
Комунальний заклад «Люботинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів “Дивосвіт”» Харківської обласної ради 

 

НАКАЗ 

 

18.12.2018                                      Люботин                                         №  
 

 

 

Про результати проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких  робіт 

 учнів-членів МАН України  

у 2018/2019 навчальному році 
 

З метою виявлення й підтримки інтелектуально та творчо обдарованої 

молоді, залучення їх до науково-дослідницької та експериментальної роботи, 

створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному 

суспільстві, на виконання Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси – захисти науково-

дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 

фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за №1318/20056 (зі змінами), 

Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03.2014 №259, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.04.2014 за №407/25184, 

керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та 

на виконання наказу  Департаменту науки  і освіти Харківської державної 

адміністрації від 11.12.2018 №304,  у школі-інтернаті було проведено І етап 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України.   

У І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН узяли участь 9 учнів, зокрема: Плужник Анна 

Ігорівна, учениця 10-Б класу, Журавльов Ярослав Юрійович, учень 10-Б 

класу, Хоменко Альона Сергіївна, учениця 10-А класу, Дробуш Анна 

Вадимівна, учениця 9-А класу, Літвінов Андрій Андрійович, учень 9-Б класу, 

Калиненко Валерія Олександрівна, учениця 10-Б класу, Журавель Даніїл 

Юрійович, учень 9-б класу, Шапар Олег Юрійович, учень 9-Б, Налапко 

Ярослав Ігорович, учень 9-Б класу. 

           На І етап конкурсу-захисту у 2018/2019 навчального року на розгляд 

журі було представлено  9 науково-дослідницьких робіт.  Під час захисту 

члени журі оцінювали аргументацію вибору та розкриття теми дослідження з 

урахуванням власного внеску дослідника, чіткість, логічність, лаконічність 



викладу матеріалу з теми дослідження, повноту, вичерпність відповідей, 

культуру мовлення, доцільність, якість і вміння використовувати технічні 

засоби.   

        Разом з тим, результати  конкурсу  показали, що організаційна робота  

щодо розвитку і підтримки талановитої  учнівської молоді  потребує 

значного покращення. В частині  робіт  відсутні елементи дослідництва.  Не 

звертається належна увага на функціонування секцій відділення технічних 

наук, математики, літературознавства. 

За результатами І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України визначені переможці. 

Враховуючи вищезазначене, н а  к а  з  у  ю:  

1. Заступнику директора з  навчальної роботи Соловей І.В.  

1.1. Довести до відома  педагогічного колективу результати 

проведення І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України. 

1.2. Проаналізувати результати проведення І етапу Всеукраїнського 

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

метою покращення роботи з інтелектуально обдарованою учнівською 

молоддю, схильною до науково-дослідницької роботи. 

 

2.  Відзначити переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. 
 

3. Сприяти більш активній участі учнів і педагогів у пошуковій та 

науково-дослідницькій роботі у Малій академії наук. 
 

4. Направити   переможців І (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України  для 

участі у II  етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких  робіт  учнів-членів МАН України  (список додається) 

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                 С.І. Волчкова 

 

 

 

 

 



Додаток до наказу від ________ № 

 
 

№ ПІБ учасника 

МАН 

К
л

а
с
 

Назва 

відділення 

Наукова секція Базова 

дисципліна 

Тема роботи Прізвище, 

ініціали 

наукового 

керівника 

1 Плужник Анна 

Ігорівна 

10 Історія Історичне 

краєзнавство 

Історія 

України 

Садиба в селі 

Гиївка 

Волчкова С.І. 

Луньов  С.М. 

2 Журавльов Ярослав 

Юрійович 

10 Фізика і 

астрономія 

Експериментальна 

фізика 

Фізика   Вплив розміру 

зерна на характер 

появи і розвитку 

тріщин при 

пластичному  

деформуванні 

двовимірних 

полікристалів 

алюмінію 

Каплун Л.В. 

3 Хоменко Альона 

Сергіївна 

10 Наука про 

Землю 

Кліматологія та 

метеорологія 

Географія  Процеси 

кліматотворення і 

формування 

регіональних 

кліматів 

Бойко К.В. 

4 Дробуш Анна 

Вадимівна 

9 Наука про 

Землю 

Гідрологія  Географія  Гідрографічна 

характеристика 

річок Харківської 

області 

Бойко К.В. 

5 Літвінов Андрій 

Андрійович 

9 Наука про 

Землю 

Географія та 

ландшафтознавство 

Географія Формування 

морфоструктури 

ландшафтів в межах 

України 

Бойко К.В. 

6 Шапар Олег 

Юрійович 

9 Екології та 

аграрних 

наук 

Ветеринарія та 

зоотехніка 

Хімія або 

біологія 

(за 

вибором) 

Сучасне 

кролівництво в 

домашньому 

господарстві 

Дворнік О.В. 

 

 

 

 


