
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 
від  _________________ 20 __ року                                          № _____________     

 

Про результати проведення II етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Тернопільського обласного 

комунального територіального 

відділення 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 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за  № 1318/20056, та на 

виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2020 

року № 481 ,,Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського 

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

наук України”, від 08 лютого 2021 року № 146 ,,Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України у 2021 році”, Управління освіти і науки 

Тернопільської обласної держаної адміністрації від 05 березня 2021 року № 

39/01-07 ,,Про проведення у 2021 році ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського 

обласного комунального територіального відділення Малої академії наук 

України” та з метою  духовного, творчого та інтелектуального розвитку 

учнівської молоді, прищеплення інтересу до науково-дослідницької роботи, 

створення умов для формування інтелектуального потенціалу 

Тернопільщини, у період з 09 по 22 березня 2021 року було проведено  ІІ 
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(обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України (далі - конкурс) в онлайн-режимі на 

платформах Zoom та Google meet. 

У конкурсі взяли участь 259 учнів 8-11-х класів (у 2020 р. – 317 учнів) із 

59-ти закладів освіти області, що на 5 менше в порівнянні з минулим роком. 

Серед них – учасники з 23-ох закладів загальної середньої освіти (далі - 

ЗЗСО) сільської місцевості, 25-ти – міст і  об’єднаних територіальних громад, 

4-ох закладів фахової передвищої освіти та 7 ЗЗСО міста Тернополя.  

Щодо аналізу кількості учасників - за віковою градацією у конкурсі 

взяли участь 50 учнів 8-9 класів, 87 учнів 10 класів та 122 – 11 класів. 

Окремо слід зазначити, що троє учнів 8 класу презентували власні наукові 

проєкти на рівні із конкурсантами старших класів.  

У порівнянні з минулим роком значно зросла мережа закладів освіти, що 

активізували науково-дослідницьку роботу обдарованої учнівської молоді. 

Зокрема: вперше на конкурс були представлені роботи з Панівецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Сков'ятинської загальноосвітньої  школи І-

ІІ ст. Чортківського району, НВК ,,Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ” 

Великоберезовицької селищної ради, Качанівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Тернопільського району, Теребовлянського фахового коледжу 

культури і мистецтв та ДВНЗ ,,Тернопільський коледж харчових технологій і 

торгівлі”.  

За підсумками обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт 212 учні стали переможцями, здобувши 

відповідно І – ІІІ місця (42 – І місце, 79 – ІІ місце, 91 – ІІІ місце).  

Експериментальні та винахідницькі наукові проєкти конкурсанти 

презентували у 12 наукових відділеннях та 53 секціях. Курували 

дослідницькими проєктами учасників заходу 193 науковці та педагогічні 

працівники. 

Зросла кількість робіт, представлених на конкурс слухачами секцій 

англійської мови (16 робіт), історії України (14 робіт), історичного 

краєзнавства (14 робіт), психології (12 робіт). 

Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої 

академії наук України представляли 65 учнів. Серед філій, найбільше робіт 

на розгляд журі було подано: з Гусятинської – 24,  Тернопільської – 22, 

Теребовлянської та Кременецької по 20 робіт. Це свідчить про зацікавленість 

окремих керівників секцій, викладачів щодо залучення слухачів до 

дослідницької діяльності, написання наукових проєктів. 

Аналіз кількісного складу учасників, які перемогли та зайняли І-ІІІ місця 

показав, що, відповідно до висновків журі, добрих результатів за усіма 

критеріями оцінок досягли учні відділення філології та мистецтвознавства (з 

73-ох учасників 63 здобули перемогу (86,3%)); хіміко-біологічного 



відділення (із 49-ти конкурсантів перемогли 42 учні (85,7%)); історико-

географічного відділення (із 55-ти учасників переможцями стали 47 (85,4%)); 

науково-технічного відділення (із 82-ох учасників стали переможцями 60 

(73,1%)).   

Журі конкурсу-захисту, до якого увійшли науковці закладів вищої 

освіти міста Тернополя (43 науково-педагогічних працівника), відзначило 

високу активність учасників, актуальність наукової тематики більшості 

науково-дослідницьких робіт і належний рівень їх презентації під час 

постерного захисту та наукової конференції. Учнівська молодь закладів 

освіти області представила на конкурс цікаві роботи проблемно-пошукового 

характеру, експериментальні дослідження, власні наукові знахідки. У 

дослідницьких проєктах присутня практична сторона дослідження, що надає 

роботі  вагомішого характеру. 

Члени журі відзначили високий рівень польових досліджень наукових 

робіт учнів у секціях ,,Ботаніка”, ,,Зоологія”, ,,Історичне краєзнавство”, 

,,Українська література”, ,,Фольклористика”, ,,Охорона довкілля та 

раціональне природокористування”, ,,Географія та ландшафтознавство”, в 

яких представлено  цікаві наукові розвідки.   

Найвищі результати, відповідно до критеріїв оцінювання, здобули 

слухачі Гусятинської, Збаразької, Зборівської, Кременецької, Лановецької, 

Теребовлянської, Шумської філій, набравши 85 балів і більше.  

Слід відзначити учасників конкурсу, які презентували наукові проєкти у 

двох секціях: Архитко Ірина Олегівна, учениця 10 класу Теребовлянського 

профільного ліцею (секція психології і географії та ландшафтознавства); 

Лотоцька Христина Олегівна, учениця 9 класу Зборівської державної 

української гімназії імені Романа Завадовича (секція історії України та 

психології); Манащук Роксолана Ігорівна, учениця 10 класу Зборівської 

державної української гімназії ім. Романа Завадовича (секція зарубіжної 

літератури та медицини).  

За кількістю здобутих у конкурсі І-III місць, вагомих результатів 

досягли учні Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка (26 

переможців). Варто зазначити, що серед філій обласного відділення МАН 

України кращими стали:  Тернопільська філія – 19 місць (відповідальна за 

роботу філії Радьо Л. Н.), Гусятинська та Кременецька філія по 18 місць 

(відповідальні за роботу Оляніна Н. В. та Трачук В. М.), Теребовлянська 

філія – 17 місць (відповідальна за роботу Мартинчук Н. Б), Зборівська філія – 

14 місць (відповідальна за роботу Ковбасюк Я. Я.), Заліщицька філія – 13 

місць (відповідальна за роботу Копичинська З. М.), Шумська та Бучацька 

філії по 12 місць (відповідальні за роботу Попович О. С. та Урбанська Л. Є).  

Водночас, журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту зауважило, 

що окремі науково-дослідницькі роботи, подані на конкурс, не в повній мірі 



відповідали вимогам щодо їх написання, оформлення та представлення. Теми 

деяких наукових досліджень не відзначались актуальністю. У роботах 

використано інтернет-матеріали без відповідних посилань. Попри підписання 

Декларації академічної доброчесності, що є обов’язковою умовою участі у 

конкурсі, окремі наукові роботи носили компілятивний характер, що 

вплинуло  на результат.  

Під час постерного захисту та наукової конференції учасники нехтували 

правилами конкурсу (були присутні сторонні особи – батьки, родичі, 

педагогічні та наукові керівники). Також в окремих випадках не було 

забезпечено  учасників конкурсу технічними засобами та стабільним 

інтернет-зв'язком.  

Враховуючи вищезазначене, висновки та пропозиції журі й 

оргкомітету щодо результатів II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців II етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України у 2021 році (додаток 1). 

 

2. Керівникам місцевих органів управління освітою всіх рівнів: 

довести до відома керівників закладів загальної середньої освіти 

інформацію про результати проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України у 2020/2021 навчальному році; 

 проаналізувати результати II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів обласного комунального 

територіального відділення Малої академії наук України у 2021 році та 

вжити заходів для подальшої активізації й контролю за роботою з 

обдарованою молоддю; 

 розглянути питання щодо стимулювання наукових керівників, учні яких 

у 2021 році стали переможцями II етапу конкурсу;  

 відзначити позитивну роботу керівників навчальних закладів сільської 

місцевості, які представили учасників ІІ етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт (Тернопільська, Борщівська, Заліщицька, Збаразька, 

Зборівська, Чортківська, Гусятинська філії);  

 посилити увагу щодо технічного забезпечення учасників конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт. 

 



3. Директору Тернопільського обласного комунального територіального 

відділення МАН України Олександрі Мигайчук: 

 до 16 квітня 2021 року направити оргкомітету III етапу Всеукраїнського 

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

наук України (м. Київ) матеріали для участі обласної команди у конкурсі-

захисті; 

 сприяти своєчасній комплектації та участі делегації обласного 

комунального територіального відділення МАН України у III етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України; 

 забезпечити матеріальне стимулювання (грошову винагороду) 

переможцям ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів обласного відділення МАН України;   

 організувати роботу щодо гласності, відкритості та оприлюднення 

результатів ІІ етапу конкурсу, стимулювання творчих досягнень його 

учасників. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника управління освіти і науки облдержадміністрації – начальника 

відділу Ганну Зварич.  

 

 

Начальник управління                                                             Ольга ХОМА 

 

 
 Ганна Зварич 

 Олександра Мигайчук 

 Віталій Вітер 

  

 

 

 
 

 


