
План роботи 

КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

  на травень 2021 року   
 

№ 

з/п 

 Зміст заходу Термін 

виконання 

Місце 

проведення 

Відповідальний 

1.  Підготовка команди до участі у  ІІІ етапі  Всеукраїнського  конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН 

05-13 

травня 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

Дистанційно 

Терехова О.О.  

Бойчук О.В. 

2.  Віртуальна виставка-презентація діяльності Володимира Гнатюка, етнографа, 

фольклориста, громадського діяча, літературознавця, перекладача, вченого, 

академіка 

5-7 травня 

КОКПНЗ 

«МАНУМ » 

Григоренко 

О.П.,  

Черевата Л.Г. 

3.  Психологічний тренінг  для учасників  ІІІ етапу  Всеукраїнського  конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН 

12 травня 

15.30 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

Дистанційно 

Ткач О.С. 

4.  Вебінар "Листи з минулого" до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні спільно з Державним архівом Київської області 

в рамках реалізації проєкту НепроSTI листи 

12 травня  

14:00 

 

КОКПНЗ 

«МАНУМ » 

Івашкіна О.В. 

5.   Віртуальна екскурсія у Білоцерківський краєзнавчий музей.     «Архітектурні 

споруди Білоцерківщини –  пам’ятки історії» (до Міжнародного Дня  музеїв) 

14 травня КОКПНЗ 

«МАНУМ » 

Черевата Л.Г. 

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

виставка-презентація «Фізика і техніка в Україні»  (до Дня науки в Україні); 

17-28 

травня 

КОКПНЗ 

«МАНУМ » 

 Беженар А.А. 

7.  Онлайн-лекторій в рамках науково-освітнього лекторію «Горизонти сучасної 

астрономії»  –   для учнів – членів наукового відділення фізики і астрономії за 

участі наукових працівників  ГАО НАН України 

18 травня 

18.00 

КОКПНЗ 

«МАНУМ »  

Беженар А.А. 

8.   Майстер-клас «Перші кроки в Java» доцента кафедри  мультимедійних систем 

факультету інформатики Національного Університету «Києво-Могилянська 

Академія», кандидата технічних наук Олецького Олексія Віталійовича 

19 травня   КОКПНЗ 

«МАНУМ » 

Циновник  Н.П. 

 Онлайн-проєкт «Знайомство з геніями»:     



9.  - до 185-річчя від дня народження М.В. Скліфасовського, українського лікаря, 

військово-польового хірурга, травматолога 

20 травня  КОКПНЗ 

«МАНУМ » 

Соловйова І.В 

10.  - до 140-річчя від дня народження О.О. Богомольця, академіка, українського 

патофізіолога 

25 травня  КОКПНЗ 

«МАНУМ » 

Соловйова І.В 

11.  Онлайн-тренінг з експертом для слухачів віртуальної математичної академії 

«Теорія ігор як складова економіко-математичного моделювання у прийнятті 

управлінських рішень» в рамках обласного науково-освітнього проєкту 

«М:#Математика.Мислення. Майбутнє» 

28 травня КОКПНЗ 

«МАНУМ » 

Цибко В.В. 

12.  Профільна  ІТ-школа «Сучасні інтернет технології»    в рамках проєкту «STEM – 

простір МАН» для учнів – членів  наукового відділення комп’ютерних наук на базі  

факультету інформаційних технологій Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

25 травня КОКПНЗ 

«МАНУМ » 

Циновник Н.П. 

13.   Обласний фестиваль «Віват, Науко!» 1 червня 

  

КОКПНЗ 

«МАНУМ » 

Минзар С.А., 

Терехова О.О. 

14.  Обласна віртуальна  виставка  дослідницьких  проєктів учнів – членів МАН 

України 

26-31 

травня 

  

КОКПНЗ 

«МАНУМ » 

Терехова О.О.,   

Бойчук О.В.  

15.  Кваліфікаційний іспит з основ науково-дослідницької діяльності на свідоцтво про 

позашкільну освіту 

27-28 

травня 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

Терехова О.О. 

16.  
Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Україна очима молодих» 5-7 травня   

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В. 

Соловйова І.В. 

17.  Участь в онлайн-марафоні “Дівчата заряджають технології” від Cisco Networking 

Academy Ukraine та провідних університетів України в рамках Всеукраїнського 

фестивалю  «STEM-весна 2021» за підтримки Інституту модернізації змісту 

освіти МОН України 

05-15 

травня  

Мережева 

академія Cisco 
Циновник Н.П. 

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

школи 

11,25    

травня 

18.00 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Беженар А.А. 

Гончарук М.П. 



19.  Участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів МАН України 

14-17 

травня 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Минзар С.А., 

Терехова О.О.,  

методисти 

20.   Участь у  Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор Дослідник» 17-20 

травня 

  

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Соловйова І.В.  

Гончарук М.П. 

Івашкіна О.В. 

Цибко В.В. 

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

енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті» 

20-21 

травня 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Гончарук М.П. 

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

щовівторка 

щочетверга  

16.00 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Методисти 

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

Всеукраїнської профільної школи з астрономії Малої академії наук України. 

травень 

щовівторка 

17.00 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Беженар А.А. 

Гончарук М.П. 

24.  Участь у ХVІІІ Міжнародному конкурсі творчих робіт школярів, вчителів «Уроки 

війни та голокосту – уроки толерантності» (подання заявок та робіт) 

травень ТКУМА  

 дистанційно 

Івашкіна О.В. 

25.  Участь у Міжнародному міждисциплінарному конкурсі наукових і творчих робіт 

імені В. Маняка і Л. Коваленко (подання заявок та конкурсних робіт) 
 травень 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В.  

26.  Участь у всеукраїнському учнівському конкурсі наукових есе «Публічне 

управління в історії української держави» 

 травень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В. 

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

Гладишевського   травень 
НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Соловйова І.В.  

28.   Участь у Міжнародному конкурсі науково-технічної творчості учнів ISEF 2021 травень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Цибко В.В. 

29.  Участь у Всеукраїнському фестивалі архітектури для дјтей «Archikidz»  травень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Цибко В.В. 



30.  Участь у  Всеукраїнській науковій профільній школі Biotech Startup School  травень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Соловйова І.В.  

31.  Участь у Всеукраїнській школі-семінарі «Сучасні методи дослідження мозку»  травень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Соловйова І.В. 

32.  Участь у всеукраїнській навчально-дослідницькій експедиції «Моя aкciомa 

нескінченності»     

травень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Цибко В.В. 

33.  Участь у всеукраїнських освітніх заходах в рамках ХУ Всеукраїнського фестивалю 

науки    

 травень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Бойчук О.В.,  

Методисти 

34.  Засідання науково-методичної ради  19 травня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

Григоренко О.П. 

35.  Творча група «Особливості організації STEM-освіти як сучасної технології 

навчання» для  керівників гуртків та секцій наукових відділень хімії та біології, 

екології та аграрних наук  

19 травня 

  

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

Соловйова І.В. 

36.  Засідання педагогічної ради: «Формування ціннісноорієнтованого освітнього 

середовища в гуртках та секціях системи МАН України» 

28 травня  КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

Минзар С.А., 

Терехова О.О.   

37.  Фокус-група керівників гуртків та секцій наукового відділення наук про Землю 

«Науково-методичний супровід учнівських досліджень в галузі наук про Землю» 
28 травня  КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

Бойчук  О.В. 

38.  Виставка-презентація методичних кейсів «Простір успіху: педагогічна формула» 

педагогічних працівників КОКПНЗ «МАНУМ» 

28-31 

травня 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

Григоренко О.П. 

39.   Участь у  Всеукраїнському конкурсі рукописів навчальної літератури для 

позашкільних навчальних закладів системи освіти  у 2021 році (подання заявок та 

матеріалів) 

травень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Терехова О.О., 

Григоренко О.П. 

 

40.  

Участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Філософія для 

дітей: сучасний стан і перспективи розвитку»  

25 травня НАПНУ, Інсти-

тут обдарованої 

дитини НАПНУ, 

КНУ ім. Тараса 

Шевченка 

Терехова О.О. 



               

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

керівників гуртків математичного профілю  

травень 

щовівторка 

18.00 

НЦ «МАНУ»  

дистанційно 

Цибко В.В. 

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

відкритого інформаційного освітнього простору в умовах глобалізаційних 

викликів» для  педагогічних працівників закладів освіти   

 травень КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

Терехова О.О., 

Григоренко О.П. 

 

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

територіальних та локальних відділень  Малої академії наук  «Основні складові 

моніторингу якості позашкільної освіти дослідницько-експериментального 

напряму»                            

травень КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

Терехова О.О.,  

Гончарук М.П. 

44.  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  Вишневої ОТГ 

травень КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

 Минзар С.А 

Терехова О.О. 

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

