
Додаток 3 

до наказу департаменту 

освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації 

від 22.03.2021 № 59 

 

 

Програма 

навчально-тренувальних зборів 

Організатор та дистанційний модератор: Київський обласний 

комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської 

молоді» 

Термін проведення: 01 квітня – 10 квітня 2021 року 

Цільова аудиторія: учні – переможці ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України 

Форма проведення: дистанційна 

Змістові модулі: 

Модуль 1. Настановна сесія в хмарному середовищі Zoom «Організація та 

змістові особливості підготовки до участі в III етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України». 

Модуль 2. Мотиваційні тренінг-сесії «Постерний захист дослідницького 

проєкту». 

Модуль 3. Мотиваційні тренінг-сесії «Наукова конференція: особливості 

презентації результатів досліджень».  

Модуль 4. Індивідуальне персоналізоване онлайн-консультування членів 

команди (за окремим графіком). 

Модуль 5. Підсумкова сесія для учасників III етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України. 

 

 

 

01 квітня 2021 року 

15:00-16:00 Модуль 1. Настановна сесія в хмарному середовищі Zoom 

«Організація та змістові особливості підготовки до участі в  

III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів МАН України». 

 

 



 

02 квітня 2021 року 

Модуль 2. Мотиваційні тренінг-сесії «Постерний захист дослідницького 

проєкту» за науковими відділеннями: 

14:00-16:00 Наукове відділення літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства 

15:00-17:00 Наукове відділення хімії та біології  

15:00-17:00 Наукове відділення історії 

15:00-17:00 Наукове відділення мовознавства (секції «Польська мова», 

«Іспанська мова») 

Модуль 3. Мотиваційні тренінг-сесії «Наукова конференція: особливості 

презентації результатів досліджень» за науковими відділеннями: 

15:00-17:00 Наукове відділення хімії та біології  

 

03 квітня 2021 року 

Модуль 2. Мотиваційні тренінг-сесії «Постерний захист дослідницького 

проєкту» за науковими відділеннями: 

10:00-13:00 Наукове відділення мовознавства (секції «Українська мова», 

«Англійська мова») 

12:00-14:00 Наукове відділення філософії та суспільствознавства 

 

14:00-16:00 Наукове відділення фізики і астрономії  

 

16:00-18:00 Наукове відділення економіки, наук про Землю 

  

Модуль 3. Мотиваційні тренінг-сесії «Наукова конференція: особливості 

презентації результатів досліджень» за науковими відділеннями:  

14:00-16:00 Наукове відділення фізики і астрономії  

 

05 квітня 2021 року 

Модуль 2. Мотиваційні тренінг-сесії «Постерний захист дослідницького 

проєкту» за науковими відділеннями: 

15:00-16:00 Наукове відділення математики 

16:00-17:30 Наукове відділенні технічних наук 

15:00-17:00 Наукове відділення мовознавства (секції «Французька мова», 



«Німецька мова») 

Модуль 3. Мотиваційні тренінг-сесії «Наукова конференція: особливості 

презентації результатів досліджень» за науковими відділеннями: 

15:00-16:00 Наукове відділення математики 

16:00-17:30 Наукове відділенні технічних наук 

 

06 квітня 2021 року 

Модуль 3. Мотиваційні тренінг-сесії «Наукова конференція: особливості 

презентації результатів досліджень» за науковими відділеннями:: 

14:00-16:00 Наукове відділення літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства 

16:00-18:00 Наукові відділення економіки, наук про Землю 

 

07 квітня 2021 року 

Модуль 2. Мотиваційні тренінг-сесії «Постерний захист дослідницького 

проєкту» за науковими відділеннями: 

15:00-17:00 Наукове відділення екології та аграрних наук  

15:00-17:00 Наукове відділення комп’ютерних наук 

Модуль 3. Мотиваційні тренінг-сесії «Наукова конференція: особливості 

презентації результатів досліджень» за науковими відділеннями:: 

15:00-17:00 Наукове відділення екології та аграрних наук 

15:00-17:00 Наукове відділення комп’ютерних наук 

16:00-18:00 Наукове відділення мовознавства (секції «Українська мова», 

«Англійська мова»)  

 

08 квітня 2021 року 

Модуль 3. Мотиваційні тренінг-сесії «Наукова конференція: особливості 

презентації результатів досліджень» за науковими відділеннями:: 

15:00-17:00 Наукове відділення історії 

15:00-17:00 Наукове відділення мовознавства (секції «Польська мова», 

«Іспанська мова») 

 

 

 

 

09 квітня 2021 року 



Модуль 3. Мотиваційні тренінг-сесії «Наукова конференція: особливості 

презентації результатів досліджень» за науковими відділеннями:  

14:00-15:00 Наукове відділення філософії та суспільствознавства 

15:00-17:00 Наукове відділення мовознавства (секція «Французька мова») 

16:00-18:00 Наукові відділення економіки, наук про Землю 

 

10 квітня 2021 року 

10:00-11:00 Модуль 5. Підсумкова сесія для учасників III етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів МАН України. 

 


