
                                                                                                                                  

 

План роботи 

КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

  на  лютий 2021 року   

 
№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Місце проведення Відповідальний 

1.  Профільні наукові школи в рамках проєкту «STEM – простір МАН» 

для учнів – членів  Київського обласного територіального відділення 

Малої академії наук України: 

   

2.  -  віртуальна профільна наукова 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» 

19 лютого 

15.00 

  

КОКПНЗ «МАНУМ» 

дистанційно 

Цибко В.В. 

3.  - профільна наукова школа зі слов’янських мов на базі 

Інституту мовознавства НАН України імені О.О. Потебні, 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

  

23 лютого 

15.30 

 

КОКПНЗ «МАНУМ» 

дистанційно 

Григоренко О.П. 

4.  Проведення в рамках Web-проєкту «МАН 4.0» науково-освітніх 

онлайн-лекцій «Цікаві зустрічі з Наукою» з актуальних проблем 

розвитку різних галузей науки, техніки, мистецтва: 

    

5.  -  «Горизонти сучасної астрономії»  –   для учнів – членів наукового 

відділення фізики і астрономії (за участі наукових працівників  ГАО 

НАНУ) 

09, 23 лютого 

18.00 

КОКПНЗ 

«МАНУМ »  

дистанційно 

Беженар А.А. 

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

працівників Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

10-28 лютого 

17.00 

  

КОКПНЗ «МАНУМ» 

дистанційно 

Бойчук О.В 

7.  Віртуальна виставка-презентація до 120-річчя від дня народження 

Валер’яна Підмогильного, письменника, представника 

«Розстріляного відродження» 

02-28 лютого  КОКПНЗ «МАНУМ» 

дистанційно 

Черевата Л.Г. 



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

дослідницьких робіт учнів – членів МАН України   

25-28 лютого 

  

КОКПНЗ «МАНУМ» 

дистанційно 

Терехова О.О., 

Бойчук О.В. 

9.  Участь у курсі «Цікава фізика» в рамках Всеукраїнської профільної 

фізичної школи 

02, 16 лютого 

18.00 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Гончарук М.П. 

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

Мережевої академії Cisco 

09 лютого Мережева академія  

Cisco дистанційно 

Циновник Н.П. 

11.  Участь в онлайн-курсі “Створи свою гру в Unity” НЦ «МАНУ» 12, 26 лютого  

18.00 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Циновник Н.П. 

12.  Участь у ХІУ Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 

8-11 класів закладів  загальної середньої освіти (подання заявок та 

тез доповідей та дослідницьких проєктів) 

01-20 лютого   НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Григоренко О.П. 

Черевата Л.Г. 

13.  Участь  у Всеукраїнському конкурсі «Еко  Україна 2021»(подання 

заявок та конкурсних робіт) 

01-20 лютого НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Цибко В.В. 

Соловйова І.В.  

14.  - Участь у  конкурсі  «Всеукраїнський юнацький водний приз 2021» 

(подання заявок та  конкурсних проєктів) 

01-21 лютого  м. Київ  

дистанційно 

Соловйова І.В.,  

Цибко в.В. 

15.  - Онлайн-курс “основи програмування мовою Java” у рамках 

Всеукраїнської профільної школи з ІТ. 

02– 27 лютого 

18.00 

НЦ МАН 

дистанційно 

Циновник Н.П. 

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

«МАНУ» 

лютий 

щовівторка 

щочетверга  

16.00 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Методисти 

17.  - Обласна учнівська науково-практична  онлайн-конференція 

«Україна соборна» до Дня  проголошення Акту Злуки та Дня 

Конституції України (подання матеріалів) 

лютий КОКПНЗ «МАНУМ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В. 

18.  - Науково-історичний екскурс «Шляхи розвитку фізичної науки: віхи 

історії» в рамках інформаційно-пізнавального  онлайн-проєкту  

«Імена та відкриття в історії фізики» 

лютий КОКПНЗ «МАНУМ» 

дистанційно 

Беженар А.А. 



19.  - Участь у Всеукраїнському конкурсі юних дослідників «Кристали» 

імені Євгена Гладишевського (середня  група) 

лютий НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Соловйова І.В.  

20.  - Участь у Всеукраїнській школі громадянської і волонтерської участі 

та патріотичного виховання «Агенти змін» 

лютий НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В.  

21.  - Участь у Всеукраїнському конкурсі екологічних проєктів «Еко-

Погляд»  (подання заявок) 

лютий НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Соловйова І.В.  

22.  Участь у ХІХ Всеукраїнській конференції-конкурсі наукових робіт 

школярів «Зоряний шлях» (подання заявок та конкурсних робіт) 

лютий  Національний  центр 

аерокосмічної освіти 

молоді ім. О.М. 

Макарова 

дистанційно 

Гончарук М.П., 

Беженар А.А. 

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

майбутня професія: планування і розвиток»  

лютий НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Бойчук О.В. 

24.  - Участь у Всесвітньому  конкурсі для школярів-старшокласників 

Diamond Challenge for High School Entrepreneurs 

 

лютий 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Бойчук О.В. 

25.  - Участь у  Міжнародній школі дитячої культурної дипломатії  

(International Cultural Diplomacy School) 
лютий 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Григоренко О.П. 

Терехова О.О. 

26.  -  Лекція з елементами тренінгу для педагогів КОКПНЗ «Мала 

академія наук учнівської молоді» «Емоційний інтелект – необхідна 

грань професійності педагога ХХІ століття» 

17 лютого 

15.00 

КОКПНЗ «МАНУМ» 

дистанційно 

Ткач О.С. 

27.  - Засідання Президії Київського обласного територіального 

відділення МАН «Інноваційні   моделі  та   актуальні напрями   

науково-освітнього  партнерства  Київського  обласного 

територіального відділення Малої академії наук України із  

закладами вищої освіти та провідними науковими установами 

України» 

09 лютого 

16.00 

КОКПНЗ «МАНУМ» 

дистанційно 

Минзар С.А. 



 

 

       

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28.  Консалт-центр для педагогічних працівників, які координують 

діяльність територіальних та локальних відділень  Малої академії 

наук «Механізми впровадження компетентнісно зорієнтованих  

технологій в освітній процес гуртків та секцій МАН» 

лютий КОКПНЗ «МАНУМ» 

дистанційно 

Терехова О.О.,  

Григоренко 

О.П.,  

Бойчук О.В. 

29.  - Участь у науковій школі для педагогічних працівників обласних 

малих академій наук, НЦ «МАНУ»  на базі Європейської організації 

ядерних досліджень  «ЦЕРН» (Швейцарська конфедерація) 

лютий НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Гончарук М.П., 

Беженар А.А. 


