
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

05.01.2021                                            с.Миколаївка                                  № 04-ОД

Про результати проведення І етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України у 2020-2021 н.р.

 

Відповідно до 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 р.  № 1099,  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України
17.11.2011 р.  за  № 1318/20056,  Правил проведення  ІІІ  етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії
наук України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
02.03.2020 р.  № 305 з  метою духовного,  творчого,  інтелектуального розвитку
дітей і  молоді,  створення умов для формування інтелектуального потенціалу
нації  –  04.01.2021  року  на  базі  Кровненського  закладу  загальної  середньої
освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області  проведено  І  (районний)  етап  Всеукраїнського  конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.  

Основними  завданнями  конкурсу-захисту  були  виявлення  та  розвиток
обдарованих учнів,  підвищення інтересу  до поглибленого  вивчення  базових,
спеціальних та  фахових дисциплін,  прищеплення  учнівській  молоді  навичок
дослідницької роботи, залучення науковців до активної допомоги навчальним
закладам у справі підвищення рівня знань, умінь та навичок школярів.

У  І  (районному)  етапі  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН узяли участь 7 юних науковців, учні
Кровненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,  зокрема:  Білокур  Неля,
учениця  9  класу  (І  місце),  Гаценко  Тетяна,  учениця  9  класу  (І  місце),
Головченко Анастасія,  учениця 9 класу (І місце), Чокан-Лісовіченко Даніела,
учениця 10 класу (ІІ місце), Матвієвська Альона, учениця 11 класу (ІІ місце),
Редька  Катерина,  учениця  10  класу  (ІІІ  місце),  Герявенко  Ярослав,  учень  9
класу (ІV місце).

Під час захисту члени журі оцінювали аргументацію вибору та розкриття
теми  дослідження  з  урахуванням  власного  вкладу  дослідника,  чіткість,



логічність,  лаконічність  викладу  матеріалу  з  теми  дослідження,  повноту,
вичерпність відповідей, оформлення постера. 

Разом  з  тим,  результати  конкурсу  показали,  що  організаційна  робота
щодо розвитку і підтримки талановитої  учнівської молоді потребує значного
покращення.  У  частині  робіт  відсутні  елементи  дослідництва  та  науковий
підхід до оформлення постерів.  

За  результатами  І  (районного)  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України визначені переможці.

Враховуючи вищезазначене,

НАКАЗУЮ:

1. Директору  Кровненського  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ
ступенів  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області  Простатіній  О.О.  довести  до  відома   педагогічного  колективу
результати проведення І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН України.

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.

3. Відзначити  переможців  І  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

4. Сприяти більш активній участі учнів і педагогів у пошуковій та науково-
дослідницькій роботі у Малій академії наук.

5. Забезпечити  участь  переможців  І  (районного)  етапу  Всеукраїнського
конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт  учнів-членів  МАН
України  у  II  (обласному)  етапі  до  Комунального  закладу  Сумської
обласної  ради  –  обласний  центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю та подати відповідні документи до 20.01.2021 р.:

№ ПІБ Заклад освіти, клас Відділення Секція
1 Білокур Неля

Вячеславівна 
Кровненський заклад 
загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів 
Миколаївської сільської 
ради Сумського району 
Сумської області, 9 клас

Хімії та біології Анатомія
людини

2 Гаценко Тетяна
 Миколаївна

Кровненський заклад 
загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів 
Миколаївської сільської 
ради Сумського району 
Сумської області, 9 клас

Хімії та біології Загальна
біологія

3 Головченко
Анастасія

Кровненський заклад 
загальної середньої освіти 

Хімії та біології Загальна
біологія



Валеріївна І-ІІІ ступенів 
Миколаївської сільської 
ради Сумського району 
Сумської області, 9 клас

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА
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