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План роботи 

КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

  на  січень 2021 року   
 

№ 

з/п 

 Зміст заходу Термін виконання Місце 

проведення 

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

Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України: 

  

2.  - -  відкрита  наукова профільна школа з лісознавства 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 

20 січня Zoom 

конференція 

3.  - -  відкрита обласна наукова профільна школа   для  учнів – членів  наукового відділення 

фізики та астрономії на базі  фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

23 січня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

4.  - -   віртуальна математична академія для педагогів та учнів – членів Київського 

обласного територіального відділення МАН «Математичне моделювання: попит, 

стратегії, управлінські рішення»  

25 січня 

 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

5.  - -  віртуальна літературна студія для учнів – членів наукового відділення 

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

29 січня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

6.  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: 

  



7.  - -  «Горизонти сучасної астрономії»  –   для учнів – членів наукового відділення фізики 

і астрономії (за участі наукових працівників  ГАО НАНУ) 

12, 26 січня КОКПНЗ 

«МАНУМ »  

дистанційно 

8.  - -  «Основи агрономії» –  для  учнів – членів наукового відділення екології та аграрних 

наук (за участі наукових працівників Національного університету біоресурсів і 

природокористування України) 

25-30 січня 

 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

9.  - -   «Математичне моделювання – складова частина  науково-технічного прогресу» –  для 

слухачів віртуальної математичної академії  

25 січня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

10.  Віртуальна тематична виставка-експозиція «Школа українського перекладу» до 150-

річчя  від дня народження Агатангела Юхимовича Кримського, українського поета, 

літературознавця, перекладача, педагога   

11-15 січня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

11.  Обласна науково-практична онлайн-конференція «Україна соборна» (до Дня  

проголошення Акту Злуки та Дня Конституції України) 

28  січня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

12.  Онлайн-презентація «Перший космонавт незалежної України» в рамках інформаційно-

пізнавального  онлайн-проєкту  «Імена та відкриття в історії фізики» 

28-31січня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

13.  Онлайн-презентація творчості Юрія Покальчука, письменника, перекладача до 80-річчя 

від дня народження  

25-31 січня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

14.  Участь у Міжнародному конкурсі наукових екологічних проєктів «Genius Olympiad - 

2021» (подання заявок) 

04-20 січня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

15.  Участь у Національному конкурсі творчих робіт (есе) «Європейські цінності» до Дня 

Соборності  України 

28 січня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

16.  Участь у ІІ (фінальному) турі  Всеукраїнського конкурсу з інформаційних технологій 

для дітей та молоді «іTalend» 

29-31січня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

17.  Участь у хакатоні Global Game Jam KNU (київська локація) під егідою факультету 

інформаційних технологій КНУ ім.Т.Шевченка 

31 січня - 2 лютого НЦ «МАНУ» 

дистанційно 



18.  Участь у  Всеукраїнському  науково-технічному конкурсі «Еко-Техно Україна»  

(реєстрація та подання тез наукових робіт)  

січень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

19.  Участь у Всеукраїнському конкурсі екологічних проєктів «Еко-Погляд» (подання 

заявок та робіт) 

січень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

20.  Участь у Всеукраїнському конкурсі юних дослідників «Кристали» імені Євгена 

Гладишевського (подання заявок) 

січень  НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

21.  Участь в онлайн-лекторії у рамках проєкту "День з професором"  НЦ «МАНУ» січень  

щовівторка 

щочетверга  

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

22.  Участь у Зимовій школі з фізики на базі фізичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

січень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

23.  Консалт-студія для педагогічних працівників, які координують діяльність  відділень 

МАН об’єднаних територіальних громад та закладів освіти обласної комунальної 

власності «Організаційний  та інформаційно-методичний супровід підготовки 

учнівської команди  до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів–членів МАН України у 2021 році» 

26 січня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

24.  Нетворкінг з робототехніки для керівників гуртків «Робототехніка» КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

19 січня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

25.  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» 

29 січня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

26.  Засідання науково-методичної ради КОК ПНЗ «МАНУМ» 13 січня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

27.  Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 

працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»  у номінації 

«Керівник гуртка  дослідницько-експериментального напряму»  

січень дистанційно 



 

 

Заступник  директора з  навчально-методичної роботи                                                            О.Терехова 

 

28.  Узагальнення та статистична обробка  результатів проведення І етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН в об’єднаних територіальних 

громадах та закладах обласної комунальної власності 

04-15 січня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

29.  Приймання дослідницьких  робіт та документів на ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН  

16-22 січня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

30.  Розробка дорожньої карти реалізації проєктів КОКПНЗ «Мала академія наука 

учнівської молоді» у 2021 році: «STEM – простір МАН», соціально-партнерського 

проєкту «Відкриваємо світ науки разом»,   Web-проєкту  «МАН 4.0», науково-

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

січень  КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

31.  Формування програми діяльності Наукового товариства учнів КОКПНЗ «Мала академія 

наук учнівської молоді» на 2021 рік 

січень КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

32.  Модернізація контенту та модифікація структури  вебсайту   КОКПНЗ «Мала академія 

наук учнівської молоді» 

січень КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

33.  Розробка Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти  січень КОКПНЗ 

«МАНУМ» 


