
   План роботи КОІПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

на жовтень 2021 року 
 

№ 

з/п  

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

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

інноваційних проєктів «Майбутнє України»  

04 жовтня 

15.00  

Цибко В.В. 

2.  Кластер з математики «Напрями та проблематика досліджень у галузі математики» («Ігрові 

задачі». Олецький О.В.) 

07 жовтня Цибко В.В. 

3.  Інструктивно-методична нарада з питань організації та проведення бізнес-турніру для 

учнівської молоді Київщини 

11 жовтня 

16.30 

Бойчук О.В. 

4.  Віртуальна виставка-презентація діяльності Івана Кочерги, драматурга (до 140-річчя від 

дня народження)  

11-15 жовтня Черевата Л.Г. 

5.  Інфотайм «МАН – простір можливостей»  19 жовтня 

 

Терехова О.О., 

Соловйова І.В. 

6.  Лінгвістичні студії. Профільна наукова школа з романо-германської філології в рамках 

проєкту «STEM-простір МАН"  на базі Київського національного лінгвістичного 

університету, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

27 жовтня 

 

Григоренко 

О.П. 

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

членів наукового відділення наук про Землю на базі Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка   

28 жовтня 

Бойчук О.В. 

8.  Обласна учнівська науково-практична конференція «Філософський симпозіон – 2021» 29 жовтня 

  

Терехова О.О. 

9.  V профорієнтаційний бізнес-турнір для учнівської молоді Київщини 

 (реєстрація учасників) 

01-22 жовтня  Бойчук О.В. 

10.  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. 



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

за участі працівників Головної астрономічної обсерваторії НАН України 

19  жовтня, 

18.00 

Гончарук М.П. 

12.  
цикл-онлайн лекцій «Географічна освіта: перспективи розвитку, нові напрями досліджень» 

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

 20 жовтня 

 

 

Бойчук О.В. 

13.  лекторій в онлайн-режимі для учнівської молоді «Науково-дослідницька діяльність 

учнівської молоді:  актуальні напрями,  технологія   досліджень, алгоритм оформлення»   

жовтень 

(за окремим 

планом) 

Соловйова І.В., 

Бойчук О.В. 

 

14.  Підготовка команди Київської області до участі у ІІ етапі виставки-конкурсі «Майбутнє 

України» 

  

жовтень 

  

Цибко В.В. 

15.  Дистанційний спецкурс для педагогів «Науково-педагогічний супровід науково-

дослідницької діяльності учнів – членів  МАН України» 

06, 26  

жовтня 

Терехова О.О. 

16.  Ментор-студія для педагогів наукового відділення технічних наук на базі Інституту 

матеріалознавства та зварювання ім. Є. Патона 

25 жовтня Цибко В.В. 

17.  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» 

жовтень, 

щочетверга 

Терехова О.О., 

Григоренко 

О.П.  

18.  Консультарій в режимах онлайн та офлайн «Інноваційні конкурсні платформи в системі 

МАН України» для  педагогічних працівників, які координують діяльність регіональних та 

локальних відділень МАН    

жовтень Соловйова І.В., 

Бойчук ОВ.  

19.  Засідання Президії Київського обласного територіального відділення Малої академії наук 

«Регіональні аспекти науково-освітнього партнерства у реалізації обласних проєктів 

Київського обласного територіального відділення МАН» 

жовтень 

  

Минзар С.А., 

Терехова О.О. 

20.  Педагогічна рада «Технології дистанційного навчання у позашкільній освіті дослідницько-

експериментального напряму» 

жовтень  

  

Терехова О.О. 

21.  Участь у Міжнародній Школі з культурної дипломатії  01-12 жовтня Терехова О.О. 

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

технологій «ІТ-School» 

01-24 жовтня  Вишнівська 

Н.П. 



23.  Участь у заочному етапі Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу «МАН-

Юніор Ерудит» (подання заявок) 

01-15 жовтня Цибко В.В.,   

Гончарук М.П., 

Федоренко К.В. 

24.  Участь у Всеукраїнському конкурсі есе імені Сергія Кемського до Дня Гідності та Свободи 

(настановчі вебінари та подання есе)  

04-31 жовтня Черевата Л.Г. 

Терехова О.О. 

25.  

Участь у Всеукраїнському Інтернет-турнірі з природничих дисциплін «Відкрита 

природнича демонстрація» (реєстрація учасників та виконання завдань) 
01-31 жовтня 

Соловйова І.В., 

Гончарук М.П., 

Бойчук О.В, 

Федоренко К.В. 

26.  Участь у практикумі для освітян «Цифровий простір педагога» 01- 07 

жовтня 

Григоренко 

О.П. 

27.   Участь у семінарі-практикумі  для педагогічних працівників  «Особливості організації 

дослідницької діяльності учнів» 

5-7 жовтня Терехова О.О. 

Григоренко 

О.П. 

28.  Участь у семінарі-практикумі для педагогічних працівників «Інноваційні підходи до 

розвитку дослідницьких здібностей учнів-членів МАН України» 

09-10 жовтня Бойчук О.В. 

Цибко В.В., 

Гончарук М.П., 

Федоренко К.В. 

29.  Участь у  спецкурсі «Зрозуміти мистецтво: методика роботи з візуальними джерелами» для  

педагогічних працівників закладів позашкільної та загальної середньої освіти 

11-22 жовтня  Черевата Л.Г. 

30.  Участь у ІІІ етапі Всеукраїнської школи з громадянської та волонтерської участі й 

патріотичного виховання "Агенти змін" 

16-26 жовтня Остапенко О.О. 

31.  Участь у спецкурсі для педагогів «Основи дистанційного зондування Землі: аналіз 

космічних знімків в геоінформаційних системах» 

18-31 жовтня Бойчук О.В. 

32.  Участь у Всеукраїнській осінній школі «STEM MAS.UA» 26-30 жовтня Гончарук М.П.  

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

Малої академії наук України  

 жовтень 

щоп’ятниці 

18.00 

Вишнівська 

Н.П. 

34.  Участь у курсі з креативності "Наука про творчість» для здобувачів освіти 5-9 класів  в 

paмкax  вiдкритої  ocвітньої лабораторії 

жовтень Бойчук О.В. 



  

35.  Участь у онлайн курсі з нейронаук в рамках Всеукраїнської біологічної школи МАН 

України 

жовтень Соловйова І.В. 

 Участь у УІ Міжнародному міждисциплінарному конкурсі імені Володимира  Маняка та 

Лідії Коваленко (подання робіт) 

жовтень Соловйова І.В. 

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

математичної профільної школи 

жовтень Цибко В.В. 

37.  Участь у Всеукраїнській науковій профільній школі UF Incubator StartUp Week жовтень Цибко В.В. 

38.  Участь у Всеукраїнській олімпіаді з філософії для школярів жовтень Терехова О.О. 

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

  

жовтень Гончарук М.П. 

40.  Участь у курсах з кібербезпеки в рамках програми Мережевої академії Cisco жовтень Вишнівська 

Н.П. 

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

академії наук України  

жовтень Гончарук М.П. 

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

програмування»  в рамках Всеукраїнської математичної профільної школи Малої академії 

наук України  

жовтень Цибко В.В. 

43.  Участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «STEM-освіта: стан 

упровадження та перспективи розвитку» для педагогічних працівників закладів 

позашкільної та загальної середньої, вищої і професійної освіти  

жовтень  Григоренко 

О.П. 

44.  Надання консультативно-методичної допомоги з питань модернізації структури та змісту 

роботи з обдарованою учнівською молоддю у системі Малої академії наук місцевому 

органу управління освітою   Калинівської ОТГ 

жовтень Терехова О.О., 

Соловйова І.В. 


