
Шановні колеги! 

Київська Мала академія наук учнівської молоді запрошує на навчання талановитих 

школярів та починає навчальний рік настановчими сесіями, на яких можна буде дізнатися 

про роботу наукових відділень, познайомитися з керівниками секцій, поспілкуватися з 

науковцями, визначитися з науковим напрямом майбутнього дослідження, зареєструватися 

та отримати більш детальну інформацію щодо роботи секції. 

Будемо раді бачити ваших учнів, вчителів – керівників науково-дослідницьких робіт, 

методистів на настановчих сесіях Київської Малої академії наук учнівської молоді! 
 

ГРАФІК 

проведення настановчих сесій 
 

12 вересня 

середа 

16-00 відділення наук про 

Землю 

Інститут післядипломної освіти Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 

вул. Васильківська, 36 

12 вересня 

середа 

16-00 відділення філософії та 

суспільствознавства  

Конференц-зал Національного педагогічного 

університету імені  М.П. Драгоманова,  

вул. Пирогова, 9, 2 поверх 

12 вересня 

середа 

16-00 відділення екології та 

аграрних наук 

 

Конференц-зал Інституту біохімії  ім. О. В. 

Палладіна, вул. Леонтовича, 9 

13 вересня 

четвер 

16-00 відділення історії  Великий конференц-зал Інституту історії НАН 

України, вул. Грушевського, 4, 2 поверх 

13 вересня   

четвер 

16-00 відділення математики 

 

Механіко-математичний факультет Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 

вул. Глушкова, 4-Е 

14 вересня 

четвер 

16-00 відділення фізики та 

астрономії 

Фізичний факультет Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, вул. Глушкова, 

2 

17 вересня 

понеділок 

16-00 відділення 

комп’ютерних наук 

 

Факультет інформатики Національного 

педагогічного університету імені  М.П. Драгоманова, 

вул. Пирогова, 9,  ауд. 340 

18 вересня 

вівторок 

15-30 відділення української 

філології та 

мистецтвознавства 

Актовий зал Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 

б-р Т. Шевченка, 14, 2 поверх 

18 вересня 

вівторок 

16.00 відділення технічних 

наук 

Конференц-зал факультету електроніки 

Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», корпус 12, вул. Політехнічна, 16 

19 вересня 

середа 

16-00 відділення економіки Центральний корпус ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

пр-т Перемоги, 54/1 

20 вересня 

четвер 

16-00 відділення хімії та 

біології 

Велика хімічна аудиторія Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», корпус 4, пр-т 

Перемоги, 37 

21 вересня 

п’ятниця 

16-00 відділення суспільних 

комунікацій 

Малий актовий зал Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, вул. Мельникова, 36/1 

03 жовтня 

середа 

16-00 додаткова настановча 

сесія всіх відділень 

Київський Палац дітей та юнацтва, 332 каб., 

вул. І. Мазепи, 13 

Про дату настановчої сесії відділення іноземної філології та зарубіжної літератури буде повідомлено 

пізніше 

 


