
 План роботи КОІПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

на листопад 2022 року 

  

 № 

з/п 

 Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

1.  Творча онлайн-зустріч учнів – членів наукового  відділення мовознавства  з  науковцями відділу 

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

писемності та мови 

09 листопада 

15.30 

Григоренко О.П. 

2.  Культурологічна онлайн-студія «Постать і слово Григорія Сковороди в історії української та 

зарубіжної культури» на базі Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України та Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі  для    учнів–членів наукових відділень мовознавства, 

літературознавства, мистецтвознавства та фольклористики 

15 листопада  

15.30 

Григоренко О.П.,  

Черевата Л.Г., 

3.  Академія прикладної математики. «Статистика майбутнього» за проєктом «#М:Математика. 

Мислення.Майбутнє»  для учнів – членів  секції «Статистика» наукового відділення математики   та 

їх  наукових керівників на базі  кафедри  статистики, інформаційно-аналітичних систем, демографії 

КНУ імені Тараса Шевченка 

16 листопада 

15.00   

 Цибко В.В. 

4.  Історико-літературна студія «Настроєний жит   тям 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 

23 листопада 

16.00 

Черевата Л.Г.,  

Швецька І.В 

Бондаренко Г.Б. 

5.  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) 

01-10 

листопада 

Гончарук М.П 

6.  Обласна наукова профільна школа для учнів – членів наукового відділення літературознавства, 

фольклористики та мистецтвознавства на базі Інституту літератури  ім. Т.Г.Шевченка 

29 листопада 

16.00 

Черевата Л.Г. 

7.  Онлайн-лекція з питань інформаційної безпеки в Інтернеті «Кібербулінг. Що слід знати підліткам про 

безпеку в Інтернеті?» для здобувачів освіти КОКПНЗ «МАНУМ» 

листопад Методисти,  керівники 

гуртків 

8.   Участь у Всеукраїнському конкурсі «Еко-Техно Україна – 2023» (реєстрація та заочний конкурс тез 

наукових досліджень) 
 01-30 

листопада 

Соловйова І.В., 

Федоренко К.В.,   

Бойчук О.В.,  

Цибко В.В.  

Гончарук М.П.. 

9.  Участь у І етапі конкурсу SAVE Спадок для  здобувачів освіти з 7 по 11 класи закладів загальної 

середньої освіти, вихованців закладів позашкільної освіти та випускників Малої академії наук 

України    

01-30 

листопада 

Бойчук О.В.,  

Швецька І.В. 

10.  Участь у  Всеукраїнському конкурсі  «GЕNIUS Olympiad Ukraine»  (реєстрація проєктів) 01-30  

листопада  

Соловйова І.В., 

Федоренко К.В., 

Григоренко О.П., 

Черевата Л.Г. 



11.  Участь у Всеукраїнському конкурсі молодіжних науково-технічних проєктів «InventorUА» (подання 

заявок ) 

01-06  

листопада 

Цибко В.В.,  

Соловйова І.В.,  

12.  Участь у VII Міжнародному міждисциплінарному конкурсі наукових і мистецьких робіт імені 

Володимира Маняка та Лідії Коваленко (подання конкурсних дослідницьких та мистецьких робіт)  

01-20  

листопада 

Швецька І.В.. 

Бондаренко Г.Б. 

13.  Участь у  кваліфікаційному етапі відбіркового туру  XIIІ Всеукраїнського інтернет-турніру з 

природничих дисциплін «Відкрита природнича демонстрація» 

01-30 

листопада  

Гончарук М.П.. 

Соловйова І.В.,  

Бойчук О.В. 

Федоренко К.В. 

14.  Участь у Всеукраїнському відкритому інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор Ерудит» для учнів  5-7, 

8-9, 10-11 класів (подання заявок) 

01-30 

листопада  

Цибко В.В., Федоренко 

К.В., Бондаренко Г.Б.,  

Швецька І.В.,. 

Гончарук М.П. 

15.  Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Духовний код української ідентичності у 

вимірі міжкультурної комунікації» (до 300-річчя від дня народження Г.С. Сковороди)  для учнів-

членів наукових відділень   Мовознавства,   Літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства 

10-11 

листопада 

Григоренко О.П.,  

Черевата Л.Г. 

16.  Участь у IX Всеукраїнській олімпіаді з філософії для школярів на тему «Життя у чесному змаганні» 18-20 

листопада 

Терехова О.О. 

17.  Участь у всеукраїнському відборі до міжнародного конкурсу архітектурних моделей «Oscar» для   

здобувачів освіти 1-11 класів закладів загальної середньої освіти 

01-08 

листопада 

Цибко В.В. 

18.  Участь у Всеукраїнському  конкурсі "Екопогляд" (реєстрація учасників) 

  

 01-30 

листопада 

Федоренко К.В. 

19.  Участь у курсі «Сучасні карти в епоху інформаційних технологій» у рамках Всеукраїнського проекту 

«Крок до науки» для дітей 10-14 років.    

31 жовтня, 

07,14, 21 

листопада     

17.00.  

Бойчук О.В. 

20.  Участь у «Відкритому факультативі з астрономії» у рамках Всеукраїнської астрономічної школи для 

здобувачів освіти 8-11 класів закладів загальної середньої освіти 

04,11,18, 25  

листопада 

17.00   

Гончарук М.П. 

21.  Участь у циклі лекцій «Просто про складне: наука дітям» для дітей 9-12 років у рамках 

Всеукраїнського освітнього проекту «EduLab»   

01, 08, 15, 22, 

29   листопада 

17.00 

Бойчук О.В., методисти 

22.  Участь в онлайн-курсі «МАНдрівка фізикою» для учнів 7 -11 класів 05,12,19,26  

листопада 

18.30-19.30   

Гончарук М.П. 

23.   Участь у циклі онлайн-зустрічей «Дива Всесвіту» в рамках Всеукраїнського освітнього проєкту 

«EduLab» для здобувачів освіти 3-7 класів: 

03-27 

листопада 

 

https://fb.me/e/2c3OZnp1p


24.  - «Щотижневий квіз і новини про космос»   03, 10, 17, 24;   

19:15‒19:45  

Гончарук М.П. 

25.  - «Навколо світу (країни й традиції)»  03, 10, 17, 24;   

20:15‒21:15 

Бойчук О.В. 

26.  - «Захоплива географія»   06, 13, 20, 27; 

14:30‒15:30 

Бойчук О.В. 

27.  - «Онлайн-лекції з астрономії і космонавтики»  06, 13, 20, 27; 

17:00‒18:00 

Гончарук М.П. 

28.  Участь у онлайн-курсі з нейронаук. для здобувачів освіти 8–11 класів закладів загальної середньої 

освіти   

01-30 

листопада 

Соловйова І.В. 

29.  Участь в онлайн-курсі з математики "Бінарні відношення" для учнів 8-11 класів в рамках 

Всеукраїнської математичної школи Малої академії наук України   

 02,09,16, 23, 

30  листопада 

18.00-19.00 

Цибко В.В. 

30.  Участь у онлайн-курсі з математики "Створи свою 3D гру в Unity" для учнів 8 -11 класів  04, 11, 18, 25  

листопада  

18.00-19.15   

Цибко В.В. 

31.     

32.   Участь у  курсі «Пропаганда як спосіб маніпуляції» у рамках Всеукраїнської школи з 

медіаграмотності Малої академії наук для учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти, 

вихованців закладів позашкільної освіти  

15 - 19 

листопада   

Григоренко О.П.,  

Терехова О.О. 

33.  Засідання Президії Київського обласного територіального відділення МАН  «Регіональні аспекти 

модернізації наукового-освітнього партнерства в площині проєктів Київського обласного 

територіального відділення МАН у 2022 /2023 навчальному році» 

10 листопада 

11.00 

Минзар С.А. 

34.  Нарада для педагогічних працівників, які координують  діяльність територіальних та локальних 

відділень МАН 

17 листопада  

14.00 

Терехова О.О., 

Григоренко О.П 

35.  Вебінар «Академічна доброчесність у Всеукраїнському конкурсі-захисті  науково-дослідницьких 

робіт учнів ‒ членів МАН України»  у рамках дистанційного спецкурсу для педагогічних працівників 

«Особливості організації дослідницької діяльності учнів» ( в асинхронному режимі) 

протягом  

листопада 

Терехова О.О., 

Григоренко О.П. 

 

 Онлайн-консультарій   «Конкурсні платформи  МАН України: 2022/2023» протягом  

листопада 

Соловйова І.В.  

Бойчук О.В,  методисти 

36.  Дистанційний спецкурс «Науково-педагогічний супровід дослідницької діяльності учнів – членів 

МАН» для педагогів – наукових керівників учнівських дослідницьких проєктів (в асинхронному 

режимі) 

протягом  

листопада 

Терехова О.О.   

37.   Організаційно-інформаційний та науково-методичний супровід проведення І етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України серед  

закладів освіти обласної комунальної власності 

листопад Соловйова І.В., 

Бойчук О.В.  

38.  Участь у семінарі-практикумі для освітян «Організація дослідницької діяльності учнів листопад Терехова О.О. 



  

в 2022/2023 навчальному році». 

39.  Участь у Всеукраїнській інформаційно-просвітницькій тематичній акції з підтримки дитячого та 

підліткового читання #ЖивіПисьменники: «Як говорити з дітьми про війну. Терапевтичні та 

пізнавальні акценти літературних історій» для педагогічних працівників: 

04-16 

листопада 

 

40.  - «Формування та зміцнення національної ідентичності дітей через читання літературних 

історій» та презентація книжки «Історія на 14-й колії» видавництва «Мала академія»; 

04 листопада 

17.00 

Григоренко О.П.,  

Черевата Л.Г. 

41.  - «Таємні історії маленьких і великих перемог: зцілення травматичного досвіду війни у дітей 

літературними історіями» 

16 листопада 

17.00 

Григоренко О.П.,  

Черевата Л.Г. 

42.  Участь у спецкурсі "Методика розв'язування задач з математики: Функціональні рівняння" для 

керівників гуртків математичного профілю та вчителів/викладачів математики   

07 листопада  

18:00   

Цибко В.В. 

43.  Участь у другій онлайн науковій школі  для педагогічних працівників шкільної та позашкільної освіти 

на базі Європейської організації ядерних досліджень «ЦЕРН»  

7 – 11 

листопада  

16.30-18.30 

Гончарук М.П. 

44.  Участь у спецкурсі «Основи генної інженерії» в рамках Всеукраїнського проєкту «Професійний 

розвиток педагога»   

01,03, 08 

листопада 

18.00 

Соловйова І.В. 

45.  Участь у курсі вебінарів «Основи ГІС з використанням ArcGIS Online» для педагогічних працівників 01-30 

листопада       

Бойчук О.В. 

46.  Участь у практикумі "Цифровий простір педагога" в рамках Всеукраїнського проекту «Професійний 

розвиток педагога» 

 03, 10, 17, 24 

листопада 

17.00-19.30 

Терехова О.О., 

Григоренко О.П. 

47.  Участь спецкурсі для  освітян «Системи контролю версій» для педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, зокрема керівників гуртків технічного профілю та вчителів / викладачів інформатики. 

 04, 07,11, 14, 

18, 21, 25, 28 

листопада  

17.45-19.30   

Цибко В.В., 

Щербенко О.О. 

48.  Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Музейна педагогіка в науковій 

освіті»,  для педагогічних працівників закладів позашкільної, загальної середньої освіти (подання 

заявок та тез доповідей) 

01-15 

листопада 

Швецька І.В.,  

Черевата Л.Г. 


