
                                                                                                                         
 

 План роботи КОІПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

на січень 2023 року 

 

 №  

з/п 

 Зміст заходу Термін 

виконання 

 

Відповідальний 

1.  Математичний кластер для учнів – членів Київського обласного територіального відділення МАН 

«Напрями та проблематика досліджень у галузі математики» на базі фізико-математичного факультету 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

11 січня Цибко В.В. 

2.  Обласна науково-практична онлайн-конференція «Україна соборна» (до Дня проголошення Акту Злуки та 

Дня Конституції України) 

25 січня Бойчук О.В.,  

Сажко С.М., 

Бондаренко Г.Б. 

3.  Віртуальна тематична книжкова виставка історичної та художньої літератури «Любити Батьківщину – 

знати її історію» до Дня Соборності України 

20-27 січня Черевата Л.Г 

4.  Віртуальні наукові слухання «Знайомство з геніями» до 90-річчя з дня народження Юрія Шеляг-Сосонка, 

вченого геоботаніка, академіка 24 січня 
Соловйова І.В., 

5.  Участь у навчально-мотиваційному тренінгу «Основи кібергігієни» для вихованців гуртків  КОКПНЗ 

«МАНУМ» на онлайн-платформі «Дія. Цифрова освіта» 

09-22 січня  Керівники 

гуртків 

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

заочний конкурс тез наукових досліджень) 

02-20 січня 

Соловйова І.В., 

Федоренко К.В.,   

Бойчук О.В.,  

Цибко В.В.  

Гончарук М.П.. 

7.  Участь у  Всеукраїнському конкурсі  «GЕNIUS Olympiad Ukraine»  (реєстрація проєктів) 

02-25 січня 

Соловйова І.В., 

Федоренко К.В., 

Григоренко О.П., 

Черевата Л.Г. 

8.  Участь учнів-членів Київського обласного територіального відділення МАН України у I етапі XVI 

Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти 

(реєстрація учасників) 

02-31 січня 

Григоренко О.П., 

9.  Участь у відбірковому (заочному) етапі Всеукраїнського конкурсу юних дослідників "Кристали" імені 

Євгена Гладишевського, молодша група (реєстрація учасників),  

02-31 січня Соловйова І.В. 

10.  Участь у Всеукраїнському молодіжному конкурсі «Юридична освіта майбутнього» 02-31 січня  

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

здобувачів освіти 8-11 класів закладів загальної середньої освіти  

3, 10, 17, 24, 

31 січня 

17.00 

Гончарук М.П. 



12.  Участь у циклі 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 

24, 31 січня 

17.00 

Методисти 

13.  Участь у курсі «Метеорні явища в атмосфері Землі» в рамках проєкту «Крок до наук» 

 

18, 25 січня 

17.00 

Бойчук О.В., 

Гончарук М.П. 

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

«EduLab» для здобувачів освіти 3-7 класів:  

08-29 січня  

15.  - «Захоплива географія»   08, 15, 22, 29 

січня 

14:30-15:30 

Бойчук О.В. 

16.  - «Онлайн-лекції з астрономії і космонавтики»  08, 15, 22, 29 

січня 

17:00-18:00 

Гончарук М.П. 

17.  Участь у поетичному онлайн-марафоні  «Поезія шістдесятників різними мовами в різних куточках світу», 

який проводить Національний центр “Мала академія наук України”. 

14 січня 

17.00 -19.00 

Григоренко О.П., 

Черевата Л.Г. 

18.  Участь у онлайн-курсі "Орієнтовані графи" від лабораторії математичних наук НЦ «МАНУ»  для учнів 8-

11 класів 

16, 23,30 

січня 

17.00-18.00 

Цибко В.В. 

19.  Участь у курсі "Місце злочину. Судово-медична експертиза смерті внаслідок дії радіаційного 

опромінення та високих температур" для  учнів 9-11 класів  

16,19,2, 26, 

30 січня  

17.00 

Соловйова І.В. 

20.  Участь у Міжнародному міждисциплінарному конкурсі наукових і творчих робіт імені В.Маняка і 

Л.Коваленко 

протягом 

січня 

Сажко С.М. 

 

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

січня 

Соловйова І.В.,  

Бойчук О.В., 

Федоренко К.В.    

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

січня 

Соловйова І.В. 

23.  Участь в онлайн-інтенсиві «Використання kahhot для інтерактивних занять із хімії» для наукових 

керівників дослідницьких проєктів учнів у науковому відділенні хімії та біології 

18 січня Соловйова І.В. 

24.  Участь у курсі вебінарів «Основи ГІС з використанням  ArcGIS Online» для педагогічних працівників протягом 

січня 

Бойчук О.В.,  

Соловйова І.В. 

25.  Подання дослідницьких проєктів учнів-переможців І (у територіальних громадах)  етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН на II (обласний) етап вказаного 

конкурсу 

02– 20 січня Соловйова І.В. 

Бойчук О.В., 

26.  Узагальнення та статистична обробка результатів проведення I (у територіальних громадах) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН     

20-25 січня Соловйова І.В. 

Бойчук О.В., 

27.  Запуск освітнього навігатора «Основи медіаграмотності» у рамках  проєкту «МАН  Hub»  10-31 січня Терехова О.О. 

Щербенко О,О. 



 

 

 

 

 

 

 

 

28.  Створення та навчально-методичне забезпечення  Класу безпеки   на базі  Київського обласного 

комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» спільно з 

ДСНС   

протягом 

січня 

Соловйова І.В., 

Григоренко О.П. 

29.  Надання консультативно-методичної допомоги координаторам територіальних відділень МАН в громадах 

із питань  підготовки команди територіальної громади до участі в II (обласному) етапі  Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2023 році (на запити)    

протягом 

січня 

Терехова О.О., 

Соловйова І.В. 


