
                                                                                                                     
План роботи 

КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

  на червень 2021 року   

 

№ 

з/п 

 Зміст заходу Термін 

виконання 

Місце 

проведення 

Відповідальний 

1.  Онлайн-івент «Віват, досліднику, віват!» 01 червня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

Терехова О.О.,   

Бойчук О.В.  

2.  Інтерактивна лекція «STEM-навчання через  дослідження» в 

рамках відкритої освітньої лабораторії НЦ «МАНУ» 

01 червня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

Гончарук М.П. 

3.  Обласна віртуальна  виставка  дослідницьких  проєктів учнів – 

членів МАН України 

01-10 червня 

  

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

Терехова О.О.,   

Бойчук О.В., 

Остапенко О.О. 

4.  Онлайн-лекторій «Цікаві зустрічі з Наукою»   для учнів – членів 

наукового відділення економіки в рамках Web-проєкту «МАН 

4.0» до 200-річчя із дня народження Івана Вернадського, 

економіста, публіциста, видавця, громадського діяча 

03 червня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

Бойчук О.В. 

5.  Участь у Всеукраїнській школі громадянської і волонтерської 

участі та патріотичного виховання «Агенти змін» 

06-18 червня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В.  

6.  Нетворкінг з робототехніки для керівників гуртків 

«Робототехніка» КОКПНЗ «МАНУМ» 

07 червня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Цибко В.В. 

7.  Участь у дискусійній панелі для учнів та педагогічних 

працівників «Філософія партнерства і співпраці в науці»  

08-11 червня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Григоренко О.П., 

Бойчук О.В. 

8.  Обласна учнівська науково-практична  онлайн-конференція 

«Україна соборна» (до Дня  проголошення Акту Злуки та Дня 

Конституції України) 

14 червня  

  

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В. 



9.  

 Віртуальна виставка-презентація «Єдина, соборна, незалежна»   
28 червня – 02 

липня  

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В. 

10.  Участь у Всеукраїнських літніх наукових школах: 

 

 НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Бойчук О.В. 

методисти 

11.  - фізична 07-11 червня   Беженар А.А. 

12.  - філологічна 14-19 червня  Григоренко О.П. 

13.  - біологічна 15-19 червня  Соловйова І.В. 

14.  - математична 21-25 червня  Цибко В.В. 

15.  - з мистецтвознавства 21-30 червня  Черевата Л.Г. 

16.  - з робототехніки 21-25 червня  Цибко В.В. 

17.  - академічне письмо для істориків 22-30 червня  Івашкіна О.В. 

18.  - хімічна 28 червня - 02 

липня 

 Соловйова І.В. 

19.  Участь у всеукраїнській літній школі креативного письма 

«Агентка змін Леся Українка»           (реєстрація слухачів) 

до 07 червня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Григоренко О.П., 

Черевата Л.Г. 

20.  Участь у Всеукраїнській літній науковій школі з основ 

дистанційного зондування Землі      (реєстрація учасників) 

до 20 червня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Бойчук О.В. 

21.  Участь у Всеукраїнській літній історичній онлайн-школі 

«Голодомор: знати, щоб бути», для учнів старших класів, 

студентів, молодих науковців та учителів 

21-25 червня Національний 

музей Голодо-

мору-геноциду 

та Інститут 

дослідження 

Голодомору 

дистанційно 

Івашкіна О.В 



              

 

 

  

  

22.  ІТ-школа для учнів-членів наукового відділення комп’ютерних 

наук «Сучасні інтернет технології» в рамках проєкту «STEM – 

простір МАН» для учнів – членів Київського обласного 

територіального відділення МАН 

  

червень  

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Циновник Н.П. 

23.  Вручення свідоцтв про позашкільну освіту випускникам  

КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

червень  КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Терехова О.О. 

24.  Участь у Міжнародному конкурсі «Уроки війни та Голокосту – 

уроки толерантності» (подання конкурсних робіт) 
червень 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В 

25.  Участь у Міжнародному міждисциплінарному конкурсі наукових 

і творчих робіт імені В. Маняка і Л. Коваленко (подання 

конкурсних робіт) 

червень 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В.  


