
План роботи 

КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

  на   квітень 2021 року   
 

№ 

з/п 

 Зміст заходу Термін 

виконання 

Місце 

проведення 

Відповідальний 

1.  Обласні навчально-тренувальні збори учасників ІІІ етапу  Всеукраїнського  

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН 

01-10 

квітня 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Терехова О.О..  

Бойчук О.В. 

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

членів Київського обласного територіального відділення Малої академії наук 

України: 

   

2.  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 

14 квітня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Соловйова І.В 

3.  - обласна профільна наукова школа з романо-германської філології Київського 

обласного територіального відділення  МАН України "Сучасні 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 

21 квітня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Григоренко 

О.П. 

4.  - наукова літературна студія «Чорнобиль у нашій пам’яті» до 35-х роковин 

Чорнобильської катастрофи  

22 квітня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Черевата Л.Г. 

5.  - віртуальна профільна школа для учнів – членів наукового відділення 

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

Сікорського» 

  

26 квітня 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Цибко В.В. 

6.  - ІТ-школа для учнів – членів наукового відділення комп’ютерних наук 

«Сучасні інтернет технології»   для учнів – членів Київського обласного 

27 квітня 

  

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Циновник Н.П. 



територіального відділення МАН на базі  факультету інформаційних технологій 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

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

відділення фізики та астрономі  на базі  головної астрономічної обсерваторії 

Національної академії наук України 

29 квітня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Гончарук М.П. 

 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: 

    

8.  - онлайн-лекції «Астробіологія» в рамках науково-освітнього лекторію 

«Горизонти сучасної астрономії»  –   для учнів – членів наукового відділення 

фізики і астрономії за участі наукових працівників  ГАО НАН України 

06, 27  

квітня 

18.00 

КОКПНЗ 

«МАНУМ » 

 дистанційно 

Беженар А.А. 

9.  
- онлайн-лекція до 180-річчя від дня народження Христини Алчевської, педагога, 

письменниці, перекладачки, бібліографа, громадської діячки 
13 квітня 

КОКПНЗ 

«МАНУМ » 

дистанційно 

Григоренко 

О.П. 

10.  -онлайн-лекції  із слов’янської філології «Досліджуємо українську!»   для учнів – 

членів наукового відділення мовознавства за участі наукових працівників Інституту 

мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України 

14, 28 

квітня 

15.30 

КОКПНЗ 

«МАНУМ » 

дистанційно 

Григоренко 

О.П. 

11.  
 - онлайн-лекція до 80-річчя із дня народження Саймона Кузнеця, економіста, 

лауреата Нобелівської премії 
30 квітня 

КОКПНЗ 

«МАНУМ » 

дистанційно 

Бойчук О.В. 

12.  Вебінар для слухачів віртуальної математичної академії «Моделювання і 

прогнозування операційних і маркетингових стратегій» в рамках  обласного 

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

12 квітня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Цибко В.В. 

13.  Віртуальний психологічний тренінг «Форми і методи протидії булінгу» для 

вихованців  наукових відділень  історії,  філософії  та суспільствознавства   

16 квітня 

15.00 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Ткач О.С. 

14.  Віртуальний тур в Національний музей «Чорнобиль» 19-26 

квітня 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В. 

 



15.  Віртуальна виставка-презентація дослідницьких проєктів учнів – членів  Київського 

обласного територіального відділення МАН «Чорнобиль не має минулого» до 35-х 

роковин Чорнобильської катастрофи 

26-30 

квітня 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В. 

 

16.  Вебінар для педагогічних працівників, які координують діяльність   МАН  

об’єднаних територіальних громад та  закладів освіти обласної комунальної 

власності  

06 квітня 

11.00 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Терехова О.О., 

Григоренко 

О.П. 

17.  Консалт-студія для педагогічних працівників – наукових керівників учнівських 

дослідницьких проєктів наукового відділення історії «Історичні джерела в 

науковому дослідженні»   

15 квітня 

16.00 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В. 

18.  Інформаційно-пізнавальний  онлайн-проєкт  «Імена та відкриття в історії фізики»: 

"Розвиток космонавтики: внесок України"  (до Всесвітнього  дня авіації та  

космонавтики) 

 квітень КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Беженар А.А. 

19.  Психологічний  тренінг для педагогів КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської 

молоді» «Засоби протидії та подолання стресу в робочих умовах» 

30 квітня 

15.00 

  КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Ткач О.С. 

20.  «День юного дослідника» у рамках ХV Всеукраїнського фестивалю науки квітень КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Терехова О.О. 

Бойчук О.В. 

21.  Онлайн-консультарій для педагогічних працівників, які координують діяльність 

територіальних та локальних відділень  Малої академії наук   «Науково-методичне 

забезпечення  професійного зростання керівників гуртків та секцій МАН через 

дистанційні форми роботи»                                                                                                                                                                                                     

квітень КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Терехова О.О.,  

Григоренко 

О.П.,  

Бойчук О.В. 

22.  Участь у  Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор Дослідник» 

(подання заявок, тез робіт) 

квітня 

 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Соловйова І.В.  

Гончарук М.П. 

Івашкіна О.В. 

Цибко В.В. 

23.  Участь у ХІХ Всеукраїнській конференції-конкурсі наукових робіт школярів «Зоряний 

шлях» (подання заявок та конкурсних робіт) 

 

Участь у  ХІХ Всеукраїнській конференції-конкурсі наукових робіт школярів «Зоряний 

шлях» 

01-15 квітня 

 

 

22-23 квітня 

Національний  

центр аерокос-

мічної освіти 

молоді ім. О.М. 

Макарова 

Гончарук М.П., 

Беженар А.А. 



дистанційно 

24.  Участь у дистанційному курсі “Game Dev Base” у рамках Всеукраїнської профільної 

школи ІТ для школярів. 

01-30 

квітня 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Циновник Н.П. 

25.  Участь в онлайн-курсі “Створи свою гру в Unity” НЦ «МАНУ»  9 квітня, 

23 квітня 

НЦ «МАНУ»  

дистанційно 

Циновник Н.П. 

26.  Участь у дистанційному курсі з хімії «Дисперсії: важливі дрібниці» для учнів-членів 

наукового відділення хімії та біології 

12- 23 квітня НЦ «МАНУ»  

дистанційно 

 Соловйова І.В. 

27.   Участь у навчанні за програмою спецкурсу з математики «Комбінаторика» для 

керівників гуртків математичного профілю  

13-30 

квітень 

щовівторка 

18.00 

НЦ «МАНУ»  

дистанційно 

Цибко В.В. 

28.  Участь у ІУ міжнародній науково-практичній конференції  «Проблеми кібербезпеки 

інформаційно-комунікаційних систем (PCSITS)»  

15-16 

квітня  

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Циновник Н.П. 

29.  Участь у  всеукраїнській олімпіаді Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка з географії  (фінальний етап) 
21 квітня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Бойчук О.В. 

30.  Участь у проєкті «День дівчат в ІТ» в рамках ініціативи «STEM-весна» на базі  

Мережевої академії Cisco 

28 квітня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Циновник Н.П. 

31.  Участь у курсі «Цікава фізика» в рамках Всеукраїнської профільної фізичної школи 13, 27  

квітня 

 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Беженар А.А. 

Гончарук М.П. 

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

щовівторка 

щочетверга  

16.00 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Методисти 

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

Всеукраїнської профільної школи з астрономії Малої академії наук України. 

квітень 

щосереди 

17.00 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Беженар А.А. 

Гончарук М.П. 

http://man.gov.ua/upload/activities/Adult_education/2021/30_03/Spetskurs_z_matematyky_%C2%ABKombinatoryka%C2%BB.PDF


34.  Участь у навчальному модулі "Методика розв'язування задач з хімії" для 

педагогічних працівників   

01-22 

квітня 

  НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Соловйова І.В. 

 

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

відкритого інформаційного освітнього простору в умовах глобалізаційних 

викликів» для  педагогічних працівників закладів освіти   

квітень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Терехова О.О., 

Григоренко 

О.П. 

 

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

рамках Всеукраїнського науково-освітнього проєкту «Навчаємось, щоб навчати» 

квітень НЦ «МАНУ»  

дистанційно 

Беженар А.А. 

Гончарук М.П. 

37.  Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Україна очима молодих» 

(подання робіт) 

квітень НЦ «МАНУ»  

дистанційно 

Івашкіна О.В. 

Соловйова І.В. 

38.  Участь у всеукраїнському учнівському конкурсі наукових есе «Публічне управління 

в історії української держави» (подання робіт) 
квітень  

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В. 

39.  Участь у Дні науки на факультеті аграрного менеджменту  Національного 

університету біоресурсів та природокористування 
квітень 

НУБІП  

дистанційно 

Бойчук О.В. 

40.  Участь у  Всеукраїнському освітньому проєкті «Агенти змін» квітень  НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В. 

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

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

університету 

квітень НЦ «МАНУ» 

  дистанційно 

Бойчук О.В. 

методисти 

42.  Участь у Круглому столі учнів – членів МАН у рамках Міжнародної наукової 

конференції «Дні науки філософського факультету – 2021»   

квітень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Терехова О.О. 

43.  Участь у  Всеукраїнській науковій профільній школі Biotech Startup School квітень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Соловйова І.В.  

44.  Участь у Всеукраїнській школі-семінарі «Сучасні методи дослідження мозку» квітень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Соловйова І.В. 



              

45.  Участь у науковій школі з фізики для школярів на базі Європейської організації 

ядерних досліджень (ЦЕРН) 

квітень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Гончарук М.П. 

46.  Участь у всеукраїнських освітніх заходах в рамках ХV Всеукраїнського фестивалю 

науки    

квітень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Бойчук О.В.,  

Методисти 

47.  Створення інтерактивної мапи «МАН Київщини –  простір успіху» за результатами 

участі учнів – членів територіальних та локальних відділень МАН у 

Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України  

квітень КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Гончарук М.П. 

Остапенко О.О. 

Циновник Н.П. 

 

 

48.  Надання консультативно-методичної допомоги з питань  організації структури та 

модернізації змісту роботи з обдарованою учнівською молоддю у системі Малої 

академії наук місцевим органам управління освітою   Боярської ОТГ 

 квітень орган 

управління 

освітою   

Боярської ОТГ 

дистанційно 

Минзар С.А., 

Терехова О.О. 


