
       
  

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О С В І Т И  І  Н А У К И  

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

                  Н А К А З  

 

від   _10.02.2023_           Миколаїв № _35__    

 

 

Про підсумки проведення обласного етапу  

щорічного Всеукраїнського  

конкурсу-захисту науково-дослідницьких  

робіт учнів-членів Малої академії  

наук України в 2023 році 
 

 

Відповідно до підпункту 20 пункту 6 Положення про департамент 

освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням Миколаївської обласної державної 

адміністрації від 21 червня 2018 року № 257-р , пункту 4 розділу VIІ Умов 

проведення обласного етапу щорічного Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 

затверджених наказом департаменту освіти і науки Миколаївської 

облдержадміністрації від 28 січня 2021 року № 26, зареєстрованого в 

Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) 

05 лютого 2021 року за № 42/03-08, підпункту 1 пункту 4 наказу 

департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації                    

від 09 січня 2023 року № 9 "Про проведення обласного етапу щорічного 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України в 2023 році", та з метою популяризації наукової 

діяльності, пошуку й підтримки обдарованої учнівської молоді 08-10 лютого 

2023 року проведено в дистанційній формі (онлайн) обласний етап щорічного 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України. 

Конкурс-захист проходив у 36 секціях 12 відділень обласного 

територіального відділення МАН України. У конкурсі взяв участь 82 учня, 

що на 59  осіб менше, ніж у 2022/2023 навчальному році, із них:                       

51 – вихованці закладів освіти Миколаївської міської ради,  8  - вихованці 

закладів освіти міських рад, 23 - селищних та сільських рад, 11 – вихованці 

закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування.  
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В організації та проведенні конкурсу-захисту взяли участь 74 науково-

педагогічних працівника, з них: 23 кандидати  наук, 10 докторів наук,             

12 викладачів закладів вищої освіти, 14 працівників закладів позашкільної 

освіти, 15 вчителів закладів загальної середньої освіти. 

Найбільша кількість учасників у відділеннях літературознавства, 

фольклористики та мистецтвознавства – 16, математики - 13,  філософії та 

суспільствознавства – 9; найменша – у відділеннях екології та аграрних                 

наук  - 3, економіки - 3, технічних наук - 1. 

Враховуючи зазначене,керівникам закладів загальної середньої освіти 

необхідно звернути увагу на підвищення мотивації учнів до вивчення 

природничо-математичних дисциплін шляхом урізноманітнення форм 

позакласної роботи, збереження і розширення мережі гуртків на базі закладів 

загальної середньої освіти.  

За результатами конкурсу-захисту у 2021/2022 навчальному році 

переможцями обласного етапу змагань стали  49 (59%) учнів                                 

(у 2021/2022 навчальному році - 92 (65,2%) учня).  

Журі конкурсу відзначило достатній рівень учнівських досліджень, 

актуальність та перспективність тематики конкурсних робіт, їх теоретичну й 

практичну значущість, належний рівень захисту та презентації наукових 

доробків. 

З метою подолання зазначених негативних тенденцій і забезпечення 

високого наукового рівня конкурсу необхідно приділити більше уваги до 

індивідуальної роботи з учнями відповідно до їх здібностей , мотивації учнів 

щодо набуття ними практичних навичок з базових дисциплін та участі у 

роботі наукових товариств Миколаївського територіального відділення МАН 

України, вжити заходів, спрямованих на те, щоб науково-дослідницькі 

роботи мали логічну структуру, містили самостійні наукові дослідження 

учасників та відповідали напряму роботи секцій.  

На підставі рішень членів журі секцій обласного етапу щорічного 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити: 

1) список переможців обласного етапу щорічного Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України у 2022/2023 навчальному році та нагородити їх дипломами           

І-ІІІ ступенів Миколаївського територіального відділення МАН України      

(додаток 1); 

2) список переможців обласного етапу щорічного Всеукраїнського 

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

у 2022/2023 навчальному році для участі у ІІІ етапі Всеукраїнського  
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конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 

(додаток 2); 

3) список учасників обласного етапу щорічного Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України у 2022/2023 навчальному році та нагородити їх дипломами 

учасників Миколаївського територіального відділення МАН України 

(додаток 3). 

2. Нагородити грамотами департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації керівників учнів-призерів обласного етапу щорічного 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України (додаток 4). 

3. Оголосити подяку керівникам обласних закладів позашкільної освіти 

і членам журі Миколаївського територіального відділення МАН України за 

високий рівень організації та проведення обласного етапу щорічного 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України (додаток 5). 

4. Миколаївському обласному центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді (Юрченко Л.Г.), Миколаївському обласному Центру 

національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 

молоді (Андрійчук Т.Г.), Обласному еколого-натуралістичному центру 

учнівської молоді (Троїцька Т.Б.), обласному Будинку художньої творчості 

(Щукіна Л.В.) забезпечити підготовку та участь команд Миколаївського 

територіального відділення Малої академії наук України у ІІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України згідно з пунктами 4, 5, 6, 7 розділу V Правил проведення             

ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.04.2020 № 481.  

5. Начальникам управлінь (відділів) освіти міських (сільських, 

селищних) рад: 

1) проаналізувати результати проведення обласного етапу конкурсу-

захисту та вжити заходів для подальшої активізації роботи з обдарованою 

учнівською молоддю (додатки 6, 7); 

2) сприяти поліпшенню діяльності секцій, гуртків, учнівських 

об’єднань із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти 

у закладах загальної середньої та позашкільної освіти, зокрема в сільських, 

селищних громадах, шляхом збереження та розширення мережі гуртків, 

підвищення кваліфікації керівників гуртків, проведення  інформаційно-

просвітницької роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді; 

3) довести до відома керівників закладів освіти результати проведення                              

обласного етапу щорічного Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 
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дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України                               

у 2022/2023 навчальному році; 

4) відзначити керівників учнів-призерів обласного етапу щорічного 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України у 2022/2023 навчальному році. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації – 

начальника управління дошкільної, загальної середньої, корекційної та 

позашкільної освіти Сокульську Н.В. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                         Алла ВЕЛІХОВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

