
 План роботи КОІПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

на вересень 2021 року 
 

№ 

з/п 

 Зміст заходу Термін 

виконання 

Місце 

проведення 

Відповідальний 

1.  І (обласний) етап Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу 

молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України» 

01-30 вересня 

  

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Цибко В.В. 

2.  Віртуальна тематична виставка-експозиція, присвячена Дню перекладача 

«Перекладацька палітра І.Я. Франка» до 165-річчя від дня народження 

видатного українського поета, прозаїка, публіциста, перекладача  

06-10 вересня  

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Григоренко О.П. 

3.  Організація та проведення науково-освітніх онлайн-лекцій з актуальних 

проблем розвитку різних галузей науки, техніки, мистецтва для учнів – членів 

територіального відділення МАН України в рамках Web-проєкту «МАН 4.0»: 

    Бойчук О.В. 

 -науково-просвітницький онлайн-лекторій з астрономії «Горизонти сучасної 

астрономії» за участі працівників Головної астрономічної обсерваторії НАН 

України 

21,28 вересня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Гончарук М.П. 

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

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

  

23 вересня 

  

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Бойчук О.В. 

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

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

  

27 вересня 

  

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Бойчук О.В. 

 -онлайн-лекція, присвячена 180-річчяю від дня народження Михайла 

Драгоманова, громадського та політичного діяча, історика, публіциста, 

літературознавця, фольклориста  

30 вересня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Черевата Л.Г., 

Івашкіна О.В. 

4.  Віртуальна наукова студія «Історія математичної думки. Роль особистості в 

науці» в рамках обласного науково-освітнього проєкту 

«М:#Математика.Мислення.Майбутнє» до  220 річниці від дня народження 

24 вересня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Цибко В.В. 



Михайла Васильовича Остроградського, українського математика, механіка,  

фізика   

5.  Виїзна експедиція Відкритої освітньої лабораторії НЦ «МАНУ» для учнів – 

членів наукових відділень хімії та біології, екології та аграрних наук 

Київського обласного територіального відділення МАН 

24-25вересня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

Володарська 

школа-інтернат 

Соловйова І.В. 

6.  Інтернет-конференція для учнів – членів наукового відділення мовознавства 

«Школа українського перекладу: величні і трагічні сторінки історії» на базі 

КОК ПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

28 вересня   КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Григоренко О.П. 

7.  Віртуальна історична студія «М. Грушевський, М. Драгоманов в 

українському національному поступі і державотворенні» 

  

30 вересня 

 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В. 

8.  Онлайн дискурс-студія «Моделювання  відкритого науково-освітнього 

простору  Київського обласного територіального відділення МАН у 

2021/2022 навчальному році» для  педагогічних працівників, які  

координують діяльність територіальних та локальних відділень МАН 

16 вересня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Терехова О.О., 

Соловйова І.В., 

Григоренко О.П. 

9.  Засідання Президії Київського обласного територіального відділення Малої 

академії наук «Регіональні аспекти науково-освітнього партнерства у 

реалізації обласних проєктів Київського обласного територіального 

відділення МАН» 

23 вересня КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Минзар С.А., 

Терехова О.О. 

10.  Онлайн-консультарій  для педагогічних працівників, які  координують 

діяльність територіальних та локальних відділень  МАН  «Нормативно-

правове забезпечення функціонування територіальних та локальних 

відділень МАН  в умовах адміністративно-територіальної реформи» 

вересень, 

щочетверга 

03КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Терехова О.О., 

Григоренко О.П.  

11.  Консультарій в режимах онлайн та офлайн «Інноваційні конкурсні 

платформи в системі МАН України» для  педагогічних працівників, які 

координують діяльність регіональних та локальних відділень МАН    

вересень, 

щовівторка 

КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Соловйова І.В., 

Бойчук ОВ.  

12.   Участь у  Відкритому факультативі з астрономії для 8-11 класів 

  

10, 17, 24 

вересня 
МАНЛаб 

дистанційно 

Гончарук М.П. 

13.  Участь у курсі «Математика як інструмент мислення»  в рамках 

Всеукраїнської математичної профільної школи 

16-30 вересня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Цибко В.В. 



14.  Участь у курсі  «Створи свою гру в Unity»   у рамках Всеукраїнської 

профільної ІТ школи Малої академії наук України  

17-30 вересня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Вишнівська Н.П. 

15.  Участь у курсі «Основи програмування мовою Python»  на базі лабораторії 

інформаційних технологій «ІТ-School» 

20-30  вересня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Вишнівська Н.П. 

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

школи  Малої академії наук України  

27-30 вересня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Гончарук М.П. 

17.  Участь у курсі  «Методи розв'язування дослідницьких задач за допомогою 

програмування»  в рамках Всеукраїнської математичної профільної школи 

Малої академії наук України  

29-30 вересня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Цибко В.В. 

18.  Участь у курсі з креативності "Наука про творчість» для здобувачів освіти 5-

9 класів  в paмкax  вiдкритої  ocвітньої лабораторії 

29-30 вересня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Бойчук О.В. 

19.  Участь у практикумі для освітян «Цифровий простір педагога» 06 вересня - 07 

жовтня 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Григоренко О.П. 

20.  Участь у семінарі-практикумі  «Методологічна складова для побудови 

сталого розвитку обласних та регіональних секцій Кримськотатарська 

гуманітаристика» 

07-08 вересня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Черевата Л.Г., 

Григоренко О.П. 

21.  Участь у семiнарі-практикумі для керiвникiв обласних малих академiй наук 

учнiвськоi молодi «Ключовi цiлi та завдання розвитку Малої академiї наук 

Украiни>. 

21-22вересня НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Минзар С.А. 

22.    Участь у Міжнародному міждисциплінарному конкурсі наукових і творчих 

робіт імені В. Маняка і Л. Коваленко 
вересень 

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В. 

 

23.  Участь у Всеукраїнській школі громадянської і волонтерської участі та 

патріотичного виховання «Агенти змін»  

вересень 

  

НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В. 

24.  Участь у відбірковому етапі Міжнародної конференції молодих дослідників 

«ICYC-2020» (International contest of young scientists) 

 вересень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Гончарук М.П., 

Цибко В.В.,  

Соловйова І.В. 

25.  Участь у Всеукраїнському конкурсі есе імені Сергія Кемського до Дня 

Гідності та Свободи 

вересень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Івашкіна О.В. 

Черевата Л.Г. 

Терехова О.О. 

Григоренко О.П. 



       

  

26.  Участь у Всеукраїнському турнірі «Астрономічні ігри»      вересень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Гончарук М.П. 

27.  Участь у Всеукраїнському літературно-мистецтвознавчому фестивалі вересень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Григоренко О.П.,  

Черевата Л.Г. 

28.  Участь у курсах  з кібербезпеки в рамках програми Мережевої академії Cisco вересень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Вишнівська Н.П. 

29.  Участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні 

технології навчання обдарованої молоді» для педагогічних працівників 

закладів позашкільної та загальної середньої освіти  

вересень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Григоренко О.П. 

30.  Участь у всеукраїнському семінарі-практикумі педагогічних працівників 

обласних малих академій наук учнівської молоді – координаторів конкурсів 

«МАН-Юніор Ерудит»     

вересень НЦ «МАНУ» 

дистанційно 

Соловйова І.В., 

Івашкіна О.В.,   

Гончарук М.П. 

Цибко В.В. 

31.  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   

Глевахівської   селищної  територіальної громади 

вересень КОКПНЗ 

«МАНУМ» 

дистанційно 

Минзар С.А., 

Терехова О.О. 


