
 

 План роботи КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

на грудень 2022 року 

 

 № 

з/п 

 Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

1.  Інтенсив-студія  «Супутникові знімки на службі ЗСУ» для учнів – членів Київського обласного 

територіального відділення МАН України на базі лабораторії Геоінформаційних систем та дистанційного 

зондування Землі – Академія  Copernicus  НЦ «МАН України» 

01 грудня 

15.00 
Бойчук О.В. 

2.  Участь переможців обласної учнівської науково-практичної конференції «Філософський симпозіон – 

2022» в урочистій підсумковій конференції всеукраїнського марафону «Сковорода – 300» в Університеті 

Григорія Сковороди в Переяславі 

02 грудня Терехова О.О. 

3.  Науковий мовно-літературний вернісаж «Нащадки нескорених – воїнам СЗУ» до Дня Збройних сил 

України для учнів – членів наукових відділень мовознавства,  літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства   

06 грудня 

15.30 
Григоренко О.П., 

Черевата Л.Г. 

4.  Відеопрезентація наукових досліджень учнів – членів  Київського обласного територіального відділення 

МАН України «Портрети Героїв» до Дня Збройних Сил України.        

06 грудня 

16.00 
Терехова О.О., 

Григоренко О.П., 

Черевата Л.Г 

5.  Проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої 

академії наук України для учнів закладів освіти, що перебувають у підпорядкуванні департаменту освіти і 

науки  Київської облдержадміністрації 

06-24 грудня Соловйова І.В., 

Бойчук О.В. 

  

6.  Віртуальний клас «Історія математичної думки. Роль особистості в науці» за науково-освітнім проєктом 

«#М:Математика.Мислення.Майбутнє»: 

13, 31 

грудня 

 

7.   - до 90-річчя з дня народження Миколи Шкіля (1932-2015), вченого, математика; 13 грудня  Цибко В.В. 

8.  -  до 150-річчя з дня народження Володимира Левицького, вченого, математика, педагога 31 грудня Цибко В.В. 

9.  Віртуальні наукові слухання «Знайомство з геніями» до 280-річчя з дня народження Данила Самойловича, 

лікаря, епідеміолога 
15 грудня 

Соловйова І.В., 

10.  Дискурс-студія «Булінгу – рішуче «ні»!». Перегляд та обговорення навчальних документальних 

анімаційних відеороликів «Кібербулінг. Як я перестав/ла бути жертвою», «Як боротися з булінгом», «Stop 

bulling» 

протягом 

грудня 

Методисти,  

керівники гуртків 

11.  Участь у Національному відборі I Міжнародного науково-технологічного хакатону «Місто майбуття» - 

Всеукраїнський науково-технологічний онлайн-хакатон «Розумне та безпечне місто» 

01-02 грудня Цибко В.В.  

 

12.  Участь у конкурсі командних математичних головоломок 01-03 грудня Цибко В.В. 

13.  Участь у  Всеукраїнському конкурсі  «GЕNIUS Olympiad Ukraine»  (реєстрація проєктів) 01-20 грудня Соловйова І.В., 

Федоренко К.В., 

Григоренко О.П., 

Черевата Л.Г. 

14.   Участь у заочному етапі Всеукраїнського конкурсу екологічних проєктів «Екопогляд» (навчальний курс) 01-30 грудня Федоренко К.В.   

Бойчук О.В., 



Соловйова І.В. 

15.  Участь у I етапі науково-технічного Всеукраїнського конкурсу «Еко-Техно Україна – 2023» (реєстрація та 

заочний конкурс тез наукових досліджень) 

01-30 грудня Соловйова І.В., 

Федоренко К.В.,   

Бойчук О.В.,  

Цибко В.В.  

Гончарук М.П.. 

16.  Участь у Всеукраїнському конкурсі молодіжних науково-технічних проєктів «InventorUA» для  

здобувачів  освіти 12-18 років    

02-04 грудня Цибко В.В., 

Соловйова І.В. 

17.  Участь у  Міжнародному Фестивалі шістдесятництва та дисидентського 

руху (International Festival of the Sixties and the Dissident Movement), 

05-15 грудня 

17.00-19.30 

 

18.  Участь у заключному етапі Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Ерудит» 

для учнів  5-7, 8-9, 10-11 класів 

грудень Гончарук М.П., 

Федоренко К.В.,  

Цибко В.В., 

Сажко С.М. 

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

дисциплін «Відкрита природнича демонстрація» 

грудень Соловйова І.В., 

Гончарук М.П., 

Федоренко К.В., 

Бойчук О.В. 

20.  Участь у курсі з поглиблення вивчення української мови «Складні питання граматики української мови» в 

рамках української філологічної школи Малої академії наук для здобувачів освіти 9-11 класів 

01-15 грудня Григоренко О.П. 

21.  Участь у курсі «Таємниці природи України у минулому» в рамках Всеукраїнського проєкту «Крок до 

науки» для дітей 10-14 років 

01-22 грудня Бойчук О.В. 

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

для здобувачів освіти 3-7 класів: 
01-25 грудня 

 

23.  - «Щотижневий квіз і новини про космос»   01, 08, 15, 

22,29 грудня  

19:15‒19:45  

Гончарук М.П. 

24.  - «Навколо світу (країни й традиції)»  01, 08, 15, 

22,29 грудня  

 20:15 ‒21:15 

Бойчук О.В. 

25.  - «Захоплива географія»   04, 11, 18, 25 

грудня 

14:30 ‒ 15:30 

Бойчук О.В. 

26.  - «Онлайн-лекції з астрономії і космонавтики»   04, 11, 18, 

25 грудня 

17:00 ‒ 18:00 

Гончарук М.П. 

27.  «Відкритий факультатив з астрономії» у рамках Всеукраїнської астрономічної школи для здобувачів 

освіти 8-11 класів закладів загальної середньої освіти  

06, 13,20,27 

грудня; 

17.00 

Гончарук М.П. 



 

 

28.  Цикл лекцій «Просто про складне: наука дітям» для дітей 9-12 років у рамках Всеукраїнського освітнього 

проекту «EduLab» для здобувачів освіти молодшого та середнього шкільного віку 

06, 13,20,27 

грудня; 

17.00 

Методисти 

29.  Участь у фаховій студії  «Професійний тест-драйв для підлітків» 07 грудня 

18.00 

Бойчук О.В. 

30.  Участь в онлайн-курсі «МАНдрівка фізикою» для учнів 7 -11 класів 07, 14, 21, 28 

грудня 

18.30-19.30   

Гончарук М.П. 

31.  Участь у онлайн-курсі з нейронаук для здобувачів освіти 8–11 класів закладів загальної середньої освіти   грудень Соловйова І.В. 

32.  Участь у Всеукраїнській школі громадянської і волонтерської участі та патріотичного виховання «Агенти 

змін»   

грудень Сажко С.М. 

33.  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  

грудня 

Терехова О.О., 

Григоренко О.П. 

 

34.  Дистанційний спецкурс «Науково-педагогічний супровід дослідницької діяльності учнів – членів МАН» 

для педагогів – наукових керівників учнівських дослідницьких проєктів (в асинхронному режимі) 

протягом  

грудня 

Терехова О.О.   

35.  Організаційно-інформаційне та науково-методичне забезпечення І (у територіальних громадах) етапу 

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

України у 2022/2023 навчальному році  

протягом 

грудня 

 

Соловйова І.В. 

36.  Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Музейна педагогіка в науковій освіті», 

для педагогічних працівників закладів позашкільної, загальної середньої освіти   

01-02 грудня Сажко С.М.,  

Черевата Л.Г. 

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

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

02 грудня 

17.45-19.30   

 Цибко В.В. 

38.  Участь у практикумі "Цифровий простір педагога" в рамках Всеукраїнського проєкту «Професійний 

розвиток педагога» 

01,08,15,22 

грудня 

17.00-19.30 

Терехова О.О., 

Григоренко О.П. 

39.  Участь у спецкурсі «Генетично модифіковані організми» для педагогічних працівників 01,05,08,12, 

15,19 грудня 

17.00 

Соловйова І.В. 

40.  Участь у спецкурсі для освітян «Основи кібергігієни» 01-05 грудня Цибко В.В. 

41.  Участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні практики наукової 

освіти» для працівників закладів позашкільної освіти; керівників і вчителів закладів загальної середньої 

освіти 

15-17 грудня Терехова О.О., 

Григоренко О.П. 

42.  Участь у Міжнародному освітньому курсі «Супутниковий моніторинг змін клімату» протягом 

грудня 

Бойчук О.В., 

Федоренко К.В. 

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

