
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 План роботи КОІПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

на   січень  2022 року 

 

   Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

1.  Демонстраційно-експериментальні канікули в Музеї науки. Екскурсія «Дивовижна наука» 04–10 січня Соловйова І.В. 

Бойчук О.В. 

2.  Екскурс експозиціями «Прискорюй науку» Міжнародної виставки Європейської організації 

ядерних досліджень CERN 

04–10 січня Гончарук М.П. 

Шкута Г.В. 

Вдовичеко О.В 

3.  Наукові шоу-програми «Дослідження. Винаходи. Відкриття» 04–10 січня Соловйова І.В. 

Бойчук О.В.  

4.  Квест «#Наукавсюди» для фіналістів Профорієнтаційного бізнес-турніру серед учнівської 

молоді Київщини в інтерактивному просторі Музею науки  

05 січня   Бойчук О.В. 

5.  Узагальнення та статистична обробка  результатів проведення І етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН в об’єднаних територіальних громадах та 

закладах обласної комунальної власності 

04-10 січня Соловйова І.В., 

Бойчук О.В. 

 
6.  Приймання дослідницьких проєктів та документів на ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН  

10-21 січня Соловйова І.В., 

Бойчук О.В. 

7.  Подкаст «Безпека в інтернеті» для вихованців гуртків КОКПНЗ «МАНУМ» на онлайн-

платформі «Дія. Цифрова освіта»  

10-14 січня   Соловйова І.В., 

Бойчук О.В. 

8.  Наукова онлайн-школа з психології для учнів-членів наукового відділення хімії та біології 

Київського обласного територіального відділення МАН України на базі факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

20 січня Соловйова І.В.  

 

9.   Віртуальна виставка «Феномен Євгена Гуцала», присвячена  85-річчю з дня народження 

українського письменника-шістдесятника, поета, прозаїка, новеліста і публіциста, Лауреата 

Державної премії імені Т. Г. Шевченка Євгена Гуцала 

20 січня  Черевата Л.Г. 



10.  Старт обласної науково-практичної онлайн-конференції «Україна соборна» (до Дня  

проголошення Акту Злуки та Дня Конституції України) 

22 січня  Остапенко О.О. 

11.  Віртуальна наукова профільна школа для  учнів – членів  наукового відділення  фізики  і 

астрономії  на базі лабораторій    фізичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

22 січня Гончарук М.П. 

12.  Профільна наукова школа зі слов’янської філології  для учнів – членів наукового відділення 

мовознавства за участі наукових працівників Інституту мовознавства НАН України імені О. О. 

Потебні, Інституту української мови НАН України, НПУ імені М. П. Драгоманова 

26 січня 

 

Григоренко О.П. 

13.  Цикл науково-освітніх онлайн-лекцій з актуальних проблем розвитку різних галузей науки, 

техніки, мистецтва для учнів – членів територіального відділення МАН України  за проєктом 

«МАН 4.0»: 

     

14.  
 - онлайн-лекція до 195-річчя Петра Петровича Семенова-Тянь-Шанського   14 січня Бойчук О.В. 

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

спільно з Головною астрономічною обсерваторією НАН України 

25 січня Гончарук М.П. 

16.  Участь у заочному етапі ХV Міжнародного конкурсу з українознавства  

(подання  заявок і науково-дослідних робіт) 

січень   Григоренко О.П., 

Черевата Л.Г. 

17.  Участь у заочному етапі Всеукраїнського конкурсу екологічних проєктів «Екопогляд» 

(навчальний курс,  подання  проєктних робіт) 

січень Федоренко К.В. 

18.  Участь у Всеукраїнській інтернет олімпіаді Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка з географії, І (дистанційний) етап 

січень Бойчук О.В. 

19.  Участь у  Всеукраїнському  конкурсі  «Олімпіада геніїв України» «GЕNIUS Olympiad Ukraine 

2022» (подання тез робіт та фото/відео проєктів) 

січень Федоренко К.В., 

Черевата Л.Г., 

Григоренко О.П., 

Цибко В.В., 

Бойчук О.В. 

20.  Участь у Всеукраїнській школі МИРотворчості (м. Київ) січень 

  

Остапенко О.О. 

21.  Участь у Всеукраїнській школі громадянської і волонтерської участі та патріотичного 

виховання «Агенти змін»  (заповнення анкет та написання есе) 
04-31 січня 

Остапенко О.О. 

22.  Участь у  курсі «Створюємо cучасний музей» для учнів 8-11 класів 18-31 січня Остапенко О.О. 



 

 

  

23.  Участь у Всеукраїнському конкурсі з інформаційних технологій для дітей та молоді «iTalent»  

(подання робіт) 

січень Клюшніченко 

Ю.І. 

24.  Навчання з питань протидії дискримінації в закладі освіти: «Недискримінаційний підхід в 

навчанні» (студія онлайн-освіти EdEra спільно зі ГО «Студена») 

17-21січня   Терехова О.О. 

Григоренко О.П.  

25.  Участь у спецкурсі «Проліферація клітин»  для педагогічних та науково-педагогічних 

працівників закладів освіти, зокрема керівників гуртків природничого профілю, 

учителів/викладачів природничих дисциплін. 

20, 24, 27, 31 

січня 

16.00 

Соловйова І.В. 

26.  Участь у науковій онлайн-школі для педагогічних працівників на базі Європейської організації 

ядерних досліджень «ЦЕРН»   

24-28 січня Гончарук М.П. 

27.  Участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»  у номінації «Керівник гуртка 

дослідницько-експериментального (наукове відділення «Філософія та суспільствознавство») 

напряму»    

січень  Григоренко О.П. 

 

 

28.  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» 

січень, 

щочетверга 

Терехова О.О., 

Григоренко О.П.  


