення економіки 

на базі Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка   

березень  інформація   Бойчук О.В. 



90.  

 

Мотиваційно-навчальний практикум «Перші кроки в економічній 

кібернетиці» на базі факультету інформаційних технологій 

НУБІП 

березень інформація   Циновник Н.П. 

91.  Обласна пррофільна наукова школа в рамках проєкту «STEM-

простір МАН" з романо-германської та слов’янської філології 

Київського  обласного територіального відділення Малої академії 

наук України "Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень 

міжкультурної комунікації та навчання іноземної мови в умовах 

соціокультурної освіти" на базі Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка Інституту мовознавства 

НАН України імені О. О. Потебні, Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова, Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» 

березень 

 

інформація  Григоренко 

О.П. 

92.   Обласна профільна наукова школа в рамках проєкту «STEM-

простір МАН"  для учнів – членів  наукового відділення 

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства на базі 

Інституту фольклористики, мистецтвознавства  та етнології імені 

М. Т. Рильського 

березень інформація Черевата Л.Г. 

93.  Обласна профільна наукова школа в рамках проєкту «STEM-

простір МАН" для учнів – членів наукового відділення  історії  на 

базі Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Українського інституту національної пам’яті, 

Національного музею Революції Гідності, Державної установи 

«Інститут всесвітньої історії НАН України» 

березень інформація Івашкіна О.В. 

94.  Обласний літературний конкурс «Лесина весна», присвячений 

150-річчю від дня народження української  поетеси Лесі Українки 

березень наказ 

інформація   

Черевата Л. Г. 

95.  Участь у ІІІ Всеукраїнській олімпіаді кpeaтивностi Destination 

Imagination     

березень наказ 

інформація 

Соловйова І.В. 



96.  Участь у всеукраїнському науковому пікніку з нагоди 

Міжнародного дня числа π 

березень інформація Цибко В.В. 

97.  Участь у Міжнародному науковому фестивалі I-FEST 

(International Festival of Engineering, Science and Technology) 

Міжнародний фестиваль інженерії, науки та технологій) 

березень  інформація   Цибко В.В. 

98.  Участь у мотиваційно-навчальних курсах з кібербезпеки в рамках 

програми Мережевої академії Cisco 

березень інформація Циновник 

Н.П. 

99.  Участь у Всеукраїнській конференції «Леся Українка у вимірах 

національної і світової культури» 

березень інформація Завіщана Л.Г. 

100.  Участь у X Всеукраїнських драгоманівських читаннях «Україна в 

європейській та світовій історії: сучасний науковий і освітній 

дискурс» 

березень інформація Івашкіна О.В. 

101.  Участь у ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» на 

базі Національного авіаційного університету 

березень-

квітень 

інформація Бойчук О.В. 

методисти 

102.  Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Україна 

очима молодих» 

березень- 

травень 

інформація   Івашкіна О.В. 

Соловйова І.В. 

103.  Участь у Міжнародному конкурсі «Уроки війни та Голокосту – 

уроки толерантності»  

березень- 

вересень 

інформація Івашкіна О.В 

104.  Участь у Міжнародному міждисциплінарному конкурсі наукових 

і творчих робіт імені В. Маняка і Л. Коваленко 

березень- 

вересень 

інформація   Івашкіна О.В.  

105.  Участь у Всесвітній  олімпіадi креативностј (Destination 

Imagination) (Сполученві Штати Америки) 

ІІ квартал інформація Соловйова І.В. 

106.  Участь у ІІ Всеукраїнському національному  відборі учасників 

Міжнародної молодіжної  наукової олімпіади IJSO (Intemational 

Junior Science  Olympiad)      

ІІ квартал інформація Методисти 



107.  Участь у міжнародній конференції молодих дослідників  ICYS 

(Intemational Conference ofYoun Scientists)   (Республіка Сербія) 

ІІ квартал інформація Цибко В.В., 

Гончарук М.П., 

Соловйова І.В. 

108.  Участь у Міжнародному лiтньому україно-німецькому таборі 

учнівської молоді     

ІІ-III 

квартали 

інформація Григоренко 

О.П.  

Івашкіна О.В. 

109.  Обласна профільна наукова школа в рамках проєкту «STEM-

простір МАН" для учнів – членів наукового відділення 

математики  на базі  Інституту математики НАНУ 

квітень інформація Цибко В.В. 

110.  Обласна наукова профільна школа в режимі онлайн в рамках 

проєкту «STEM-Простір МАН» для  учнів – членів  наукового 

відділення фізики та астрономі  на базі  головної астрономічної 

обсерваторії Національної академії наук України 

квітень  інформація   Гончарук 

М.П. 

111.  Відкрита наукова школа в рамках проєкту «STEM-простір МАН"     

для учнів – членів наукового відділення хімії та біології на базі 

Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

квітень наказ 

інформація   

Соловйова І.В 

112.  Наукова літературна студія «Чорнобиль у нашій пам’яті» до 35-х 

роковин Чорнобильської катастрофи  

квітень інформація Черевата Л.Г. 

113.  Віртуальний тур в Національний музей «Чорнобиль» квітень інформація  Івашкіна О.В. 

 

114.  Віртуальна виставка-презентація дослідницьких проєктів учнів – 

членів  Київського обласного територіального відділення МАН 

«Чорнобиль не має минулого» до 35-х роковин Чорнобильської 

катастрофи 

квітень інформація  Івашкіна О.В. 

 

115.  «День юного дослідника» у рамках ХV Всеукраїнського 

фестивалю науки 

квітень-

травень 

інформація Терехова О.О. 

Бойчук О.В. 



116.  Участь у Круглому столі учнів – членів МАН у рамках 

Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського 

факультету – 2021»   

квітень наказ  

інформація   

Терехова О.О. 

117.  Участь у  всеукраїнській олімпіаді Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з географії  

(фінальний етап) 

квітень інформація Бойчук О.В. 

118.  Участь у проєкті «День дівчат в ІТ» в рамках ініціативи «STEM-

весна» на базі  Мережевої академії Cisco 

квітень інформація Циновник 

Н.П. 

119.  Проведення віртуальних психологічних тренінгів  для вихованців 

гуртків та секцій МАН: 

   

120.  наукових відділень суспільствознавства  та філософії, історії – 

«Форми і методи протидії булінгу» 

квітень 

 

інформація  Ткач О.С. 

121.  наукових відділень комп’ютерних наук, технічних наук, 

математики, фізики і астрономії – «Безпечна поведінка у кібер-

просторі» 

вересень інформація  Ткач О.С. 

122.  наукових відділень хімії та біології, екології та аграрних наук – 

«Твої дії проти насильства» 

листопад інформація  Ткач О.С. 

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

дослідницьких робіт учнів – членів МАН України 

квітень-

травень 

наказ  

інформація 

Минзар С.А., 

Терехова О.О.,  

методисти 

124.  Участь  у Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки  квітень-

травень 

наказ, 

інформація 

Цибко В.В. 

125.  Участь у  Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-

Юніор Дослідник» 

квітень-

травень 

  

інформація Соловйова І.В.  

Гончарук М.П. 

Івашкіна О.В. 

Цибко В.В. 

126.  Участь у  Всеукраїнській науковій профільній школі Biotech 

Startup School 

квітень-

травень 

наказ 

інформація   

Соловйова І.В.  



127.  Участь у Всеукраїнській школі-семінарі «Сучасні методи 

дослідження мозку» 

квітень-

травень 

інформація Соловйова І.В. 

128.  Участь у науковій школі з фізики для школярів на базі 

Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН) 

квітень-

травень 

 інформація   Гончарук 

М.П. 

129. \ Участь у всеукраїнському учнівському конкурсі наукових есе 

«Публічне управління в історії української держави» 

квітень-

травень 

інформація Івашкіна О.В. 

130.  Участь у всеукраїнських освітніх заходах в рамках ХV 

Всеукраїнського фестивалю науки    

квітень-

травень 

інформація Бойчук О.В.,  

Методисти 

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

наук «Сучасні інтернет технології» в рамках проєкту «STEM – 

простір МАН» для учнів – членів Київського обласного 

територіального відділення МАН 

квітень, 

червень, 

вересень, 

грудень 

наказ, 

інформація 

Циновник 

Н.П. 

132.  Воркшопи для учнів-членів наукового відділення технічних наук 

на базі кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової 

металургії, кафедри лазерної техніки та фізико-технічних 

технологій НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

квітень 

листопад 

інформація Цибко В.В. 

133.   STEM-фестиваль «Віват, Науко!» травень 

  

наказ  

інформація 

Минзар С.А., 

Терехова О.О. 

134.  Обласна віртуальна  виставка  дослідницьких  проєктів учнів – 

членів МАН України 

травень 

  

наказ  

інформація 

Терехова О.О.,   

Бойчук О.В.  

135.   Віртуальна екскурсія у Білоцерківський краєзнавчий музей.     

«Архітектурні споруди Білоцерківщини –  пам’ятки історії» (до 

Міжнародного  Дня  музеїв) 

 травень наказ  

інформація 

Черевата  Л. Г. 

136.  Онлайн-тренінг з експертом для слухачів віртуальної 

математичної академії «Теорія ігор як складова економіко-

математичного моделювання у прийнятті управлінських рішень» 

в рамках обласного науково-освітнього проєкту  

«М:#Математика.Мислення.Майбутнє» 

травень інформація Цибко В.В. 



137.  Вебінар "Листи з минулого" до Дня пам’яті та примирення та Дня 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (спільно з 

Державним архівом Київської області в рамках реалізації проєкту 

НепроSTI листи) 

травень 

інформація Івашкіна О.В. 

138.  Віртуальна виставка-презентація діяльності Володимира 

Гнатюка, етнографа, фольклориста, громадського діяча, 

літературознавця, перекладача, вченого, академіка 

травень 

інформація Грогоренко 

О.П.,  

Черевата Л.Г. 

139.  Участь у Всеукраїнському фестивалі архітектури для дјтей 

«Archikidz»  

травень інформація Цибко В.В. 

140.   Участь у Міжнародному конкурсі науково-технічної творчості 

учнів ISEF 2021 

травень інформація Цибко В.В. 

141.  Участь у Всеукраїнському конкурсі юних дослідників «Кристали» 

імені Євгена Гладишевського   
травень 

наказ 

інформація   

Соловйова І.В.  

142.  Участь у ХХІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті» 

травень  інформація   Гончарук 

М.П. 

143.  Участь у всеукраїнській навчально-дослідницькій експедиції 

«Моя aкciомa нескінченності»     

травень-

вересень 

інформація Цибко В.В. 

144.  Майстер-клас «Перші кроки в Java» доцента кафедри  

мультимедійних систем факультету інформатики Національного 

Університету «Києво-Могилянська Академія», кандидата 

технічних наук Олецького Олексія Віталійовича 

травень 

жовтень 

інформація Циновник  

Н.П. 

145.  Інфотайми для учнів – членів  наукового  відділення  математики 

«Креативність і математика»  за участю молодих вчених – 

дослідників 

травень, 

жовтень 

інформація  Цибко В.В. 

146.  Участь у науковій школі з фізики для школярів на бaзi 

європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН)   

(Швейцарська Конфедерацјя) 

III квартал Інформація Гончарук 

М.П. 



147.  Віртуальна історична студія «Українські родини  у збереженні 

національної ідентичності» 
червень 

інформація Івашкіна О.В. 

148.  Презентація електронного видання «Єдина, соборна, незалежна» 

за результатами обласної учнівської науково-практичної онлайн-

конференції «Україна соборна» 

червень 

електронне  

видання 

Івашкіна О.В. 

149.  Онлайн-зустріч із спеціально запрошеним  гостем В. Крижнієм, 

в.о. начальника управління економічного аналізу 

Антимонопольного комітету України з питань математичного 

моделювання в менеджменті і маркетингу 

червень інформація   Цибко В.В. 

150.  Участь у Всеукраїнській школі-семінарі «Сучасні методи 

дослідження мозку» 

червень  інформація Соловйова І.В. 

151.  Участь у всеукраїнській літній школі креативного письма 

«Агентка змін Леся Українка»   

червень інформація Григоренко 

О.П., 

Черевата Л.Г. 

152.  Обласні літні профільні тематичні зміни  для обдарованої 

учнівської молоді Київщини 

червень-

липень 

наказ  

інформація 

Минзар С.А. 

153.  Участь у Всеукраїнських літніх наукових школах: 

- хімічна 

- фізична 

- біологічна 

- філологічна 

- математична 

- астрономічна 

- з мистецтвознавства 

- з робототехніки 

-   з філософії 

червень- 

серпень 

інформація Терехова О.О., 

Бойчук О.В., 

методисти 

154.  Участь у Фестивалі шістдесятництва та дисидентського руху 

(International Festival ofthe Sixties and the Dissident Movement   

липень- 

вересень 

наказ  

інформація 

Івашкіна О.В. 



155.  Наукова студія для учнів – членів наукових відділень суспільно-

гуманітарного профілю «Моя Україна – історія  державницького 

поступу», присвячена 30-річчю проголошення незалежності 

України 

серпень  інформація Івашкіна О.П., 

Терехова О.О., 

Черевата Л.Г., 

Григоренко 

О.П. 

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

конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє 

України» 

серпень- 

жовтень 

наказ 

інформація 

Цибко В.В. 

157.  Участь у відбірковому етапі Міжнародної конференції молодих 

дослідників «ICYC-2020» (International contest of young scientists) 

серпень-

вересень 

 інформація   Гончарук 

М.П., 

Цибко В.В.,  

Соловйова І.В. 

158.  Інфотайм «МАН – простір можливостей»  вересень 

   

наказ  

інформація 

Терехова О.О. , 

Бойчук О.В.  

159.  Обласна учнівська конференція «Напрями та проблематика 

досліджень в галузі математики. Пошук об’єкту та предмету  

дослідження» 

вересень інформація Цибко В.В. 

160.  Віртуальна тематична виставка-експозиція, присвяченої Дню 

перекладача «Перекладацька палітра І.Я. Франка» до 165-річчя 

від дня народження видатного українського поета, прозаїка, 

публіциста, перекладача  

вересень інформація Григоренко 

О.П. 

161.  Онлайн-лекція, присвячена 180-річчяю від дня народження 

Михайла Драгоманова, громадського та політичного діяча, 

історика, публіциста, літературознавця, фольклориста  

вересень інформація Черевата Л.Г., 

Івашкіна О.В. 

162.  Віртуальна історична студія «М. Грушевський, М. Драгоманов в 

українському національному поступі і державотворенні» 
вересень 

інформація Івашкіна О.В 



163.  Участь у Всеукраїнській осінній школі «STEM MAS.UA»   вересень наказ 

інформація 

Цибко В.В., 

Гончарук 

М.П. 

164.  Участь  у Всеукраїнському колоквіумі «Космос. Людина. 

Духовність» 

вересень  

 

наказ  

інформація 

Черевата Л.Г., 

Гончарук 

М.П.  

165.  Участь у заочному етапі Всеукраїнського відкритого 

інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Ерудит»  

вересень-

листопад 

інформація Соловйова І.В.,  

Цибко В.В., 

Івашкіна О.В., 

Гончарук 

М.П. 

166.  Участь у Всеукраїнському конкурсі «Еко-Техно Україна 2022» вересень- 

листопад 

інформація Цибко В.В., 

Гончарук 

М.П.. 

Соловйова І.В. 

167.  Участь у Всеукраїнському конкурсі есе імені Сергія Кемського до 

Дня Гідності та Свободи 

вересень-

листопад 

інформація Івашкіна О.В. 

Черевата Л.Г. 

Терехова О.О. 

168.  Участь у Всеукраїнському турнірі «Астрономічні ігри»      вересень-

грудень 

інформація Гончарук 

М.П. 

169.  Обласна учнівська науково-практична конференція 

«Філософський симпозіон – 2021» 

 жовтень 

  

наказ  

інформація 

Терехова О.О. 

  

170.  Лінгвістичні студії. Профільна наукова школа з романо-

германської філології в рамках проєкту «STEM-простір МАН"  на 

базі Київського національного лінгвістичного університету, 

Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова, Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» 

жовтень 

 

лист 

інформація  

Григоренко 

О.П. 



171.  Творча зустріч учнів – членів наукового  відділення мовознавства 

«Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства» 

до Дня української писемності та мови з  науковцями відділу 

слов’янських мов Інституту мовознавства імені  О.О. Потебні 

НАН України на базі Інституту мовознавства НАН України  

жовтень 

 

  

інформація 

 

Григоренко 

О.П. 

172.  Обласна наукова профільна школа в рамках проєкту «STEM-

простір МАН" для учнів – членів наукового відділення наук про 

Землю на базі Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка   

жовтень 

інформація Бойчук О.В. 

173.  Віртуальний  тематичний  екскурс визначними місцями та 

музеями козацтва України «Дорогами козацтва, дорогами слави» 
жовтень 

інформація Івашкіна О.В. 

174.  Віртуальна виставка-презентація діяльності Івана Кочерги, 

драматурга (до 140-річчя від дня народження)  

жовтень інформація Черевата Л.Г. 

175.  V профорієнтаційний бізнес-турнір для учнівської молоді 

Київщини 

жовтень-

листопад  

наказ  

інформація 

Бойчук О.В. 

176.  Участь у Всеукраїнській науковій профільній школі UF Incubator 

StartUp Week 

жовтень наказ 

інформація  

Цибко В.В. 

177.  Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Акули фінансів бізнесу» жовтень-

листопад 

інформація Бойчук О.В. 

178.  

Участь у Всеукраїнському Інтернет-турнірі з природничих 

дисциплін  

жовтень- 

грудень 

наказ 

інформація   

Соловйова 

І.В., Гончарук 

М.П., 

Бойчук О.В. 

179.  Віртуальна математична академія для педагогів та учнів – членів 

Київського обласного територіального відділення МАН «Сфери 

діяльності  прикладної математики» в рамках обласного науково-

освітнього проекту  в рамках обласного науково-освітнього 

проєкту «М:#Математика. Мислення.Майбутнє» 

жовтень, 

грудень 

 

інформація Цибко В.В. 



180.  Участь у Всеукраїнській олімпіаді з філософії для школярів жовтень-

грудень  

інформація Терехова О.О. 

181.  Участь у Міжнародній молодіжній науковій  олімпіаді IJSO 

Intemational Junior Science 01ympiad     (Об’єднанi Арабські 

Емірати) 

IV квартал інформація Методисти 

182.  Обласна наукова профільна школа в рамках проєкту «STEM-

простір МАН" для учнів-членів  наукового відділення 

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства на базі 

Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка  

листопад  інформація Черевата Л.Г. 

183.  Обласна наукова профільна школа в режимі онлайн в рамках 

проєкту «STEM-Простір МАН» для  учнів – членів  наукового 

відділення фізики та астрономії  на базі  навчально-наукового 

інституту енергетики, автоматики і енергозбереження 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України 

листопад  інформація   Гончарук 

М.П. 

184.  Обласна профільна наукова школа з романо-германської філології 

в рамках проєкту «STEM-простір МАН" на базі Національного 

університету біоресурсів та природокористування України 

листопад 

 

   

інформація 

Григоренко 

О.П. 

185.  Обласна наукова профільна школа в рамках проєкту «STEM-

простір МАН" для учнів-членів наукового відділення історіі  на 

базі історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

листопад наказ 

інформація   

Івашкіна О.В. 

186.  Онтологічний кабінет дослідження життя і  професійної 

діяльності Володимира Ажажі, вченого, фізика, матеріалознавця, 

академіка НАН України  (до  90 річниці від дня народження)  

листопад  інформація Цибко В.В. 



187.  Участь у Всеукраїнському урочистому зборі переможців 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої академії наук України у 2021 році з нагоди  

вручення стипендій Президента України  

листопад 

 

 

наказ  

інформація 

Терехова О.О. 

188.  Участь у ІІ (фінальному) Всеукраїнської науково-технічної 

виставки молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє 

України» 

листопад  наказ  

інформація 

Цибко В.В. 

189.  Обласна наукова профільна школа в рамках проєкту «STEM-

простір МАН" для учнів – членів   наукового відділення економіки 

на базі економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

грудень лист, 

інформація 

Бойчук О.В. 

190.  Обласна профільна наукова школа з правознавства в рамках 

проєкту «STEM-простір МАН"  за участі науковців  Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

грудень  інформація Терехова О.О. 

191.  Обласна  мистецька онлайн-студія для учнів – членів наукового 

відділення мовознавства на базі Інституту літератури ім. Т.Г. 

Шевченка 

грудень інформація Григоренко 

О.П. 

192.  Участь у заключному етапі Всеукраїнського відкритого 

інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Ерудит»  

грудень інформація Соловйова 

І.В., Цибко 

В.В., Івашкіна 

О.В., 

Гончарук 

М.П. 
 



ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Форма  

узагальнення 

Відповідальний 

за виконання 

1.  Реалізація науково-методичної проблеми закладу 

«Формування інноваційного змісту освіти засобами 

технологій дистанційного навчання та інтерактивних 

методик» 

 

Постійно 

рекомендації Терехова О.О. 

Григоренко О.П.  

Остапенко О.О. 

2.  Участь у навчально-мотиваційних семінарах та 

консультаціях для педагогів – наукових керівників   

учнівських науково-дослідницьких робіт учнів – членів  

МАН на базі закладів вищої освіти в рамках обласних 

наукових профільних шкіл  

протягом 

року 

інформація  Методисти 

3.  Участь у всеукраїнських семінарах-практикумах для 

педагогічних працівників наукового відділення наук про 

Землю обласних малих академій наук учнівської молоді   

протягом 

року 

лист 

інформація 

Бойчук  О.В. 

4.  Участь у всеукраїнських семінарах-практикумах для 

педагогічних працівників закладів позашкільної та 

загальної середньої освіти природничого спрямування  

протягом 

року 

лист 

інформація 

Соловйова І.В. 

Бойчук О.В. 

5.  Участь у всеукраїнських семінарах-практикумах для 

педагогічних працівників відділення математики обласних 

малих академій наук учнівської молоді   

протягом 

року 

інформація Цибко В.В. 

6.  Участь у освітніх заходах  Всеукраїнського науково-освітнього 

проекту «Навчатися, щоб навчати»: семінарах, семінарах-

практикумах, конференціях, тренінгах, майстер-класах, 

інтенсивах, курсах, школах  

протягом 

року 

інформація  Григоренко О.П. 

методисти 



7.  Участь у всеукраїнській школі для педагогічних працівників 

закладів позашкільної та загальної середньої освіти з методики 

«Філософія для дітей» Метью Ліпмана    

протягом 

року 

інформація Терехова О.О. 

8.  Консультації на базі закладів вищої освіти України для 

педагогів наукового відділення технічних наук 

протягом  

року 

інформація Цибко В.В.  

9.  Навчальні тренінги та консультарії на базі закладів вищої 

освіти  України для педагогів  наукового відділення 

комп’ютерних наук   

протягом 

року 

інформація   Циновник Н.П. 

10.  Практико орієнтовані консалт-центри з питань 

математичної освіти  на базі наукових установ 

Національної академії наук України:  Інституту  

математики  НАНУ, Інституту проблем математичних 

машин і систем НАНУ 

протягом  

року 

інформація Цибко В.В.  

11.  Участь у всеукраїнських навчальних тренінгах для 

педагогічних працівників обласних малих академій 

учнівської молоді в рамках Міжнародної освітньої 

програми з розвитку креативності Destination Imagination 

протягом 

року 

  

інформація 

Соловйова І.В. 

12.  Участь у науковій школі для педагогічних працівників 

обласних малих академій наук, НЦ «МАНУ» на базі 

Європейської організації ядерних досліджень  «ЦЕРН» 

(Швейцарська конфедерація) 

І квартал інформація Гончарук М.П. 

13.  Нетворкінг з робототехніки для керівників гуртків 

«Робототехніка» КОКПНЗ «МАНУМ» 

січень, 

листопад 

рекомендації Цибко В.В. 

14.  Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації 

«Керівник гуртка  дослідницько-експериментального 

напряму»  

січень-

лютий  

інформація 

портфоліо 

учасників 

Григоренко О.П.  

Черевата Л.Г. 



15.  Проведення психологічних  тренінгів для педагогів 

КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»: 

   

16.  - «Емоційний інтелект – необхідна грань 

професійності педагога ХХІ століття» 

лютий  інформація Ткач О.С. 

17.  - «Засоби протидії та подолання стресу в робочих 

умовах» 

квітень інформація Ткач О.С. 

18.  - «Мистецтво спілкування педагога з вихованцями: 

психологічні аспекти» 

вересень інформація Ткач О.С. 

19.  Семінар-практикум для керівників наукових товариств 

учнів – членів  МАН, керівників гуртків наукового 

відділення хімії та біології на базі лабораторії 

експериментальних досліджень «Ex Lab» Малої академії 

наук України  

квітень наказ, 

інформація   

Соловйова І.В. 

 

20.  Консал-студія «Історичні джерела в науковому 

дослідженні» для педагогів – наукових керівників 

учнівських науково-дослідницьких проєктів (додаток 5) 

квітень 

вересень 

грудень  

 Івашкіна О.В. 

21.  Участь у І Міжнародному науково-практичному Web-

форумі «Розбудова єдиного відкритого інформаційного 

освітнього простору в умовах глобалізаційних викликів» 

для  педагогічних працівників закладів освіти   

квітень-

травень 

інформація Терехова О.О., 

Григоренко О.П. 

 

22.  Фокус-група керівників гуртків та секцій наукового 

відділення наук про Землю «Науково-методичний 

супровід учнівських досліджень в галузі наук про Землю» 

травень інформація Бойчук  О.В. 

23.  Творча група «Особливості організації STEM-освіти як 

сучасної технології навчання» для  керівників гуртків та 

секцій наукових відділень хімії та біології, екології та 

аграрних наук  (додаток 6) 

травень 

листопад 

протягом 

року 

рекомендації Соловйова І.В. 



24.  Участь у всеукраїнському навчальному семінарі з 

розвитку наукового мислення учнів молодшого шкіљного 

вiку для педагогічних працівників обласних малих 

академій наук учнівської молоді     

червень інформація Григоренко О.П. 

25.  Участь у  ІІІ (очному) етапі Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів «Джерело творчості»  у номінації 

«Керівник гуртка дослідницько-експериментального 

напряму»  

червень  інформація, 

портфоліо 

учасника 

Григоренко О.П.  

Черевата Л.Г. 

26.  Участь у ІУ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у 

навчанні природничо-наукових дисциплін» для 

педагогічних працівників закладів позашкільної та 

загальної середньої освіти    

липень наказ 

інформація 

методисти 

27.  Участь у Міжнародній конференції «Філософія у закладах 

загальної середньої i позашкіљної освіти»  (Intemational 

Conference ”Philosophy in General Secondary and 

Extracurricular Education”    

III квартал наказ 

інформація 

Терехова О.О. 

28.  Участь у Всеукраїнській літній науковій школі для 

педагогічних працівників закладів позашкільної та 

загальної середньої освіти «Адаптивне управління Новою 

українською школою: ціннісні орієнтири»   

серпень наказ 

інформація 

методисти 

29.  Участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Інноваційні технології навчання 

обдарованої молоді» для педагогічних працівників 

закладів позашкільної та загальної середньої освіти  

вересень наказ 

інформація 

методисти 



30.  Участь у всеукраїнському семінарі-практикумі 

педагогічних працівників обласних малих академій наук 

учнівської молоді – координаторів конкурсів «МАН-

Юніор Ерудит» і «МАН-Юніор Дослідник»   

вересень-

жовтень 

наказ 

інформація 

Соловйова І.В., 

Івашкіна О.В., 

Беженар А.А., Цибко 

В.В. 

31.  Курси з кібербезпеки в рамках програми Мережевої 

академії Cisco 

вересень-

жовтень 

інформація Циновник Н.П. 

32.  Проведення засідань науково-методичної ради згідно з 

планом (додаток 3)   

протягом 

року 

протягом року Терехова О.О., 

Григоренко О.П. 

33.  Участь у IV Всеукраїнському відкритому науково-

практичному форумі  «Інноваційні трансформації в 

сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії»   

жовтень   

інформація 

Методисти 

34.  Ментор-студія для педагогів наукового відділення 

математики на базі факультету транспорту, менеджменту, 

логістики Національного авіаційного університету  

жовтень інформація Цибко В.В. 

35.  Семінар-практикум для керівників наукових товариств 

учнів, керівників гуртків наукового відділення екології та 

аграрних наук  «Теоретико-методологічні засади й 

принципи організації та проведення наукового 

дослідження з екології» 

жовтень наказ, 

інформація   

Соловйова І.В. 

Карамушка В.І. 

36.  Фокус-група для керівників гуртків та секцій наукового 

відділення історії «Науково-методичний супровід 

учнівських дослідницьких проєктів»   

жовтень 

  

 

  Івашкіна О.В. 

37.  Ментор-студія для педагогів наукового відділення 

технічних наук на базі Інституту матеріалознавства та 

зварювання ім. Є Патона 

жовтень рекомендації Цибко В.В. 

38.  Участь у всеукраїнському сeмiнapі-пpaктикумі для 

кepiвникiв обласних малих академій наук учнівської 

молоді   

жовтень-

листопад 

наказ 

інформація 

Минзар С.А. 



39.  Участь у VІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «STEM-освіта: стан упровадження та 

перспективи розвитку» для педагогічних працівників 

закладів позашкільної та загальної середньої, вищої і 

професійної освіти  

жовтень-

листопад 

наказ 

інформація 

методисти 

40.  Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Музейна педагогіка у науковій освіті» для педагогічних 

працівників закладів позашкільної та загальної середньої 

освіти   

листопад наказ 

інформація 

 

Івашкіна О.В. 

41.  ОРТ-тренінги для керівників гуртків «Робототехніка» 

КОКПНЗ «МАНУМ»  на базі Національного авіаційного 

університету (освітня робототехніка) 

листопад рекомендації Цибко В.В. 

42.  Участь у Конференції Всеукраїнського клубу почесних  

послів  науки ЦЕРН-педагогічних працівників обласних 

малих академій наук,  НЦ «МАНУ»    

листопад-

грудень 

інформація Григоренко О.П. 

43.  Навчальний тренінг «Освітні Google платформи –  

важливий чинник формування базових компетенцій учнів-

дослідників у гуртках і секціях відділень 

літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства,  мовознавства   в умовах 

дистанційного навчання»      

грудень  інформація   Григоренко О.П., 

Черевата Л.Г. 

44.  Формування інформаційно-ресурсного банку науково-

методичних матеріалів із досвіду роботи керівників 

гуртків та секцій наукових відділень КОКПНЗ «МАНУМ»  

вересень-

жовтень 

база даних Григоренко О.П. 

 


