
План роботи 

КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

  на березень 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» 

12  березня 

15.00 

  

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Цибко В.В. 

3.  - мотиваційно-навчальний практикум «Перші кроки в економічній 

кібернетиці» на базі факультету інформаційних технологій Національного 

університету біоресурсів та природокористування 

16 березня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Циновник Н.П. 

4.  - 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» 

18 березня 

15.30 

 

  

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Григоренко О.П. 

5.  -  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 

23 березня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Черевата Л.Г. 

6.  - багатопрофільна наукова школа «Світ. Людина. Культура. Духовність» 

на філософському факультеті НКУ ім. Тараса Шевченка 

25 березня  КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Терехова О.О. 

7.  - обласна наукова профільна школа для учнів – членів  наукового 

відділення економіки на базі Національного університету біоресурсів та 

природокористування 

29 березня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Бойчук О.В. 

8.  - обласна профільна наукова школа з романо-германської філології 

Київського обласного територіального відділення  МАН України "Сучасні 

30 березня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

Григоренко О.П. 



напрями лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та навчання 

іноземної мови в умовах соціокультурної освіти" на базі Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка,   Київського 

Національного лінгвістичного університету,  Національного університету 

біоресурсів та природокористування 

дистанційно 

9.  Віртуальна  студія «В гостях у театралів» до Міжнародного Дня театру на базі 

Київського академічного  обласного музично-драматичного театру ім. П. К. 

Саксаганського. 

18 березня 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Черевата Л.Г. 

10.  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: 

    

11.  - онлайн-лекція «Цікаво про економіку» за участі наукових працівників 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

03 березня 

15.00 

  

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Бойчук О.В 

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

фізики і астрономії (за участі наукових працівників  ГАО НАНУ) 

09, 23 

березня 

18.00 

КОКПНЗ 

«МАНУМ »  

дистанційно 

Беженар А.А. 

13.  - науковий лекторій «Основи агрономії» за участі наукових працівників 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 22-31 

березня  

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Соловйова І.В. 

14.  - онлайн-лекція «Географічна освіта: перспективи розвитку, нові напрями 

досліджень» на базі географічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка 

 

26 березня 

 

 КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Бойчук О.В. 

15.  Віртуальний літературний  марафон «Лесина весна» до 150 – річчя  з дня 

народження української  поетеси Лесі Українки 

01-30 
березня 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Черевата Л. Г., 

Григоренко О.П. 

16.  Вебінар для слухачів віртуальної математичної академії «Моделювання і 

прогнозування операційних і маркетингових стратегій» в рамках  обласного 

науково-освітнього проєкту «М: #Математика. Мислення.Майбутнє» 

22 березня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Цибко В.В. 

17.  Онлайн-проєкт «Знайомство з геніями» до 100-річчя винайдення інсуліну 30 березня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

Соловйова І.В 



дистанційно 

18.  Онлайн-проєкт «Історія математичної думки. Роль особистості в науці» в 

рамках обласного науково-освітнього проєкту «М:#Математика.Мислення. 

Майбутнє» (до 425 років від дня народження Рене Декарта, французького 

математика, філософа,  фізика, фізіолога) 

31 березня  КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Цибко В.В. 

19.  Інтерактивна лекція  «Емоційний інтелект – необхідна грань професійності 

педагога ХХІ століття» для  педагогів   Київського обласного територіального 

відділення МАН   

31 березня 

14.30 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Ткач О.С. 

20.   

Участь у ХІХ Всеукраїнській конференції-конкурсі наукових робіт школярів 

«Зоряний шлях» (подання заявок та конкурсних робіт) 

 

01-15 березня Національний  

центр аерокос-

мічної освіти 

молоді ім. О.М. 

Макарова 

дистанційно 

Гончарук М.П., 

Беженар А.А. 

21.  Участь у ХХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Відновлювана 

енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті» (подання заявок та тез робіт) 

01-15 

березня  

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Цибко В.В. 

Беженар А.А. 

Гончарук М.П. 

22.  Участь у ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і 

студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» на базі Національного авіаційного 

університету (подання заявок та тез дослідницьких робіт) 

01-20 

березня 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Бойчук О.В. 

методисти 

23.  Участь у Всеукраїнському конкурсі екологічних проєктів  «Еко-

Погляд»  (подання  проєктних робіт) 

01-28 лютого НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Соловйова І.В.  

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

школи 

02, 16  

березня 

18.00 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Беженар А.А. 

Гончарук М.П. 

25.  Участь у Всеукраїнській конференції «Леся Українка у вимірах національної 

та світової культури» 

04-05 

березня 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Григоренко О.П. 

Черевата Л.Г. 

26.  Участь у ІІІ Всеукраїнській олімпіаді кpeaтивностi Destination Imagination     04-27 

березня 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Соловйова І.В. 



27.  Участь у спецкурсі з фізики "Ядерна енергетика" для педагогічних працівників 

у рамках Всеукраїнського науково-освітнього проєкту «Навчаємось, щоб 

навчати» 

10-31 

березня 

НЦ «МАНУ»  

дистанційно 

Методисти 

МАНУМ 

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

дистанційно 

Циновник Н.П. 

29.  Участь  у  всеукраїнському  науковому  пікніку  з  нагоди  Міжнародного  дня  

числа π 

14 березня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Цибко В.В. 

30.  Участь у X Всеукраїнських драгоманівських читаннях «Україна в європейській 

та світовій історії: сучасний науковий і освітній дискурс» 

19 березня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В. 

31.  Участь у ХІV Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8-11 класів 

закладів  загальної середньої освіти 

 25-27 

березня 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Григоренко О.П. 

  

32.  Участь у   Міжнародній науково-практичній online - конференції «Світові 

освітні тренди: створення творчого середовища STEAM - навчання» та  у 

Міжнародних тренінгах з підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 

керівників закладів освіти 

25-27 

березня 

НПУ ім 

М.П.Драгомано

ва 

Методисти 

МАНУМ 

33.  Участь у мотиваційно-навчальних курсах з кібербезпеки в рамках програми 

Мережевої академії Cisco 

29 березня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Циновник Н.П. 

34.  Участь у конференції для директорів територіальних відділень МАН 

України   . 

30-

31 березня 

 

НЦ «МАНУ» 

м. Київ 

Минзар С.А. 

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

щовівторка 

щочетверга  

16.00 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Методисти 

МАНУМ 

36.  Участь у курсі  «Захоплива астрономія: таємниці Сонячної системи» в рамках 

Всеукраїнської профільної школи з астрономії Малої академії наук України. 

березень 

щосереди 

17.00 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Беженар А.А. 

Гончарук М.П. 



 

 

  

37.  Участь у Всеукраїнському конкурсі юних дослідників «Кристали» імені 

Євгена Гладишевського (середня  група)   

березень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Соловйова І.В.  

38.  Участь у Міжнародному конкурсі «Уроки війни та Голокосту – уроки 

толерантності» (подання  робіт) 

березень 

  

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В 

39.  Участь у Міжнародному міждисциплінарному конкурсі наукових і творчих 

робіт імені В. Маняка і Л. Коваленко (подання  робіт) 
березень   

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В.  

40.  Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Україна очима 

молодих» (подання  робіт) 

березень  НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В., 

Соловйова І.В. 

41.  Участь у Міжнародному науковому фестивалі I-FEST (International Festival of 

Engineering, Science and Technology) Міжнародний фестиваль інженерії, науки 

та технологій) 

березень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Цибко В.В. 

42.  Участь у  Всеукраїнському освітньому проєкті «Агенти змін» березень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В. 

43.  Участь у І Міжнародному науково-практичному Web-форумі «Розбудова 

єдиного відкритого інформаційного освітнього простору в умовах 

глобалізаційних викликів» для  педагогічних працівників закладів освіти   

березень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Терехова О.О., 

Григоренко О.П. 

 

44.  Онлайн-консультарій для педагогічних працівників, які координують 

діяльність територіальних та локальних відділень Малої академії наук  

«Організаційний та науково-методичний супровід масових заходів, 

орієнтованих на максимальне залучення учнівської молоді до науково-

дослідницької діяльності в умовах дистанційного навчання та карантинних 

обмежень» 

березень КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Терехова О.О.,  

ГригоренкоО.П.  

Бойчук О.В. 


