
План заходів на 2022/2023 навчальний рік 
 

№ 
з/п 

Загальний зміст Термін 

проведення 
 Участь в обласних заходах  

1.  Віртуальний  інфотайм «МАН – простір можливостей». Настановна сесія для 

учнів – членів Київського обласного територіального відділення МАН України 

за науковими відділеннями:  

вересень 

2.  - хімії та біології 14 вересня  
3.   - клубів «Основи блогінгу» та «Розмовляємо українською» 15 вересня 
4.  - літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 20 вересня   

5.  - комп’ютерних наук   22 вересня  
6.  - фізики і астрономії 29 вересня 
7.  - мовознавства 04  жовтня 

8.  - математики та технічних наук 05 жовтня 
9.  - наук про Землю та економіки 06 жовтня 

10.  - історії 14 жовтня 
11.  - екології та аграрних наук 25 жовтня 
12.  - філософії і суспільствознавства  28 жовтня 

13.  Організаційна сесія в агенції  «Junior Discovery». Реєстрація здобувачів освіти 

в секції агенції 
вересень 

14.   Онлайн-студія для учнів-членів наукового відділення мовознавства «Школа 

українського перекладу» до 85-річчя від дня народження Андрія Содомори,  

українського перекладача, письменника, науковця  

21 вересня 
 
 

15.  ІТ-школа для учнів-членів наукового відділення комп’ютерних наук у режимі 

онлайн  у рамках проєкту «МАН 4.0»  на базі лабораторій  факультету 

інформаційних технологій Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

21 вересня 
  

16.  Віртуальний клас «Історія математичної думки. Роль особистості в науці»  за 

науково-освітнім проєктом «#М:Математика.МисленняМайбутнє» до 130-
річчя від дня народження Михайла Пилиповича Кравчука, всесвітньо відомого 

українського математика, академіка АН УРСР 

27 вересня 

17.   Консалт-студія для педагогічних працівників, які координують діяльність 

територіальних відділень МАН   «Пріоритети розвитку Київського обласного 

територіального відділення МАН у 2022/2023 навчальному році»   

20 вересня 

18.  Онлайн-консультарій   «Конкурсні платформи  МАН України: 2022/2023» вересень 
19.  Дистанційний спецкурс «Науково-педагогічний супровід дослідницької 

діяльності учнів-членів МАН» для педагогів – наукових керівників учнівських 

дослідницьких проєктів (в асинхронному режимі) 

вересень 

20.  Участь у проходженні Реафіліації  статусу в межах «GENIUS Olympiad 

Ukraine» 2022 
вересень 

21.  МАН-івент «Віват, досліднику, віват!» жовтень 
22.  Тренінг з міжнародного гуманітарного права “Захист цивільних осіб у період 

збройного конфлікту” до Дня захисників та захисниць України 
11 жовтня  
 

23.  Пошуково-дослідницька експедиція «Незалежність України: віхи і постаті» 10-28 жовтня 

24.  Обласна учнівська науково-практична конференція «Філософський симпозіон 

– 2022».   
Тематика конференції: «Незалежність України: віхи й постаті», «У пошуках 
трьох світів Григорія Сковороди» 

28 жовтня 
 

25.  Віртуальний екскурс визначними місцями та музеями козацтва України 

«Дорогами козацтва, дорогами слави» 
12-14 жовтня 

26.  Літературна онлайн-студія «Концепт «війна» у творах сучасних українських 13 жовтня 



письменників» до Дня захисників і  захисниць України 
27.  Історична віртуальна студія “Українці – захисники Європи» для  учнів та 

педагогів  наукового відділення історії  Київського обласного територіального 

відділення  МАН України 

14 жовтня 
 

28.  Онлайн-челендж «Дякую Тобі …» до Дня захисників і  захисниць України 14 жовтня 

29.  Історичний онлайн-екскурс "Український рух опору на Білоцерківщині під час 

нацистської окупації та поновлення радянської влади: правда проти міфів" до 

Дня захисників і захисниць України, Дня козацтва та Дня створення 

Української Повстанської Армії 

14 жовтня  
 

30.  Флешмоб «Вшануй героїв!» до Дня захисників та захисниць України 14 жовтня 
31.  Онлайн-лекторій «Науково-дослідницькі проєкти з романо-германської та 

слов’янської філології: напрями, тематика, методи дослідження» для учнів-
членів наукового відділення мовознавства Київського обласного 

територіального відділення МАН України  

20-24 жовтня 
 
 

32.  Віртуальний клас «Історія математичної думки. Роль особистості в науці»  за 

науково-освітнім проєктом «#М:Математика.Мислення.Майбутнє»: до 150-
річчя з дня народження Георгія Пфейффера, вченого, математика, академіка 

24 жовтня 

33.  Академія прикладної математики «Сфери застосування прикладної 

математики» за проєктом «#М:Математика.Мислення.Майбутнє»  для 

педагогів та учнів – членів  МАН наукового відділення математики 

31 жовтня   

34.  Участь у  Всеукраїнському конкурсі  «GЕNIUS Olympiad Ukraine»   01-31 жовтня   

35.  Участь у Всеукраїнському конкурсі молодіжних науково-технічних проєктів 

«InventorUА» (подання заявок ) 
01-31 жовтня 

36.  Участь у VII Міжнародному міждисциплінарному конкурсі наукових і 
мистецьких робіт імені Володимира Маняка та Лідії Коваленко.  

01-31 жовтня 

37.  Участь у  кваліфікаційному етапі відбіркового туру  XIIІ Всеукраїнського 

інтернет-турніру з природничих дисциплін «Відкрита природнича 

демонстрація» 

жовтень-
грудень  

38.  Участь у Всеукраїнському відкритому інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор 

Ерудит» для учнів  5-7, 8-9, 10-11 класів   
жовтень-
грудень   

39.  Участь у Всеукраїнському конкурсі «Екопогляд» 01-31 жовтня   
40.  Участь у Всеукраїнському конкурсі «Еко-Техно Україна – 2023» 01-31жовтня  
41.  Участь у Всеукраїнському конкурсі есе ім. Сергія Кемського (написання і 

надсилання прозового есе)   
18-31 жовтня 

42.  Участь у Міжнародній школі з основ дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) 

для здобувачів освіти 8-11 класів 
4 жовтня 

43.  Участь у Всеукраїнській школі з філософії Малої академії наук  України 

«Філософське есе» 
18-24 жовтня   

44.  Участь у Фестивалі шістдсятництва та дисидентського руху для учнів і 

освітян, які цікавляться змінотворцями української історії 
 жовтень 

45.  Участь у Всеукраїнській осінній школі «STEM MAS.UA» жовтень 
46.  Засідання педагогічної ради «Формування  безпечного  освітнього середовища 

в гуртках та секціях    МАН» 
31 жовтня 
  

47.  Онлайн-консультарій   «Конкурсні платформи  МАН України: 2022/2023» протягом року  
48.  Дистанційний спецкурс «Науково-педагогічний супровід дослідницької 

діяльності учнів – членів МАН» для педагогів – наукових керівників 

учнівських дослідницьких проєктів (в асинхронному режимі) 

протягом року  

49.  Участь у навчальних тренінгах з підготовки тренерів команд у рамках 

Міжнародної освітньої програми  Destination Imagination 
8, 15, 22, 29 
жовтня  
  

50.  Участь у ІУ Всеукраїнському відкритому науково-практичному форумі 

«Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» 
12 жовтня 

51.  Участь у Всеукраїнському конкурсі молодіжних науково-технічних проєктів жовтень-



«InventorUA»  для здобувачів  освіти 12-18 років    грудень 
52.  Участь у семінарі-практикумі «Організація навчально-дослідницької 

діяльності учнів-членів МАН України на засадах STEM-освіти в умовах 

воєнного стану» для педагогічних працівників обласних малих академій наук 

учнівської молоді – координаторів конкурсів «МАН-Юніор Ерудит» і «МАН-
Юніор Дослідник»   

15-16 жовтня 

53.  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»: 

протягом року 

54.  -онлайн-лекторій «Науково-дослідницькі проєкти з романо-германської та 

слов’янської філології: напрями, тематика, методи дослідження» для учнів-
членів наукового відділення мовознавства Київського обласного 

територіального відділення МАН України  

жовтень-
грудень 

55.  -лекція до 110-річчя з дня народження Євгена Лазаренка, мінералога, педагога, 

громадського діяча, академіка 
грудень 

56.  Віртуальний клас «Історія математичної думки. Роль особистості в науці»  за 

науково-освітнім проєктом «#М:Математика.Мислення.Майбутнє»: 
протягом року  

57.  -до 90-річчя з дня народження Миколи Шкіля (1932-2015), вченого, 

математика; 
грудень 

58.  -до 150-річчя з дня народження Володимира Левицького,   вченого, 

математика, педагога 
грудень 

59.  Участь у курсі вебінарів «Основи ГІС з використанням ArcGIS Online» для 

педагогічних працівників 
жовтень 2022-
лютий 2023     

60.  Участь у семінарі-практикумі для освітян «Організація дослідницької 

діяльності учнів в 2022/2023 навчальному році» 
2-4  листопада 

61.  Засідання Президії Київського обласного територіального відділення Малої 

академії наук  
8  листопада 

62.  Інструктивно-методична нарада для педагогічних працівників, які  

координують діяльність територіальних та локальних відділень  МАН   
9  листопада 

63.  І (у територіальних громадах) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України   
листопад-
грудень  

64.  Творча онлайн-зустріч учнів – членів наукового  відділення мовознавства, 

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства з науковцями 

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

України до Дня української писемності та мови 

листопад 

65.  Історико-літературна студія «Настроєний життям як скрипка: радісні та 

трагічні моменти в житті та творчості літератора та історичної постаті», 

присвячена 150-річчю з дня народження Богдана Лепкого, письменника, 

перекладача, літературознавця, художника, педагога, громадського діяча 

листопад 

66.  Віртуальний   інфоекскурс   «Імена та відкриття в історії фізики»: інфосалон  

«Сучасні досягнення і відкриття у фізиці та астрономії  у ХХ та ХХІ столітті»   до 
Всесвітнього дня науки 

листопад 

67.  Віртуальні наукові слухання  «Знайомство з геніями»: до 280-річчя з дня 

народження Данила Самойловича, лікаря, епідеміолога 
грудень 

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

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

територіального відділення МАН України (за окремим планом) 

протягом року  

69.  ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів МАН України 
січень-лютий 

70.  Обласна науково-практична онлайн-конференція «Україна Соборна» до Дня  

проголошення Акту Злуки 
січень 
 

71.   Обласний етап Всеукраїнського конкурсу юних дослідників «Кристали» імені 

Євгена Гладишевського (середня вікова категорія) 
січень – 
березень 

72.  Обласні  навчально-тренувальні збори учасників ІІІ етапу Всеукраїнського березень 



конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН    
73.  Участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і 

студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»  
березень- 
квітень 

74.  «День юного дослідника» у рамках ХУІ Всеукраїнського фестивалю науки квітень-травень 
75.   STEM-фестиваль «Віват, Науко!» травень  
76.  Обласна виставка науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України травень 

  
77.  МАН-івент «Віват, досліднику, віват!» червень 
78.  Обласні літні профільні тематичні зміни  для обдарованої учнівської молоді 

Київщини 
червень- 
серпень 

79.  Обласні літні профільні наукові онлайн-студії за науковими відділеннями червень- 
серпень 

80.  Обласна науково-практична інтернет-конференція «Єдина, Соборна, 

незалежна» до Дня Конституції України 
червень 

81.  Обласна історична онлайн-студія «Моя Україна: історія державницького 

поступу» до Дня Української Державності 
липень 

82.  Обласна віртуальна   наукова онлайн-студія «Моя Україна – єдина та вільна» 
до Дня Незалежності України 

серпень 

 Участь у всеукраїнських та міжнародних заходах 
83.  Всеукраїнський конкурс есе імені Сергія Кемського до Дня Гідності та 

Свободи 
вересень - 
листопад 

84.  Міжнародний Фестиваль шістдесятництва та дисидентського руху 

(International Festival of the Sixties and the Dissident Movement) 
вересень-
грудень 

85.  Всеукраїнська осіння школа «STEM JAS.UA» жовтень 
86.  Цикл лекцій, інтерв'ю та бесід із захисниками та захисницями України жовтень 

87.  Участь у проєкті Національної академії наук України «Дні науки» листопад 
88.  XIII Всеукраїнський Інтернет-турнір з природничих дисциплін «Відкрита 

природнича демонстрація» 
жовтень-грудень 

89.  Регіональний етап конкурсу стартапів «Startup World Cup 2023» серпень-грудень 

90.  Всеукраїнський конкурс «Екопогляд» жовтень, квітень 
91.  Всеукраїнська виставка-конкурс науково-технічних проєктів “InventorUA” жовтень-

листопад 
92.  Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «МАН – Юніор Ерудит»  жовтень-

грудень 
93.  Всеукраїнські профільні школи Малої академії наук протягом року 
94.  Всеукраїнська олімпіада з філософії для школярів жовтень-

листопад 
95.  V Всеукраїнська олімпіада креативності Destination Imagination березень 
96.  Всеукраїнський конкурс «Олімпіада Геніїв України» (GENIUS  Olympiad 

Ukraine) 
березень 

97.  Науковий пікнік з нагоди Міжнародного дня числа Пі березень 
98.  Міжнародна Школа з культурної дипломатії (International Cultural Diplomacy 

School) 
квітень-червень 

99.  Міжнародна науково-практична конференція учнів-членів Малої академії наук 

«Україна очима молодих» 
квітень 

100.  III етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України 

квітень-травень 

101.  Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН – Юніор Дослідник» квітень-травень 
102.  Освітні заходи в рамках Всеукраїнського фестивалю науки квітень-травень 
103.  Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали» імені Євгена 

Гладишевського 
травень 

104.  Всеукраїнський фестиваль архітектури для дітей «Archikidz» травень-червень 



105.  Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Відновлювальна 

енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті» 
травень 

106.  Всеукраїнський форум до Дня захисту дітей «Я знаю свої права» червень 

107.  Всеукраїнські літні наукові школи червень-липень 
108.  Науково-популярна екскурсія «Дзвони свободи» до Дня Незалежності України серпень 

109.  Участь у всеукраїнському семінарі-практикумі для педагогічних працівників 

обласних малих академій наук учнівської молоді – координаторів конкурсу 

«МАН-Юніор Ерудит» та «МАН-Юніор Дослідник» 

 жовтень 

110.  Міждисциплінарний проєкт «Полімери та екологія» протягом року 
111.  Мультидисциплінарний науково-освітній проєкт «Здорове довкілля – здорова 

людина» 
протягом року 

112.  Проєкт з розвитку професійної освіти «Youth Professional Development for 

Future» 
протягом року 

113.  Відкрита освітня лабораторія протягом року 
114.  Всеукраїнський освітній проєкт «День з професором» протягом року 
115.  Всеукраїнський проєкт «Науковий календар Музею науки» протягом року 

116.  Освітні консалтингові програми бізнес-інкубатора «Ukrainian Future» Малої 

академії наук України 
протягом року 

117.  Фахові студії: Професійний тест-драйв для підлітків протягом року 
118.  Всеукраїнський проєкт «Професійний розвиток педагога» протягом року  
119.  Наукова школа для педагогічних працівників обласних малих академій наук, 

НЦ «МАНУ» на базі Європейської організації ядерних досліджень «ЦЕРН» 
І квартал 

120.  Всеукраїнська інформаційно-просвітницька тематична акція 

#ЖивіПисьменники: «Як говорити з дітьми про війну: нові діалоги» 
протягом року 

121.  Всеукраїнський науково-освітній проєкт «Навчатися, щоб навчати» (семінари, 

семінари-практикуми, тренінги, майстер-класи, конференції, інтенсиви, школи, 

навчальні сесії, вебінари тощо)  
протягом року  

122.  Навчальні тренінги педагогічних працівників обласних малих академій наук 

учнівської молоді в рамках Міжнародної освітньої програми з розвитку 

креативності Destination Imagination 
протягом року 

123.  Школа для педагогічних працівників закладів позашкільної та загальної 

середньої освіти з методики «Філософія для дітей» Метью Ліпмана 
протягом року 

124.  Онлайн-хаб «Цифровий простір педагога» протягом року 
125.  Міжнародний круглий стіл з музейної педагогіки для педагогічних 

працівників закладів позашкільної та загальної середньої освіти 
травень 

 


