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Дата проведення : 26 січня 2022 року 

 

Початок: 15.00 

 

Місце проведення: онлайн-конференція через хмарне середовище 

ZOOM 

 

 

Організатори: 

 

✓ Департамент освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації; 

 

✓ Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Мала академія наук учнівської молоді»; 

 

✓ Інститут історії України Національної академії наук України 

 

✓ Інститут архівознавства Національної бібліотеки України 

ім.В.І.Вернадського 

 

✓ Білоцерківська централізована бібліотечна система (БЦС) 

 

 

 

      

 

Цільова аудиторія: 

 

✓ учні-члени наукового відділення історії Київського обласного 

територіального відділення Малої академії наук України, 

✓ педагоги-керівники дослідницьких проєктів учнів-членів наукового 

відділення історії Київського обласного територіального відділення  

МАН України, керівники гуртків позашкільних навчальних закладів, 

учителі історії закладів освіти. 

  



 

 

 

 

15.00-15.10 Соборність – основоположна подія українського 

державотворення.  

Вітальне слово 
 Жанна Осипенко, заступник голови Київської обласної 

державної адміністрації 
15.10-15.20 Тема Соборності та єдності українського народу – у фокусі 

досліджень учнів-членів Київського обласного 

територіального відділення МАН 

 Світлана Минзар, директор Київського обласного 

комунального позашкільного навчального закладу «Мала 

академія наук учнівської молоді» 
15.20-15.30 Україна Соборна. Виклики сьогодення і минулого  

 Бондаренко Галина, методист КОКПНЗ «Мала академія 

наук учнівської молоді», кандидат історичних наук 

15.30-15.45 Україна Соборна: регіональна злагода у державотворенні.  

  Смольніцька Мирослава, старший науковий співробітник 

відділу історії України другої половини ХХ століття 

Інституту історії України Національної академії наук 

України, кандидат історичних наук 

15.45-16.00 Український національно-визвольний рух на території 

Київщини під час Другої світової війни та у повоєнний період 

 Бурлака Сергій, провідний редактор відділу інформаційно-

краєзнавчої роботи Білоцерківської централізованої 

бібліотечної системи, кандидат історичних наук, доцент 

16.00-16.15 Документальна спадщина, наукові розвідки та спомини 

учасників подій про День Соборності та бій під Крутами 

 Коломієць Марина, науковий співробітник відділу 

археографії  Інституту архівознавства Національної 

Бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 
16.15-17.00 Консалт-студія «Напрями, тематика, формат учнівських 

досліджень для презентації на підсумковій  сесії обласної інтернет-

конференції «Україна Соборна» 

 Модератор: Бондаренко Галина, методист КОКПНЗ 

«Мала академія наук учнівської молоді 

Учасники: учні-члени наукового відділення Історії  

Київського обласного територіального відділення МАН 

України 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=HIST&P21DBN=HIST&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=brief_hist&S21SRW=inm&S21SRD=UP&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=DCOD=&S21STR=v_2xx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Мала академія наук учнівської молоді» 

вул. Гризодубової, 84а 

м. Біла Церква Київської області, 09108 

man_kyivskaobl @ukr.net  (04563) 7-20-29 

mailto:man_kyivskaobl@ukr.net

