
   План роботи КОІПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

на  листопад  2021року 

 

   Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

1.  Ментор-студія "Матеріалознавство, новітні матеріали: пошук учнівських досліджень"  для 

педагогів наукового відділення технічних наук МАН України    у партнерстві з Інститутом 

матеріалознавства та зварювання ім. Є Патона 

01 листопада 

16.30 

Цибко В.В. 

2.  Обласна наукова профільна школа в рамках проєкту «STEM-простір МАН" для учнів – членів 

наукового відділення наук про Землю  за участі наукових працівників Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка   

05 листопада 

16.30 

Бойчук О.В. 

3.  Участь у радіодиктанті національної єдності до Дня української писемності та мови 09 листопада Григоренко О.П.   

4.   Дистанційний спецкурс для педагогів «Науково-педагогічний супровід науково-дослідницької 

діяльності учнів – членів  МАН України» 

09, 30 

листопада 

Терехова О.О. 

5.  Інформаційно-пізнавальний  онлайн-проєкт  «Імена та відкриття в історії фізики»: інфо-салон  

«Наукові відкриття ХХ-ХХІ століття»   (до Всесвітнього дня науки) 

10 листопада Гончарук М.П. 

 Інфотайм «МАН – простір можливостей»  11 листопада 

  

Соловйова І.В. 

Бойчук О.В. 

6.  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»: 

    

7.  - науково-просвітницький онлайн-лекторій з астрономії «Горизонти сучасної астрономії» 

за участі ГАО НАН України 

09, 23 

листопада 

18.00 

Гончарук М.П. 

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

університету біоресурсів і природокористування України 

18 листопада 

16.30 Бойчук О.В. 

9.  - науково-просвітницький онлайн-лекторій «Цікаві зустрічі з наукою»  для вихованців 

наукового відділення наук про Землю     

23 листопада 

16.30 Бойчук О.В. 



10.  Академія прикладної математики для педагогів та учнів – членів Київського обласного 

територіального відділення МАН «Сфери діяльності  прикладної математики» в рамках 

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

15 листопада 

16.30 

 

Цибко В.В. 

11.  Творча зустріч учнів-членів наукового  відділення мовознавства Київського  обласного 

територіального відділення Малої академії наук України «Проблеми загального та порівняльно-

історичного мовознавства» до Дня української писемності та мови з  науковцями відділу 

слов’янських мов Інституту мовознавства імені   О.О. Потебні НАН України    

16 листопада Григоренко О.П. 

12.  Семінар-практикум для координаторів територіальних та локальних відділень  МАН  з питань 

організаційного та науково-методичного забезпечення І (у територіальних громадах)етапу 

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

18 листопада Терехова О.О.,  

Соловйова І.В.,    

13.  Онтологічний кабінет: Дослідження життя і  професійної діяльності Володимира Ажажі, 

вченого, фізика, матеріалознавця, академіка НАН України  (до  90 річниці від дня народження)  

19 листопада  Цибко В.В. 

14.  Передзахист   фінального  етапу ХІІ Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу 

молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України» 

22 листопада  Цибко В.В. 

15.  Обласна наукова профільна школа в рамках проєкту «STEM-простір МАН" для учнів-членів  

наукового відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства  за участі 

наукових працівників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка  

23 листопада Черевата Л.Г. 

16.   Участь у Всеукраїнській науково-технічній виставці-конкурсі молодіжних інноваційних 

проєктів «Майбутнє України» 

24-25 

листопада  

Цибко В.В. 

17.  Відбірковий етап V профорієнтаційного бізнес-турніру для учнівської молоді Київщини 

 

01-30 

листопада 

Бойчук О.В. 

18.  Партнерсько-цільове консультування 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» 

листопад, 

щочетверга 

Терехова О.О.,  

Соловйова І.В., 

ГригоренкоО.П., 

Бойчук О.В., 

Вишнівська Н.П, 

Гончарук М.П., 

Цибко В.В. 



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

інформатики Національного Університету «Києво-Могилянська Академія», кандидата 

технічних наук Олецького Олексія Віталійовича 

листопад   Вишнівська Н.П. 

20.  Участь у VІ Міжнародному міждисциплінарному конкурсі імені Володимира  Маняка та Лідії 

Коваленко (подання робіт) 

01-14 

листопада 

Остапенко О.О. 

21.  Участь у  курсі з креативності “Наука про творчість” для здобувачів освіти 5 – 9 класів в paмкax  

вiдкритої  ocвітньої лабораторії 

01-24 

листопада 

Бойчук О.В. 

22.  Участь у Всеукраїнському конкурсі «Екопогляд» (реєстрація учасників) 01-30 

листопада 

Бойчук О.В., 

Федоренко К.В. 

23.  Участь у спецкурсі «Основи машинного навчання: алгоритми, фреймворки, приклади реалізації» 

для керівників гуртків математичного і технічного профілів та  комп’ютерних наук 

2, 5, 9, 12, 

16, 19 

листопада, 

17.45-19.30 

Цибко В.В. 

Вишнівська Н.П. 

24.  Участь у циклі лекцій «Як народжуються дослідницькі задачі з математики?» від лабораторії 

математичних наук НЦ МАНУ 

02 листопада 

16 листопада 

18.00 

Цибко В.В. 

25.  Участь у курсі «Місяць: історія досліджень супутника Землі» в рамках Всеукраїнської 

профільної школи з астрономії Малої академії наук України 

03, 10, 17, 24 

листопада 

Гончарук М.П. 

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

 

05, 12, 19, 26 

листопада 

Гончарук М.П. 

27.  Участь у  курсі «Створи свою гру в Unity» у рамках Всеукраїнської профільної ІТ школи Малої 

академії наук України  

05, 12, 19, 26 

листопада 

18.00 

Вишнівська Н.П. 

28.  Участь у курсі  «Цікава фізика» в рамках Всеукраїнської профільної фізичної школи  Малої 

академії наук України  

08, 22 

листопада 

Гончарук М.П. 

29.   Участь у Всеукраїнській профільній школі з медіаграмотності  для вихованців гуртків та секцій  

МАН  

08-19 

листопада 

Вишнівська Н.П. 

30.  Участь у Всеукраїнському конкурсі есе імені Сергія Кемського до Дня Гідності та Свободи   22-30  

листопада 

Черевата Л.Г. 

Терехова О.О. 

Остапенко О.О. 



 

31.   Участь у  ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Музейна педагогіка в науковій 

освіті" 

25 

листопада  

Остапенко О.О. 

32.  Участь у онлайн курсі з нейронаук в рамках Всеукраїнської біологічної школи МАН України листопад 

щотижня 

Соловйова І.В. 

33.  Участь у курсі  «Методи розв'язування дослідницьких задач за допомогою програмування»  в 

рамках Всеукраїнської математичної профільної школи Малої академії наук України  

листопад Цибко В.В., 

Вишнівська Н.П. 

34.  Участь у Всеукраїнській олімпіаді з філософії для школярів листопад  Терехова О.О. 

35.  Участь у Всеукраїнському урочистому зборі переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів Малої академії наук України у 2021 році з нагоди  вручення стипендій Президента України  

листопад 

 

 

Соловйова І.В. 

36.  Участь у проєкті Національної академії наук України «Дні науки» листопад Бойчук О.В. 


