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Аналіз навчально-виховної роботи комунального позашкільного 

навчального закладу «Донецька обласна Мала академія наук учнівської 

молоді» за 2018 рік, пріоритетні напрями роботи закладу.  

 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Донецька обласна Мала 

академія наук учнівської молоді» (далі – КПНЗ «ДОМАНУМ») направляє свою 

діяльність на реалізацію державної політики в галузі освіти, культури, науки, 

виробництва і сприйняття розвитку творчої особистості, забезпечення 

визначення стратегічних напрямів розвитку позашкільної освіти відповідно до 

соціальних, економічних, культурних, дозвіллєвих умов життєдіяльності та 

життєтворчості суспільства; проводить навчально-виховну, інформаційно-

методичну та організаційно-масову роботу. Юридична адреса: 84121, м. 

Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 20.  

У 2018 році, в умовах реформування позашкільної освіти, діяльність 

педагогічного колективу КПНЗ «ДОМАНУМ» спрямована на виконання 

Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Указу Президента 

України від 25.06.2013 № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 », Державної цільової соціальної програми “Молодь 

України” на 2016-2020 роки, Регіональної програми розвитку освіти «Освіта 

Донеччини в європейському вимірі. 2017-2020 роки», Програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді у Донецькій області на 2016–

2020 роки, Положення про позашкільний навчальний заклад, Положення про 

Малу академію, Статуту комунального позашкільного навчального закладу 

«Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді». 

КПНЗ «ДОМАНУМ» – профільний позашкільний навчальний заклад, 

основним напрямом діяльності якого є дослідницько-експериментальний, що 

передбачає залучення вихованців (учнів-слухачів) до науково-дослідницької 

діяльності, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в 

різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва; виявлення, розвиток і 

підтримка обдарованої молоді, створення умов її творчої реалізації та 

розширення наукового світогляду. 

Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до річного 

плану роботи, затвердженого директором закладу та погодженого 

департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, 

диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, 

нахилів, здібностей учнів), з використанням різних організаційних форм 

навчання: колективної та індивідуальної роботи під керівництвом наукових 

керівників у секціях, лекцій, конференцій, дискусійних клубів, екскурсій, літніх 

наукових профільних шкіл, олімпіад, конкурсів, виставок, практичної роботи в 

лабораторіях тощо.  
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Важливим у роботі закладу залишається системність, структурованість, 

технологічність (прогнозованість, керованість, підвищена ефективність, 

відтворюваність у схожих умовах), відповідність інвестиційним можливостям 

(методичним, фінансовим, матеріально-технічним тощо) освітньо-виховних 

систем всеукраїнського, регіонального рівнів. 

Основними напрямами діяльності КПНЗ «ДОМАНУМ» у 2018 році 

були: організаційно-масова діяльність; організаційно-методичний супровід 

дослідницько-експериментальної діяльності учнів закладів освіти області, 

організаційний супровід участі учнівської молоді в інтелектуальних заходах 

міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів; організація роботи щодо 

підготовки й залучення учнів 78-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

області до дослідницько-експериментальної діяльності; організація та 

керівництво навчально-виховним процесом в секціях обласної очно-заочної 

школи здібної учнівської молоді «Юний дослідник» (далі  ОЗШ); методична 

робота; організація оздоровлення та відпочинку вихованців; охорона праці та 

безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу і працівників 

закладу; видавнича діяльність; контрольно-аналітична діяльність; фінансово-

господарська діяльність.  

КПНЗ «ДОМАНУМ» координує роботу районних, міських підрозділів 

області, які реалізують завдання дослідницько-експериментального напряму  
 

Структурні підрозділи області дослідницько-експериментального напряму 
 

№ 

з/п 
Структурні підрозділи МАН 

Кількі

сть 

Організаційно-правова 

форма 

1. Міські відділення: 

 Бахмутський міський Центр дітей та юнацтва. 

 Часовоярський Центр дитячої та юнацької 

творчості 

 Позашкільний навчальний заклад «Станція 

юних техніків відділу освіти Покровської 

міської ради»  

 Центр позашкільної роботи    м. Краматорськ 

 Лиманський Центр позашкільний роботи 

 Будинок творчості дітей та юнацтва м. 

Мирноград 

 Центр дитячої та юнацької творчості  

 м. Слов’янськ 

 Центр туризму та краєзнавства учнівської 

молоді м.Добропілля 

 Центр дитячої та юнацької творчості (ЦДЮТ) 

м. Добропілля 

 Освітньо – культурний центр (ОКЦ) 

 м. Білозерськ 

10 

Комунальні 

організації 

(заклади) 
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2. Районні відділення 

 Олександрівський центр дитячої та юнацької 

творчості Олександрівської районної ради 

 Великоновосілківська районна станція юних 

натуралістів 

 Великоновосілківський районний Центр 

дитячої та юнацької творчості 

 Бахмутський районний Центр дитячої та 

юнацької творчості   

4 

Комунальні 

організації 

(заклади) 

3. 
Наукові товариства учнів закладів загальної 

середньої освіти області 
30 

Статут закладу 

загальної середньої 

освіти, Положення 

4. Обласна очно-заочна школа «Юний 

дослідник» комунального позашкільного 

навчального закладу «Донецька обласна Мала 

академія наук учнівської молоді» 

1 

Статут КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 

У порівнянні з 2016-2017 навчальним роком численність учнів у 2017 -

 2018 навчальному році збільшено на 212. 
 

Чисельність учнів в наукових відділеннях МАН  

у 2017-2018 навчальному році 

Назва  

наукового відділення 

ОЗШ «Юний 

дослідник» 

Міста, районні 

центри 

Села, селища 

міського типу 
Всього 

1 2 3 4 

Технічних наук 21 91 20 132 

Фізики і астрономії 15 159 10 184 

Математики 28 147 16 191 

Комп’ютерних наук 31 106 9 126 

Економіки 15 83 12 110 

Історії 29 295 58 382 

Наук про Землю 15 103 13 131 

Літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства 

54 186 48 288 

Мовознавства 62 189 39 290 

Хімії та біології 53 170 23 246 

Екології та аграрних наук 15 81 4 100 

Філософії та 

суспільствознавства 
45 98 5 148 

Інші  125  125 

Разом 383 1 833 257 2 473 
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Чисельність секцій  

дослідницько-експериментального напряму у 2018 році 
 

Назва наукового 

відділення 

Кількість гуртків, секцій та інших творчих об’єднань 

дослідницько-експериментального напряму 
Кількість 

учнів, які в 

них 

навчаються 
ОЗШ «Юний 

дослідник» 

Міста, районні 

центри 

Села, селища 

міського типу 
Разом 

1 2 3 4 5 

Технічних наук 2 8 2 12 132 

Фізики і астрономії 1 11 1 13 184 

Математики 2 10 1 13 191 

Комп’ютерних наук 2 7 1 10 126 

Економіки 1 6 1 8 110 

Історії 2 20 4 26 382 

Наук про Землю 1 7 1 9 131 

Літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства 

4 16 5 25 288 

Мовознавства 5 13 3 21 290 

Хімії та біології 4 12 3 19 246 

Екології та аграрних 

наук 
1 5 1 6 100 

Філософії та 

суспільствознавства 
4 7 1 12 148 

Інші  7   125 

Разом 29 129 22 180 2 473 
 

Отже, чисельність дітей шкільного віку, які займалися науково-

дослідницькою діяльністю в МАН, у розрізі місця проживання у 2017–2018 

навчальному році збільшено на 10 % у порівнянні з 2016/2017 навчальним 

роком. 

Чисельність дітей шкільного віку, які займалися науково-дослідницькою 

діяльністю в МАН 
 

 

Рік 

ОЗШ «Юний 

дослідник» 

Міста та 

районні 

центри 

Села, селища 

міського типу 
Всього 

1 2 3 4 

Дітей шкільного віку, які 

займаються науково-

дослідницькою 

діяльністю в МАН 

2017 348 1718 195 2261 

2018 383 1 833 257 2 473 
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Основні завдання, над якими працював педагогічний колектив 

КПНЗ «ДОМАНУМ» у 2018 році: 

1. Активізація роботи з підвищення результативності участі 

обдарованої учнівської молоді у міжнародних та всеукраїнських заходах. 

2. Вдосконалення використання платформи дистанційного навчання в 

роботі з учнями-слухачами ОЗШ «Юний дослідник».  

3. Спрямування роботи на підвищення інтересу учнівської молоді до 

поглибленого вивчення базових дисциплін.  

4. Задоволення потреб учнівської молоді в позашкільній освіті 

відповідно до їх інтересів і здібностей завдяки мережі секцій обласної очно-

заочної школи «Юний дослідник. 

5. Залучення до дослідницької діяльності учнів 6-8 класів закладів 

загальної середньої освіти. 

6.   Організація оздоровлення та відпочинку учнівської молоді 

Донецького територіального відділення Малої академії наук України у літніх 

наукових школах, з метою безперервного процесу формування наукового 

мислення учнівської молоді. 

Забезпечували виконання завдань педагогічні працівники комунального  

позашкільного навчального закладу «Донецька обласна Мала академії наук 

учнівської молоді»: 

- адміністративно-методичний корпус: 

- директор закладу - О.В. Євдокімова; 

- заступник директора – Т. О. Коваленко; 

- методисти – А.О. Грибанова, Л.В. Позднишева (основні працівники), 

В.Є. Величко (сумісник). 
 

- викладацький склад: 

- керівники секцій обласної очно-заочної школи «Юний дослідник» − 28 

викладачів-науковців вишів. 
 

З метою підвищення професійної майстерності педагогів закладу 

протягом 2018 року організовано проведення педагогічних рад, семінарів, 

методичних нарад, консультацій, семінарів-практикумів. Такі форми 

методичної роботи спрямовані на розв’язання питань із підвищення 

професійної компетентності педагогів, підвищення якості роботи з 

обдарованими учнями, на пошук нових форм і методів розвитку творчого 

потенціалу учнів. 
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Робота з підвищення фахової майстерності педагогів закладу 

здійснювалась систематично протягом року. Було проведено дві педагогічні 

ради за темами: 

1. Обласна очно-заочна школа «Юний дослідник», як одна з форм 

активізації роботи з обдарованою учнівською молоддю. (08.06.2018) 

2. Основні аспекти дослідницько-експериментального напряму 

позашкільної освіти у 2019 році. (28.12.2018) 

Згідно плану роботи протягом року відбувались методичні наради за 

участю директора. У 2018р. проведено дев’ять нарад, в ході яких вирішувались 

актуальні організаційно-методичні питання щодо ефективності роботи з 

учнівською молоддю дослідницько-експериментального напряму. Під час нарад 

обговорювались питання проведення обласних заходів та участі у 

всеукраїнських, міжнародних. 

З метою вдосконалення змісту та форм роботи дослідницько-

експериментального напряму з позашкільної освіти, проведено три заняття 

обласного семінару для методистів та керівників секцій МАН області: 

1. Результати проведення ІІ (обласного) етапу та участі у ІІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту учнів-членів Малої академії наук України у 

2017/2018 навчальному році.  

На занятті семінару учасники ознайомились з аналітичними матеріалами 

ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту у 2017-2018 навчальному році, 

було надано методичні рекомендації щодо проведення конкурсу-захисту 

(червень 2018). 

2. Підсумки роботи Донецького територіального відділення МАН 

України у 2018-2019 навчальному році.  

Під час семінару особлива увага надана роботі обласної очно-заочної 

школи «Юний дослідник». Учасників семінару зорієнтували на вивченні стану 

позашкільної роботи свого міста, району, закладу, необхідності її модернізації з 

урахуванням сучасних вимог (вересень 2018).    

3. Організаційні питання щодо проведення І та ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України (листопад 2018). 

Протягом 2018 року педагоги закладу взяли участь у Всеукраїнських 

заходах із підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  

Методист А.О. Грибанова брала участь: у роботі Всеукраїнського 

семінару-практикуму методистів наукових відділень історії обласних малих 

академій учнівської молоді «Історична освіта як інструмент формування 

суспільної свідомості учнів МАН України: регіональні особливості» (м. 

Ужгород з 21 по 26 травня 2018р.), у роботі Всеукраїнського семінару-
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практикуму методистів наукових відділень мовознавства обласних малих 

академій наук учнівської молоді з теми «Мовно-комунікативні компетентності 

як основа успішної соціалізації учнів МАН України» (м. Рівне вересень 2018р.).  

Директор закладу Євдокімова О.В. постійно брала участь у роботі 

Донецького наукового центру НАН України. Так, 17 травня 2018р. відбулося 

урочисте засідання присвячене Дню науки, на якому директор ознайомила 

присутніх із проблемами та досягненнями учнівської молоді Донецької Малої 

академії. Під час засідання, юні науковці Коробко Володимир (Слов’янський 

педагогічний ліцей), Редченко Андрій (Краматорська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26), 

переможці ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських робіт учнів-

членів Малої академії наук України 2017/2018 навчального, представили свої 

наукові дослідження в області фізики та техніки. На засіданні підведено 

результати сумісної роботи, з метою розвитку науки в регіоні, залучення 

обдарованою учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності на базі 

вишів області, погоджено план заходів. Директор брала участь у роботі 

урочистих зборів наукової громадськості Донецького регіону України, які було 

присвячено 100-річчю Національної академії наук України. Збори відбулися 30 

листопада 2018р. на базі Донбаської державної машинобудівної академії (м. 

Краматорськ). 

Протягом 2018 навчального року забезпечено організаційно-методичний 

супровід масових міжнародних, всеукраїнських та регіональні заходів. 

Участь у масових регіональних заходах 
 

№ 
з/п 

Назва заходу* 
Терміни 

проведення 

Місце 

проведення 

Кількість 

учасників 

Заходи, які організовує територіальне відділення МАН 

1 Робота очно-заочної школи «Юний 

дослідник» 

Грудень - 

травень - 

вересень 

2018 

мм. 

Покровськ, 

Маріуполь, 

Слов’янськ 
382 

2 Дослідницька-експериментальна сесія 

очно-заочної школи «Юний дослідник» 

(науково-практична конференція) 

травень мм. 

Покровськ, 

Маріуполь, 

Слов’янськ 

382 

3 І етап (відбірковий) 

ІХ Всеукраїнська науково-технічна 

виставка-конкурс молодіжних 

інноваційних проектів «Майбутнє 

України» 

Вересень 

2018 

м. 

Слов’янск 

17 

4 Настановча сесія обласної очно-заочної 

школи «Юний дослідник» 

Вересень 

− 

жовтень 

мм. 

Покровськ, 

Маріуполь, 

Слов’янськ 

312 
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Заходи до дня Європи: Квест-гра 

«Країнами Європейського Союзу» (для 

учнів 8-9 класів).  

Травень 

2018 

м. 

Слов’янськ 
25 

6 

 

Дебати «Що є більш важливим для 

сучасної України: політичне або 

економічне зближення з Європейським 

Союзом» (для учнів 10-11 класів). 

Травень 

2018 

м. 

Слов’янськ 

36 

7 І етап (відбірковий) Всеукраїнського 

конкурсу дослідницьких робіт для учнів 

6-8 класів 

Квітень-

травень 

2018 

м. 

Слов’янськ 42 

8 І етап (відбірковий) Х Всеукраїнська 

науково-технічна виставка-конкурс 

молодіжних інноваційних проектів 

«Майбутнє України» 

Вересень 

2018 

м. 

Слов’янськ 

17 

9 Обласний конкурс пошуково-

дослідницьких робіт, присвячених 100-

річчю Української революції 1917-1921 

років, у рамках реалізації історико-

краєзнавчого проекту «Місця пам’яті 

Української революції 1917-1921 років». 

Вересень 

2018 

м. 

Слов’янськ 

30 

10 Круглий стіл «100-річчя Української 

революції 1917-1921 років» (за участю 

переможців та лауреатів обласного 

конкурсу пошуково-дослідницьких 

робіт), присвячений 100-річчю 

заснування Української академії наук 

Листопад 

2018 

м. 

Слов’янськ 

53 

Заходи, у яких територіальне відділення виступає співорганізатором 

1 Конференція юних науковців «Свіжий 

подих» на базі ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» 

травень м. 

Покровськ 
63 

2 Всеукраїнська науково-практична 

конференція викладачів та студентів 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

квітень м. 

Слов’янськ 
12 

3 Х Регіональна науково-практична 

конференція школярів, студентів і 

молодих вчених 

травень м. 

Покровськ 
6 

4 Регіональна конференція членів Малої 

академії на базі ДВНЗ «Донбаська 

державна машинобудівна академія» 

березень м. 

Краматорсь

к 

56 

5 Наукова конференція на базі ДВНЗ 

«Приазовський державний  технічний 

університет» 

березень м. 

Маріуполь 
62 
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Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, освітніх  

проектах, олімпіадах, турнірах, конкурсах у 2018 році 
 

№ 

з/п 
Назва заходу* 

Дата 

проведення 

Місце 

проведен

ня 

Кількіс

ть 

учасник

ів 

Кількість 

переможців 

I 

м
іс

ц
е 

II
 

м
іс

ц
е 

II
I 

м
іс

ц
е 

Міжнародні заходи 

1 Міжнародна науково-

практична конференція 

«Україна очима молодих» 

3-5 

Травня 

2018 

м. 

Львів 

4 

Сертифікат 

учасника 

1 Диплом за 

кращий 

виступ 

2 Міжнародна наукова 

виставка MILSET Expo-

Sciences Europe 2018 

 

Липень 

2018 

Поль-

ща 1 

 

3 Міжнародний  конкурс 

наукових проектів INSPO-

2018 

 Туреч-

чина 

1 

III місце 

Спеціальний  

приз - 

запрошення на 

Міжнародну 

виставку  

Expo - 

Sciences 

Mexico 

до Мексики 

Всеукраїнські заходи 

1 Всеукраїнська науково-

технічна виставка-конкурс 

молодіжних інноваційних 

проектів «Майбутнє 

України» 

листопад 

2018 

м. Київ 

5 1 3 
 

2 Всеукраїнська олімпіада з 

філософії для школярів 

листопада 

2018 

м. Київ 
1 

Диплом 

учасника 

3 Школа громадської і 

волонтерської участі та 

патріотичного виховання 

«Агенти змін 

Протягом  

2018 

м. Київ 

32 

Сертифікат 

4 Всеукраїнська школа 

МИРотворчості  

Протягом  

2018 

м. Київ 
7 

Сертифікат 

5 Всеукраїнська олімпіада з 

філософії» 

листопад 

2018 

м. Київ 
1 

Сертифікати 

учасників 

6 Всеукраїнський 

інтерактивний конкурс 

«МАН-Юніор Ерудит» 

2018 м. Київ 

886 

Сертифікати  

І, ІІ ступенів, 

сертифікати 

учасника 



10 

 

7 Всеукраїнський конкурс-

захист науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України  

(ІІІ етап) 

19-24 

квітень 

2018 

м. Київ 

37 3 1 15 

8 Всеукраїнський 

інтерактивний конкурсу 

«МАН-Юніор Дослідник» 

квітень-

травень 

м. Київ 

15 
 

3 7 

9 Всеукраїнський конкурс 

для школярів «Кристали: 

отримання, структура, 

властивості» 

з 18 по 19 

травня 

2018 

м. 

Львів 
664 4   

10 Всеукраїнський конкурс 

дослідницьких робіт для 

учнів 6-8 класів 

Червень 

2018 

м. Київ 

30 1 3  

11 Всеукраїнська літня 

математична школа  

З 20 по 28  

червня 

2018 

м. Кам'я-

нець-

Подільсь- 

кий 

1 Сертифікат 

13 Всеукраїнська літня  школа 

робототехніки 

20–28 

червня 

2018 

м. Кам'я-

нець-

Подільсь-

кий 

1 Сертифікат 

14 Всеукраїнська школа 

екологічної культури 

30 липня 

по 03 

серпня  

2018 

м. 

Днепро 
1 Сертифікат 

15 Всеукраїнська школа 

«Рівний-Рівному 

Протягом 

2018 

 
 Сертифікат 

 

Однією із форм організації навчально-виховного процесу в КПНЗ 

«ДОМАНУМ» є обласна очна-заочна школа «Юний дослідник» (далі – ОЗШ). 

Юні науковці – учні-слухачі ОЗШ, завжди є активними учасниками обласних, 

регіональних, всеукраїнських та міжнародних заходів дослідницько-

експериментального напряму. 

Організаційно-методична робота ОЗШ спрямована на виявлення та 

створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, 

залучення учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності в різних 

галузях науки. З метою організованого початку роботи ОЗШ, проведено низку 

заходів методичного спрямування:  
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Методична робота 

                 Заходи Відповідальні 

1 Семінар для методистів  

управлінь (відділів) освіти міських рад 

та райдержадміністрацій, об᾽єднаних 

територіальних громад області,  

які відповідають за дослідницько-

експериментальний напрям 

позашкільної освіти. 

05.09.2018 Євдокімова О.В., 

директор 

Грибанова А. О., 

методист 

Коваленко Т. О., 

заступник 

директора 

2. Заняття семінару-практикуму для 

викладачів ЗВО, викладачів ОЗШ на 

базі: 

- ЗВО «Донбаський державний 

педагогічний університет» м. 

Слов’янськ; 

- ЗВО «Донецький державний 

технічний університет» (м. 

Покровськ);  

-ЗВО «Приазовський державний 

технічний університет»  

(м. Маріуполь);  

- Маріупольський державний 

університет (м. Маріуполь). 

Питання 

1. Нормативно-правова база обласної 

очно-заочної школи. 

2. Організація роботи обласної очно-

заочної школи: навчальний план, 

форми та методи роботи з учнями-

слухачами, організація проведення 

настановчої сесії. 

Робота на платформі дистанційного 

навчання. 

3. Програми секцій з дослідницько-

експериментального, календарні плани  

(Рекомендації). 

До 20.09 

2018 р. 

 

Євдокімова О.В., 

директор 

Величко В.Є. 

Грибанова А. О., 

методист, 

Коваленко Т. О., 

заступник 

директора 

 

До 20 вересня 2018р. проведено набір до секцій ОЗШ. Оброблено заявки 

закладів освіти області, заяви учнів до вступу у секції ОЗШ та складено банк 

даних учнівської молоді з урахуванням потреб учнівської молоді області. 

Здійснена організаційна робота щодо співпраці з закладами вищої освіти 

області. Таким чином, обласна очно-заочна школа «Юний дослідник» у 

2017/2018, 2018/2019 навчальних роках, згідно з угодою про партнерство у 

сфері надання освітніх послуг (Меморандуму), розпочато навчальний процес на 
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базі закладів вищої освіти Донеччини, а саме: ЗВО «Донбаський державний 

педагогічний університет» (м. Слов’янськ) (далі – ДДПУ), ЗВО «Донецький 

національний технічний університет» (м. Покровськ) (далі – ДонНТУ), ЗВО 

«Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь) (далі – 

ПДТУ), Маріупольський державний університет (м. Маріуполь) (далі – МДУ).  

Затверджено списки учнів-слухачів та порядок роботи ОЗШ упродовж 

2017−2018 навчального року. Координаторами роботи груп ОЗШ у 2018-2019 

навчальному році призначено: Коваленко Т.О. - заступника директора, 

методистів − Грибанову А.О., Позднишеву Л.В.. Координатори систематично 

здійснювють оперативний та поточний контроль за роботою груп: ведення 

журналів обліку роботи, виконання навчальних програм, участь у обласних, 

регіональних, всеукраїнських заходах. Журнали планування та обліку роботи 

секцій наукових відділень заповнювались викладачами систематично, вчасно, 

згідно з нормативними вимогами, на належному рівні. 

Мережа ОЗШ у 2017−2018 навчальному році склала 29 груп (25 секцій), 

в яких навчалось на початок року 381 учень-слухач. Упродовж року до 

навчання приєднались ще 2 учня, таким чином, у грудні 2017р. у складі 

обласної очно-заочної школи налічувалося 383 учня-слухача закладів загальної 

середньої освіти області. 
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Мережа груп очно-заочної школи «Юний дослідник» 

напрямок: 0101 – Позашкільна освіта 

профіль: дослідницько-експериментальний 
Назва відділення Секція Кількість груп Рівень Кількість учнів Навантаження 

Наукове відділення літературознавства, 

фольклористики та мистецтвознавства 

українська література  1 1В 15 324 

фольклористика  1 1О 12 216 

мистецтвознавство  1 1О 12 216 

українська література 1 1О 15 216 

Разом 4 4  54 972 

Наукове відділення мовознавства 
українська мова  2 1О 25 216 

англійська мова 3 1О 37 216 

Разом 2 5  62 1080 

Наукове відділення філософії та 

суспільствознавства 

філософія 1 1О 7 216 

соціологія 1 1О 9 216 

правознавство 1 1О 13 216 

журналістика 1 1О 16 216 

Разом 4 4  45 864 

Наукове відділення історії 
історія України 1 1О 14 216 

історичне краєзнавство 1 1О 15 216 

Разом 2 2  29 432 

Наукове відділення наук про Землю 
географія та ландшаф-

тознавство 

1 1В 15 216 

Разом 1 1  15 216 

Наукове відділення технічних наук 

електроніка та приладо-

будування 

1 2О 10 216 

матеріалознавство 1 2О 11 216 

Разом 2 2  21 432 

Наукове відділення комп’ютерних наук 
технології програмування 1 2В 15 216 

internet-технології та WEB 1 1О 16 216 
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дизайн 

Разом 2 2  30 432 

Наукове відділення математики математика 2 1В 28 216 

Разом 1 2  28 432 

Наукове відділення фізики та астрономії теоретична фізика 1 1О 15 216 

Разом 1 1  15 216 

Наукове відділення економіки економіка 1 1О 15 216 

Разом 1 1  15 216 

Наукове відділення хімії та біології 

біологія людини 1 1О 13 216 

загальна біологія 1 1О 12 216 

психологія 1 1О 13 216 

хімія 1 1О 15 216 

Разом 4 4  53 864 

Наукове відділення екології та аграрних 

наук 

екологія 1 1О 15 216 

Разом 1 1  15 216 

РАЗОМ 25 29  383 6 372 
 

На педагогічний раді КПНЗ «ДОМАНУМ» від 08.06.2018 розглянуто дев’ять програм секцій дослідницько-

експериментального напряму, які розроблені викладачами секцій ОЗШ. Рішенням педагогічної ради програми схвалено 

та прийнято до апробації в навчальних секціях ОЗШ в 2018-2019 навчальному році. 

На методичній нараді КПНЗ «ДОМАНУМ» розглянуто та погоджено календарно-тематичні плани роботи секцій 

ОЗШ, розклад занять груп упродовж навчального . 

Згідно з навчальним планом ОЗШ навчальний курс секцій має загальний обсяг 216/324 годин (основний, вищий 

рівень відповідно). Представимо розподіл секцій очно-заочної школи «Юний дослідник» за вишами Донеччини 
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Форми організації навчально-виховного процесу в ОЗШ – очна (очні 

консультації за розкладом, очні сесії), дистанційна (самостійна робота з 

вивчення теоретичного розділу обраної галузі науки, виконання теоретичних 

завдань з навчальних дисциплін, індивідуальна робота над проектом, 

консультації (on-line)). У міжсесійний період роботу організовано з учнями-

слухачами школи на платформі дистанційного навчання за посиланням 

http://man.dn.ua/moodle/. Відповідальним за роботу платформи ОЗШ призначено 

методиста Величко В.Є.. 

Учні-слухачі обласної очно-заочної школи, завдяки платформі 

дистанційної освіти, мають можливість долучитися до потужного 

інтелектуально-інформаційного поля провідних вишів Донеччини. Завдяки 

дистанційній освіті талановиті учні, в тому числі із сільської місцевості, набули 

http://man.dn.ua/moodle/.%20Відповідальним
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можливості отримати досвід проведення наукових досліджень, спілкування з 

науковцями обраної галузі, отримувати знання в різних галузях науки, техніки, 

культури і мистецтва.  

Розподіл учнів-слухачів ОЗШ за ДВНЗ Донеччини 
 

 
 

Керівники секцій (викладачі ОЗШ) – 28 науковців, які працюють за 

основним місцем роботи у вищих навчальних закладах, зазначених вище. 

Викладацький склад ОЗШ «Юний дослідник» є потужним: доктор наук – 1, 

кандидат наук, доцент – 22 особи; старший викладач – 5 осіб.  

Викладацький склад ОЗШ «Юний дослідник» 

2017-2018 навчальний рік 
 

 
 

У складі секцій очно-заочної школи в 2017/2018 навчального року – 

учнівська молодь міст, районів, об’єднаних територіальних громад області.  
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Склад учнівської молоді очно-заочної школи «Юний дослідник» 
 

 
 

Учні-слухачі під час настановчої сесії визначились із науково-

дослідницької проблемою. За допомогою викладачів-науковців розроблено 

орієнтовний план дослідження, списки наукової літератури, методи проведення 

досліджень тощо. 

Проаналізуємо результативність роботи над науковою проблемою учнів-

слухачів груп на травень 2018р. 
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Результативність роботи над науковою проблемою груп ОЗШ 
 

№ 

з/р 

П.І.Б. 

викладача 

 

Науковий 

ступінь, звання 
Секція, група 

Результативність 

роботи учня-слухача над 

проблемою 

П
ід
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то

вк
а 
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еф

ер
ат

у
, 

ст
ат

ті
, 

н
ау

к
о

в
о

ї 
р
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о
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(к
іл

ь
к
іс

ть
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ч
н

ів
) 

Р
о

б
о

та
 н

е 

за
в
ер

ш
ен

а,
 

п
р

о
д

о
в
ж

у
єт

ь
ся

 

(к
іл

ьк
іс

т
ь 

уч
н
ів

) 

П
р

о
сл

у
х

ав
 к

у
р

с 

л
ек

ц
ій

 

1. Карабльова 

Ольга 

Володимирівна 

Кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

Українська 

література 
6 9  

2. 
Ледняк Юлія 

Владленівна 

Кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

Фольклорист

ика 
4 8  

3. Тищенко 

Лариса 

Миколаївна 

Кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

Українська 

мова 

(група 2) 

4 11  

4. Шалашна 

Наталія 

Миколаївна 

Кандидат 

історичних 

наук, доцент 

Історичне 

краєзнавство 
11 2 2 

5. 

Величко 

Владислав 

Євгенович 

Кандидат 

фізико-

математични

х наук, 

доцент; 

Технології 

програмуван

ня 

13  2 

6. Дмитришин 

Ірина Сергіївна 
Викладач Математика 12 4  

7. 

Остаполець 

Ірина Юріївна 

Кандидат 

психологічни

х наук, 

доцент 

Психологія 11  2 

8. Піскурська 

Ганна 

Вікторівна 

Кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

Англійська 

мова (група 

1) 

7 5 3 

9. Пугач 

Анастасія 

Віталіївна 

викладач 

Географія та 

ландшафто-

знавство 

8 4 3 

10. Власенко 

Микола 

Миколайович 

Кандидат 

технічних 

наук, доцент 

Теоретична 

фізика 
4 6 5 

11. Чепак Ольга 

Петрівна 
Викладач Екологія 5 6 4 
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12. 

Лесіна Євгенія 

Вікторівна 

Кандидат 

фізико-

математични

х наук, 

доцент 

Математика 5  7 

13. Штепа 

Олександр 

Анатолійович 

Кандидат 

технічних 

наук, доцент 

Електроніка 

та приладо-

будування 

2 3 5 

14. 
Швець Ігор 

Іванович 

кандидат 

хімічних 

наук, доцент 

Хімія 5 8 2 

15. 
Федорова Юлія 

Геннадіївна 

Кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

Англійська 

мова 

(група 2) 

4 5 2 

16. 
Бердіна Ольга 

Олександрівна 
викладач 

Англійська 

мова (3 

група) 

3 6 2 

17. Дворянкін 

Віктор 

Олександрович 

Кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

Українська 

мова 
10 _ _ 

18. Нікольченко 

Марія 

Владиславівна 

Кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

Українська 

література (2 

група) 

15 – – 

19. 

Батичко Галина 

Іванівна 

Кандидат 

наук з 

мистецтвозн

авства, 

доцент 

Мистецтво-

знавство 
11 1  

20. Годованик 

Євген 

Валентинович 

Кандидат 

юридичних 

наук 

Правознавст

во 
- 10 3 

21. Новікова 

Світлана 

Віталіївна 

Кандидат 

історичних 

наук, доцент 

Історія 

України 
14   

22. Мельникова 

Олена 

Сергіївна 

Викладач 
Журналіс-

тика 
8 8  

23. Ніколенко 

Тамара 

Іванівна 

Кандидат 

економічних 

наук 

Економіка 4 7 4 

24. Янковський 

Степан 

Владиславович 

Кандидат 

філософськи

х наук 

Філософія 1 6  
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25. Чичкарьов 

Євген 

Анатолійович 

Доктор 

технічних 

наук 

Internet-

технології та 

WEB дизайн 

15   

26. Іващенко 

Вікторія 

Юріївна 

Кандидат 

технічних 

наук, доцент 

Матеріало-

знавство 
6 5  

27. Ташкінова 

Оксана 

Анатоліївна 

Кандидат 

соціологічни

х наук 

Соціологія 10   

28. Михайленко 

Валерія 

Валеріївна 

кандидат 

технічних 

наук 

Біологія 

людини 
 4 9 

29. Михайленко 

Валерія 

Валеріївна 

кандидат 

технічних 

наук 

Загальна 

біологія 
2 9 1 

Всього учнів по ОЗШ: 200 127 58 
 

 

Результативність роботи учнів-слухачів ОЗШ «Юний дослідник» 

над науковою проблемою  
 

 
 

Упродовж навчального року учні-слухачі ОЗШ працювали над обраною 

проблемою та презентували свої дослідницькі напрацювання (науково-

дослідницькі роботи, реферати). Так, у квітні – травні, під час наукових заходів 

що відбувались на базі закладів вищої освіти та під час дослідницько-

експериментальної сесії (конференція ОЗШ), працювало 200 учнів-слухачів 

(52%), минулого року 166 (48%), 127 учнів (33%) – будуть продовжувати 

роботу з обраної проблеми у наступному році. Такі слухачі підготували розділи 

або тези наукової роботи. 58 учнів (15%), переважно учні 8 класів, прослухали 

навчальний курс у секціях. 
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Учні-слухачі обласної очно-заочної школи «Юний дослідник» є 

активними учасниками наукових заходів, які відбувалися на базі закладів вищої 

освіти регіону та України.  

Інформація про участь учнів-слухачів ОЗШ у наукових заходах, 

конференціях, що проводились на базі ВНЗ регіону та України 

№ 

з/п 
Назва заходу* 

Організатори, 

термін проведення 
Кількість учасників 

1. 

Науково-практична 

конференція «Свіжий 

подих» (м. Покровськ) 

КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

ДонНТУ 

Учні-слухачі 65 учнів 

та вчителі-

наставники 

Сертифікат учасника 

5 учнів отримали 

Грамоти за кращий 

виступ під час 

роботи секції 

2. 

Регіональна студентська 

науково-технічна 

конференція 

«Наука – перші кроки» 

ПДТУ (м. 

Маріуполь) 

квітень, 2018р. 

14 учнів 

Сертифікат учасника  

3. 

Всеукраїнська науково-

практична конференції 

«Перспективні напрямки 

сучасної науки та освіти»  

22-24 травня 2018р., 

ДДПУ  

16 учнів 

Сертифікат учасника 

4. 

ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Теорія і практика 

наукових досліджень» 

28-29 квітня 201 р.,  

м. Одеса 

 

2 учня 

Сертифікат учасника 

5. 

II Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференції «Сучасні 

проблеми забезпечення 

якості життя в 

глобалізованому світі» 

08.12.2017р.  

Україна-Польща-

Грузія 

Ступник Ольга 

(секція Психологія) 

Сертифікат учасника 

6. 

VII Міжнародна науково-

практична конференція 

«Проблеми та перспективи 

соціально-економічного 

розвитку територій» 

Вища школа 

управління і 

адміністрації в 

Ополє  

4-7 травня 2018р. 

м. Ополє (Польща) 

Ступнік Ольга 

(секція Психологія) 

Сертифікат 

7. 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Інформація та культура в 

забезпеченні сталого 

МДУ  

15.11.2017 р. 

(м. Маріуполь) 

5 учнів 

Сертифікат учасника  
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розвитку людства» 

8. 

Урочисті заходи Недільної 

школи Маріупольського 

товариства греків (ГКЦ 

«Меотида») 

14.01.2018 р. 

(м. Маріуполь) 
5 учнів 

9. 

Регіональна конференція 

членів Малої академії на 

базі ДВНЗ «Донбаська 

державна машинобудівна 

академія» 

Квітень 2018 р. 

(м. Краматорськ) 
Сертифікат учасника 

10. 

ІV Всеукраїнська 

Інтернет-конференція 

«Мова та література у 

полікультурному 

суспільстві» 

17 листопада 2017р. 3 учня 

11. 

Круглий стіл «Актуальні 

питання реформування 

національного 

законодавства у світлі 

європейської інтеграції» 

МДУ, 31 жовтня 

2017р.  

(м. Маріуполь) 

5учнів 

12. 

VII Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів і 

молодих учених 

«Сучасний розвиток 

державотворення та 

правотворення в Україні: 

проблеми теорії та 

практики» 

МДУ (м. 

Маріуполь), 29 

березня 2018 р. 

4 учня 

13. 
Науково-практична 

конференція на базі ПДТУ 

ПДТУ  

(м. Маріуполь) 
7 

14. 
Конференція у Морському 

ліцеї м. Маріуполь 

м. Маріуполь, 

Морський ліцей  

2018 р. 

3 

15. 

Загальноміський Конкурс 

серед школярів «Мій 

Маріуполь: реалії та 

перспективи економічного 

розвитку» 

м. Маріуполь 

Диплом І ступеня (2 

учня), диплом ІІ 

ступеня (1 учень), 2 

учня диплом 

учасника 

16. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Україна у світовому 

історичному просторі» 

МДУ  

(м. Маріуполь) 

20 квітня 2018 р. 

5 учнів 
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17. 

Робота в соціологічній 

лабораторії ДВНЗ 

«ПДТУ» 

Упродовж 4 учня 

18. 

«День відкритих дверей 

історичного факультету 

МДУ» 

МДУ  

(м. Маріуполь) 
8 учнів 

19. 

Екскурсія до музею історії 

та археології МДУ 

(виставки «Історія 

грошового обігу в 

Україні», військово-

історичної мініатюри та 

«Нагороди та відзнаки ІІ 

Речі Посполитої») 

МДУ  

(м. Маріуполь)  
15 учнів 

Заходи, що організовує територіальне відділення МАН 

1. 
Настановча сесія очно-заочної 

школи «Юний дослідник» 

Жовтень 2018 р. 

мм. Покровськ, 

Маріуполь, 

Слов’янськ 

381 

2. 

І етап (відбірковий) 

ІХ Всеукраїнська науково-

технічна виставка-конкурс 

молодіжних інноваційних 

проектів «Майбутнє України» 

Вересень 2017 р. 

м. Слов’янськ 
6 

3. 

ІІ етап Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України 

Січень-лютий 2018 р. 224 учасника 

4. 

Дискусійний клуб на тему 

«Врегулювання конфлікту на 

Сході України: правові, 

гуманітарні та безпекові 

аспекти» 

Грудень 

2017 р. 

м. Слов’янськ 

41 

5. 

Дослідницько-

експериментальна сесія очно-

заочної школи «Юний 

дослідник» (науково-

практична конференція) 

Квітень 2018 р. 

м. Покровськ 

м. Слов’янськ 

м. Маріуполь 

383 

6. 

Заходи до дня Європи. 

Квест-гра «Країнами 

Європейського Союзу» (для 

учнів 8-9 класів).  

Травень 2018 р. 

м. Слов’янськ 
25 
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7. 

Дебати «Що є більш 

важливим для сучасної 

України: політичне або 

економічне зближення з 

Європейським Союзом» (для 

учнів 10-11 класів). 

Травень 

2018 р. 

м. Слов’янськ 

36 

8. 

І етап (відбірковий)  

Всеукраїнського конкурсу 

дослідницьких робіт для учнів  

6-8 класів 

Квітень-травень 2018 

р. 

м. Слов’янськ 

5 учнів  

Диплом 

учасника 

9. Обласна літня наукова школа 
Серпень 2018 р. 

м. Святогірськ 
30 

10. 

Х Всеукраїнська науково-

технічна виставка-конкурс 

молодіжних інноваційних 

проектів «Майбутнє України» 

Вересень 2018 р., 

листопад 

м. Слов’янськ 

 

 

Другий рік поспіль учні-слухачі ОЗШ беруть участь у конференції, яка 

відбувається на базі Донбаського державного педагогічного університету 

(м. Слов’янськ). Цього року Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів і молодих вчених відбулася за темою: «Перспективні напрямки 

сучасної науки та освіти». З 22 до 24 травня на базі ДДПУ 16 учнів-слухачів 

працювали у 5 секціях конференції. Дослідження юних науковців отримали 

позитивні оцінки. Особливо вразив науковців емоційний виступ дослідниці 

Приймак Єлизавети Сергіївни (учениці 8 класу Привільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Черкаської селищної ради). Єлизавета підготувала 

біографічне дослідження, яке є одним із важливих напрямів історичного 

краєзнавства, оскільки дає можливість значно розширити знання про розвиток 

краю. Дослідниця представила розробку щодо роду Бантишів, який є потужною 

складовою економічної та культурної еліти Слобідської України. Його 

представниками був зроблений значний внесок у життя Слобожанщини 

упродовж тривалого часу, що і визначає актуальність обраної теми. За 

результатами роботи у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Перспективні напрямки сучасної науки та освіти» 16 учнів-слухачів отримали 

сертифікати. 

Традиційно слухачі ОЗШ беруть участь у роботі Регіональної 

конференції «Молода наука», яка проходить у м. Краматорську на базі 

Донбаської державної машинобудівної академії. Цього року 39 учасників 

отримали сертифікати конференції. 

Вперше відбулася конференція «Свіжий подих» на базі ДонНТУ 

(м. Покровськ). У заході взяли участь юні науковці та їх керівники, методисти 
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закладів загальної середньої освіти області (мм. Слов’янськ, Краматорськ, 

Торецьк, Покровськ, Добропілля, Дружківка, Мирноград, Черкаської селищної 

ради Слов’янського району, Покровського району). Юні науковці представили 

свої наукові надбання у 5 секціях конференції, а саме: 

 Комп’ютерні науки; 

 Математика: 

 Хімія та біологія; 

 Фізика; 

 Екологія. 

Упродовж конференції учні отримали нові знання, нові враження. Це 

захід, де обдаровані й активні школярі можуть обмінюватись думками, ідеями 

та розповідати іншим про своє бачення майбутнього. За підсумками роботи 

керівники секцій визначили 5 найкращих виступів, по одному з кожної секції. 

Учні-доповідачі конференції отримали сертифікати учасників. 

28-29 квітня 2018 р. у м. Одеса 2 учня ОЗШ − Протиняк Т., Пінчук Р. − 

секція Історичне краєзнавство (керівник Шалашна Н.М., кандидат історичних 

наук Донбаського державного педагогічного університету) – взяли участь у ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика наукових 

досліджень». За результатами участі отримали сертифікат учасника. 

У 2018 навчальному році учні-слухачі долучились до участі у роботі 

наукових конференцій, які відбувались у країнах Євросоюзу. 08 грудня 2018р. 

відбулася II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні 

проблеми забезпечення якості життя в глобалізованому світі» (Україна-

Польща-Грузія), учасник якої, Ступник Ольга (секція ОЗШ Психологія), 

отримала сертифікат учасника. 

У межах угоди про співробітництво між Вищою школою управління й 

адміністрації в м. Ополє та ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 4-7 квітня відбулася VII Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку 

територій». До участі були запрошені викладачі, студенти ДДПУ та слухачі 

ОЗШ - переможці конкурсу наукових робіт. Викладачі, школярі та студенти 

мали можливість презентувати результати своїх наукових досліджень під час 

конференції, обговорити важливі і нагальні проблеми розвитку освіти, 

соціально-економічного розвитку територій з колегами із інших вишів України 

та Європи. Від секції Психологія ОЗШ на конференції виступила Ступнік Ольга 

− учениця IV курсу (11 класу) Лиманського ліцею Лиманської міської ради, яка 

зробила досить змістовну доповідь за результатами власних наукових 

досліджень. Доповідь Ступнік О. була присвячена актуальній проблемі – 
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питанню формування вищих моральних почуттів у старшокласників, а саме – 

психологічному аналізу уявлень про кохання. Дослідження підготовлене під 

керівництвом кандидата психологічних наук, доцента кафедри загальної 

психології Донбаського державного педагогічного університету 

Остополець І.Ю. 

Для школярів є позитивним досвідом участь у науково-практичних 

заходах, під час яких учні набувають досвід публічного виступу, ведення 

дискусії, долають страх перед аудиторією. В майбутньому ці юні розумники 

зможуть аргументовано представляти свої наукові досягнення під час різного 

рівня заходів, стати кваліфікованими вченими, науковцями, фахівцями в різних 

галузях науки, техніки, мистецтва тощо. 

За результатами роботи учні-слухачі ОЗШ «Юний дослідник» мають 

публікації: 

Прядко Алісія Романівна Типи помилок в інформаційних текстах 

товарів повсякденного вжитку // Перспективні напрямки сучасної науки і 

освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів і 

студентів Донбаського державного педагогічного університету, учителів та 

учнів загальноосвітніх закладів / відп. ред. Н. М. Маторіна. – Слов’янськ: 

ДДПУ, 2018. – Вип. 10. – Ч. 2. – С. 60–64. 

Кобець Ірина Ігорівна Відпрізвищеві прізвиська жителів м. 

Світлодарська // Перспективні напрямки сучасної науки і освіти: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів і студентів 

Донбаського державного педагогічного університету, учителів та учнів 

загальноосвітніх закладів / відп. ред. Н. М. Маторіна. – Слов’янськ: ДДПУ, 

2018. – Вип. 10. – Ч. 1. – С. 177–180. 

Овчаренко Діана – публікація у фаховому виданні «Молодий вчений» 

(грудень 2017). 

Ступник Ольга − оприлюднено збірку наукових праць, дописувачами 

якої стали і члени секції «Психологія» Донецької обласної Малої академії наук 

учнівської молоді http://www.wszia.opole.pl/oferta-edukacyjna/pedagogika/ebooki/. 

Протягом навчального року учні-слухачі ОЗШ «Юний дослідник» є 

активними учасниками всеукраїнських, міжнародних заходів, конкурсів, 

турнірів, конференцій: 

 І, ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; 

http://www.wszia.opole.pl/oferta-edukacyjna/pedagogika/ebooki/
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 Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Ерудит» 

(вересень-листопад 2017); 

 Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали» імені 

Євгена Гладишевського; 

 Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник»; 

 Міжнародна науково-практична конференція «Україна очима 

молодих»; 

 Всеукраїнський Інтернет-турнір з природничих дисциплін; 

 Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України; 

 «INTEL-ТЕХНО УКРАЇНА 2017-2018 (участь у фіналі Агванян Артем 

Робертович, учень-слухач секції Іnternet-технології та WEB-дизайн, керівник 

Чичкарьов Євген Анатолійович); 

 Науково-практична конференція «Відновлювана та воднева 

енергетика – 2018»; 

 Всеукраїнський конкурс есе «Я – європеєць» (призер конкурсу 

Назаренко Марія Олександрівна, учень-слухач секції Українська література, 

керівник Нікольченко Марія Владиславівна); 

 Всеукраїнський конкурс «Intel Еко Україна 2018»;  

 Школа громадської і волонтерської участі та патріотичного виховання 

«Агенти змін»; 

 Літні наукові школи. 

 

 Щорічно молодь Донеччини бере участь у Міжнародної науково-

практичної конференції учнів-членів Малої академії наук «Україна очима 

молодих». Учні-слухачі ОЗШ взяли участь у відбірковому етапі конференції. 

До організаційного комітету конференції надіслані матеріали (заяви та тези 

доповідей) за напрямами роботи у Міжнародній учнівській науково-практичній 

конференції. У відбірковому етапі конференції брали участь 12 учнів ОЗШ, 4 

учня (33%) пройшли відбір та запрошені до фінального етапу конференції, а 

саме:  

Регунова Віолета 

Олексіївна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської 

міської ради  

 

Мігоцький Ілля 

Олександрович 

Комунальний заклад «Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 5 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Маріупольської міської ради  

 

Івлєв Кирило 

Олександрович 

Часовоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 17 Бахмутської районної ради 

Ворона Дарина 

Вадимівна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської 

міської ради 
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З 03 до 05 травня 2018р. у м. Львів набули можливості до спілкування з 

видатними вченими Львівського національного університету імені Івана 

Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Українського 

католицького університету 70 учасників Міжнародної науково-практичної 

конференції учнів-членів Малої академії наук «Україна очима молодих». 

Минулим роком команда Донеччини на конференції також була представлена 4 

учнями. За результатами засідання наукових секцій доповідачі отримали 

сертифікати та збірки тез доповідей. Мігоцький Ілля Олександрович, учень 

м. Маріуполь, нагороджений Грамотою за кращий виступ в секції.  

Слід зазначити, що не всі учнівські матеріали, надані для відбіркового 

етапу конференції, відповідали вимогам оформлення та запропонованій 

тематиці секцій. Важливо щоб дослідження, які надаються до участі у 

конференції, були актуальними, проблемними, мали наукову новизну. 

Пропозиції щодо участі у конференції: 

1. Приділяти належну увагу оформленню тез конференції та презентації 

доповіді. 

2. Викладачам очно-заочної школи «Юний дослідник» контролювати 

підготовку матеріалів. 

 18 травня в Національному технічному університеті України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбулася науково-практична 

конференція «Відновлювана та воднева енергетика – 2018», присвячена 100-

річчю заснування Національної академії наук України, 120-річчю Київської 

політехніки і Дню науки в Україні. У засіданні молодіжної секції конференції 

взяли участь 26 молодих дослідників із десяти областей України. Понад 70 

учасників цього засідання з цікавістю прослухали усні і стендові доповіді 

МАНівців, які стосувалися сонячної, вітрової, водневої, геотермальної і 

гідроенергетики, енергії біомаси, енергоефективності та енергії довкілля. 

Донеччину на конференції представляли два учні-слухачі ОЗШ «Юний 

дослідник»: 
 

Косенко Микита 

Олександрович 

учень 10 класу 

Мирноградського ліцею 

«Гармонія» Мирноградської 

міської ради 

Секція ОЗШ 

«Екологія»,  

керівник Чепак О.П., 

викладач ДВНЗ 

«ДонНТУ» 

 

Бочаров Дмитро 

Михайлович  

учень 10 класу (гр. 2.1) 

комунального закладу 

«Маріупольський 

Секція ОЗШ 

«Матеріалознавство», 

керівник  
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навчально-виховний 

комплекс «Ліцей-школа    

№ 14» Маріупольської 

міської ради 

 

Іващенко В.Ю. 

кандидат технічних 

наук 

Микита Косенко презентував своє дослідження за темою «Вирішення 

енергетичної проблеми міста Мирноград шляхом виробництва теплової енергії 

з біомаси верби для опалення шкільних приміщень». Висаджувати енергетичну 

вербу з дивовижно пишною і швидко відновлюваною кроною, гілля якої можна 

на третій рік після висадки саджанців обрізувати і використовувати для 

опалення локально розташованих шкіл, а вербові гаї – для санітарних зон і 

ревіталізації малих річок, є вдалою й апробованою дослідником та історією 

людства ідеєю. Учасники отримали сертифікати щодо участі у конференції. 

Учні-учасники визначили, що під час наукових конференцій вони можуть 

обмінюватися знаннями, дослідженнями, ноу-хау, а з двох-трьох ноу-хау може 

скластися науковий прорив.  

 Учні-слухачі ОЗШ є активними учасниками інтелектуальних змагань 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України (далі – Конкурс). 

У 2017-2018 навчальному році до участі у ІІ (обласному) етапі конкурсу 

направлено 12 науково-дослідницьких робіт, минулого 2016−2017 навчального 

року – 17 учнівських робіт. 

За результатами заочного оцінювання робіт всі учні-слухачі ОЗШ, які 

надали роботи, були допущені до участі у ІІ (обласному) етапі Конкурсу. 

Юні науковці представили роботи у 6 наукових відділеннях, 9 наукових 

секціях. Викладачі-науковці секцій спрямували свою роботу на якісну 

підготовку учнів-слухачів до участі у Конкурсі.  



30 

 

Список учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України від ОЗШ «Юний дослідник» 
 

Відділення/ 

секція ІІ 

етапу 

Наукова секція/ 

керівник секції ОЗШ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Результативність 

Загальна 

кількість 

балів/місце, 

диплом 

Школа клас 
Тема науково-дослідницької 

роботи 

Матема- 

тика 

Математика 

Дмитришин 

Ірина Сергіївна 

Винник  

Альона 

Миколаївна 

Диплом 

учасника  

62 

Прелеснянська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Черкаської селищної 

ради Слов’янського району 

9 Розв᾽язування 

ірраціональних рівнянь з 

параметрами 

Л
іт

ер
а
т
у

р
о
зн

а
в

ст
в

о
, 
ф

о
л

ь
к

л
о

р
и

ст
и

к
а
 т

а
 

м
и

ст
ец

т
в

о
зн

а
в

ст
в

о
 

Українська 

література 

Карабльова 

Ольга 

Володимирівна 

Щербина 

Юлія 

Миколаївна 

Диплом 

учасника 

71,65 

Покровський навчально-

виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний 

заклад» Бахмутської районної 

ради 

10 Гроші як типологічний 

мотив у творчості Оноре 

де Бальзака та Івана 

Карпенка-Карого 

(повість «Гобсек», 

комедії «Сто тисяч» та 

«Хазяїн»). 

Мистецтвоз-

навство 

Батичко Галина 

Іванівна 

Нікітіна  

Арина 

Романівна 

ІІІ місце 

76,5 

Комунальний заклад 

«Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської 

ради Донецької області 

10 Стріт-арт в організації 

міського простору (на 

прикладі м. Маріуполя) 

Мистецтвоз-

навство 

Батичко Галина 

Іванівна 

Шуліка  

Ольга 

Андріївна 

ІІ місце 

91,25 

Комунальний заклад 

«Маріупольський міський 

технологічний ліцей 

Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

10 Своєрідність творчої 

спадщини Віктора 

Нільсена в 

архітектурному образі 

Маріуполя. 

Літературна 

творчість 

Нікольченко 

Васильєва 

Поліна 

Ігорівна 

ІІІ місце, 

79,8 

Комунальний заклад 

«Маріупольський міський 

навчально-виховний комплекс 

9 Збірка поезій: «На 

крилах юності» 
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Марія 

Владиславів-на 

«Гімназія-школа» №27 

Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

Хімія та 

біологія 

Психологія 

Остаполець 

Ірина Юріївна 

Сєрова  

Ганна 

Сергіївна 

Диплом 

учасника 

Комунальний заклад 

«Маріупольський міський 

технологічний ліцей 

Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

10 Вивчення особливостей 

впливу темпераменту і 

інтелектуальної 

лабільності підлітків 12-

14 років на успішність у 

навчанні 

М
о

в
о

зн
а

в
ст

в
о
 

 

Англійська 

мова 

Піскурська 

Ганна 

Вікторівна 

Грицай  

Анастасія 

Максимівна 

Диплом 

учасника 

68,65 

 

Дружківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №17 

Дружківської міської ради 

10 Особливості вживання 

граматичних 

конструкцій в текстах 

пісень англомовних рок-

груп 

Англійська 

мова  

Федорова Юлія 

Геннадіївна 

Гайдарова  

Ольга 

Вадимівна 

ІІ місце  

81 

Комунальний заклад 

«Маріупольський міський 

ліцей Маріупольської міської 

ради Донецької області» 

11 Лінгвістичні особливості 

англомовних СМС-

повідомлень 

Англійська 

мова  

Федорова Юлія 

Геннадіївна 

Овчаренко  

Діана 

Ігорівна 

І місце  

85,55 

Комунальний заклад 

«Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської 

ради Донецької 

10 Особливості мовної 

репрезентації 

неологізмів сфери 

«НАУКА» 

Історії 

Історічне 

краєзнавство 

Шалашна 

Наталія 

Миколаївна 

Приймак  

Єлизавета 

Сергіївна 

Диплом 

учасника  

60,13 

Привільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Черкаської селищної ради 

Слов’янського району 

8 Забуті надбання родини 

Бантишів (на матеріалі 

пам’яток сіл Прелесне та 

Привілля) 

Комп’ю-

терні 

науки 

Internet-

технології та 

Internet-

Татенко 

Вадим 

Сергійович 

Диплом 

учасника 

Комунальний заклад 

«Маріупольський міський 

навчально-виховний комплекс 

11 Створення імітаційних 

моделей у середовищі 

«Anylogic» 
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 технології та 

WEB дизайн 

Чичкарьов Євген 

Валентинович 

Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

Безпека 

інформацій-них 

та 

телекомунікати

вних технологій 

Величко 

Владислав 

Євгенович 

Захаров 

Олександр 

Андрійович 

Диплом 

учасника 

73,14 

Дружківська гімназія 

«Інтелект» Дружківської 

міської ради 

10 Розробка методу 

стиснення даних на 

основі аналізу 

інформації 

 

Рейтинг ефективності команди ОЗШ «Юний дослідник» у ІІ (обласному) етапі Конкурсу − 42 %, порівнюючи з 

минулим роком (35%) збільшилась кількість призерів та переможців.  

Статистична інформація про участь команди ОЗШ «Юний дослідник» ІІ (обласний) етап Всеукраїнського 

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

№ 

з/п  

К
іл

ьк
іс

т
ь 

н
а

ук
о

во
-

д
о

сл
ід

н
и

ц
ь

к
и

х 
р

о
б

іт
 

К
іл

ьк
іс

т
ь 

уч
а

сн
и

к
ів

 Переможці (призери) 

З
а

лі
к
о

ви
й

 

б
а

л 

к
о

м
а

н
д

и
 

Р
ей

т
и

н
г 

к
о

м
а

н
д

и
 

Р
ей

т
и

н
г 

р
ез

ул
ьт

а
т

и
-в

н
о

ст
і 

к
о

м
а

н
д

и
 

Р
ей

т
и

н
г 

еф
ек

т
и

вн
о

ст
і 

к
о

м
а

н
д

и
 

І місце 

(диплом І 

ступеня) 

ІІ місце 

(диплом ІІ 

ступеня) 

ІІІ місце 

(диплом 

ІІІІ 

ступеня) 

Усього 

1 ОЗШ «Юний дослідник 

КПНЗ «ДОМАНУМ» 
12 12 1 2 2 5 9 4 0,75 42 % 

 

Рейтинг результативності команди = кількість набраних балів/ кількість учасників 

Рейтинг ефективності = кількість переможців, призерів/кількість учасників ×100  
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Результати участі команди ОЗШ «Юний дослідник»  

ІІ етап Конкурсу 
 

 
 

Найкращі результати в секціях 

Призерами у секції Мистецтвознавство (керівник секції Батичко Галина 

Іванівна, канд. мистецтвознавства, доцент) стали: Шуліка Ольга Андріївна – ІІ 

місце, Нікітіна Арина Романівна − ІІІ місце. Журі високо оцінило самостійні та 

актуальні дослідження юних науковців мистецького простору міста Маріуполя. 

Увагою журі відзначено збірку поезій «На крилах юності» 

Поліни Васильєвої (керівник секції Нікольченко М.В., кандидат філологічних 

наук). Особистий мотив збірки –внутрішні шукання юної ліричної героїні, 

особистісне самоспоглядання. 

Відзначено науково-дослідницьку роботу Захарова Олександра 

Андрійовича. Робота Олександра, на думку журі, має наукову новизну, 

практичну цінність та великий потенціал у подальшому використанні. Однак 

учень, за програмою Конкурсу, не отримав достатньої кількості балів, щоб 

стати переможцем. Він отримав низький бал із контрольної роботи. 

Результати оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін 

(контрольна робота) показали, що деякі учасники Конкурсу отримали невисокі 

бали. Особливо складною для учнів ОЗШ була контрольна з математики. 

Слід відзначити плідну роботу викладачів обласної очно-заочної школи. 

У ІІ (обласному) етапі Конкурсу 75 учасників, що складає 33% від учасників 

ІІ (обласного) етапу, є учнями-слухачами обласної очно-заочної школи «Юний 

дослідник». Учні брали участь у Конкурсі в командах від Маріупольського 

департаменту освіти, управлінь (відділів) освіти міських рад та 
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райдержадміністрацій, об’єднаних громад. Науковці-викладачі груп ОЗШ під 

час навчального року сприяли формуванню базових дослідницьких 

компетентностей у процесі експериментальної, навчально-дослідницької, 

науково-дослідницької та винахідницької діяльності, керували дослідженнями 

юних науковців, здійснювали консультативну допомогу. 

Список викладачів ОЗШ,  

які підготували переможців, призерів у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 
 

ПІБ викладача ОЗШ Наукова ступень, ВНЗ 

Шалашна 

Наталя Миколаївна 

Кандидат історичних наук, доцент ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

Батичко 

Галина Іванівна 

Кандидат філологічних наук, доцент Маріупольського 

державного університету 

Федорова 

Юлія Геннадіївна 

Кандидат філологічних наук, доцент Маріупольського 

державного університету 

Нікольченко 

Марія 

Владиславівна 

Кандидат філологічних наук, доцент Маріупольського 

державного університету 

 

Однак, окрім досягнень у роботі очно-заочної школи, є певні труднощі, 

недоліки.  

Одна із проблем – це налагодження тісних контактів викладачів секцій 

ОЗШ з викладачами закладів загальної середньої освіти з метою сумісної 

цілеспрямованої підготовки учнів до заходів дослідницько-експериментального 

напряму. Навчальний процес в обласній очно-заочної школі здійснюється у 

міжсесійний період на платформі дистанційного навчання, тому іноді учні-

слухачі потребують негайної консультативної допомоги або контролю учителя-

наставника. Значно кращі результати виявляють ті учні, з якими, окрім 

викладача вишу (дистанційно), активно співпрацює й учитель безпосередньо в 

навчальному закладі. При наборі в ОЗШ на 2017−2018 н. р. учні зараховувались 

за наявності заяви учня та заявки від навчального закладу, в якій обов’язково 

вказані відомості про вчителя-наставника та його контакти. Таким чином, 

покращено механізм відбору та надання педагогічної підтримки талановитої 

обдарованої молоді безпосередньо у закладах загальної середньої освіти. 

Одна із проблем ОЗШ – це низький рівень залучення обдарованих учнів із 

сільської місцевості. Завдяки спільним зусиллям методичних служб 

райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, Донецької Малої 

академії наук є можливість розв’язати проблеми відбору та підтримки 

обдарованих учнів із сільської місцевості наступного. 
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Є недоліки в роботі викладачів секцій ОЗШ. 

Іноді учням-слухачам бракує часу на підготовку наукової роботи. Тому 

викладачам секцій слід спланувати план індивідуальних консультацій (очних) 

на базі ВНЗ та ефективно використовувати навчальний час. 

Із метою оптимального використання наукового потенціалу викладачів-

науковців та навчально-лабораторної бази ВНЗ у роботі зі слухачами МАН, 

слід розробити заходи та узгодити з ректорами вишів розклад очних 

консультацій, лабораторних занять на базі ВНЗ, проведення спільних заходів. 

Слід спрямувати роботу на ретельний відбір учнів закладів освіти до 

секцій обласної очно-заочної школи «Юний дослідник», заздалегідь 

орієнтувати майбутніх слухачів щодо тематики наукових робіт. Таким чином 

вони матимуть більш часу для якісної підготовки науково-дослідницької 

роботи. Все це сприятимете більш якісній підготовці наукових досліджень. 

Варто заздалегідь узгоджувати з керівником-викладачем напрям наукової 

діяльності учнів.  

Із метою оптимізації навчального процесу обласної очно-заочної школи у 

наступному навчальному році варто надавати допомогу викладачам і учням-

слухачам у реєстрації на платформі: провести курси, укласти методичний 

посібник. Одним пріоритетних завдань у роботі з учнівською молоддю ОЗШ є 

оптимальне використання інтернет-ресурсу (робота на сайті ОЗШ). Під час 

роботи з учнями-слухачами, з метою підтримки позитивної мотивації до 

дослідницької діяльності, слід ширше використовувати завдання ігрового 

характеру, різноманітні інтерактивні матеріали, активізувати міжпредметні 

зв’язки під час навчання. Позитивні результати дає застосування дистанційних 

форм навчання, слід продовжувати їх впровадження в навчальний процес, 

активніше використовувати можливості віртуального пошуку інформації. З 

метою кращого засвоєння навичок самостійної дослідницької діяльності слід 

впроваджувати проектно-орієнтовані завдання. Викладачам ОЗШ 

використовувати в роботі інноваційні форми та прийоми роботи, враховуючи 

вік учнів-слухачів.  

На виконання Регіональної програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді у Донецькій області на 2016–2020 роки, річного 

плану роботи КПНЗ «ДОМАНУМ у Донецькій області на 2016–2020 роки з 

учнівською молоддю Донеччини організовано заходи з національно-

патріотичного виховання. 
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З метою залучення учнівської молоді області до дискусії щодо співпраці 

України та Європейського Союзу, спробою для молоді відчути себе 

громадським діячом, відповідальним за долю своєї країни 29 травня 2018р. в 

приміщення ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

відбулися дебати «Що є більш важливим для сучасної України: політичне 

або економічне зближення з Європейським Союзом», квест-гра «Країнами 

Європейського Союзу». У якості експертів виступали представники 

державних установ та громадських організацій Донецької області: Любомир 

Васильович Сегін, кандидат філологічних наук, доцент ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет», Наталія Миколаївна Шалашна, кандидат 

історичних наук, доцент ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет», Рибалко Людмила Дмитрівна, методист відділу суспільних 

дисциплін Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

У заході брали участь учні обласної очно-заочної школи «Юний дослідник», які 

отримали сертифікат учасника. 

З метою створення умов для відзначення 100-річчя Української 

революції 1917-1921 років, сприяння виявленню патріотичних почуттів у 

учнівської молоді, у вересні 2018 року проведено обласний конкурс 

учнівських робіт, присвячених 100-річчю Української революції 1917-

1921 років. Конкурс проходив у трьох номінаціях: «Мій погляд на історію», 

«До галереї видатних українців», «Літературна творчість». До розгляду журі 

надано 30 учнівських робот, а саме у номінації «Літературна творчість» − 22 

роботи, «До галереї видатних українців» − 3 учнівських роботи, «Мій погляд на 

історію» − 5 робіт.  

Склад учасників обласного Конкурсу 
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За результатами конкурсу учнівських робіт, присвячених 100 - річчю 

Української революції 1917-1921 років, у межах реалізації історико-

краєзнавчого проекту «Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років») 

12 учнів стали переможцями та призерами, а саме: дипломом І ступеня 

нагороджено – 2 учня, дипломом ІІ ступеня – 4 учня , дипломом ІІІ ступеня – 6 

учнів. 

Список переможців та призерів  

обласного конкурсу учнівських робіт,  

присвячених 100 - річчю Української революції 1917-1921 років, у межах 

реалізації історико-краєзнавчого проекту «Місця пам’яті Української 

революції 1917-1921 років» 
 

ПІБ учасника НВЗ, клас Місце 

Номінація: Літературна творчість 

Табакова Юлія 

Борисівна 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

Покровської міської ради Донецької області, 

10 клас 

І 

Вольвак Софія 

Андріївна 

Вугледарський навчально-виховний комплекс 

"МРІЯ" (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

- дошкільний навчальний заклад) 

Вугледарської міської ради Донецької 

області, 10 клас 

ІІ 

Старченко Анастасія 

Сергіївна 

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №7 Волноваської районної ради 

Донецької області, 10 клас 

ІІ 

Кривенко Катерина 

Сергіївна 

Новодмитрівський навчально-виховний 

комплекс Костянтинівської районної ради,        

9 клас 

ІІІ 

Кулик Ірина 

Олександрівна 

Загальноосвітня школа I-III школа  № 9 

Мирноградської міської ради, 11 клас 

ІІІ 

Якушева Юлія 

Вадимівна 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 3 "Спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням англійської мови" 

військово-цивільної адміністрації місто 

Торецьк Донецької області, 11 клас 

ІІІ 

Номінація: Мій погляд на історію 

Зуєва Катерина 

Андріївна 

Комунальний заклад «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 

Маріупольської міської ради Донецької 

області», 11 клас 

І 

Віннік Софія 

Сергіївна 

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Черкаської селищної ради Слов'янського 

району Донецької області, 9 клас 

ІІ 

 

https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/8747
https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/8747
https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/8747
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https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/8747
https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/10052
https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/10052
https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/10052
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Кушнирік Євген 

Сергійович 

Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 10 

Мирноградської міської ради Донецької 

області, 8 клас 

ІІІ 

Номінація: До галереї видатних українців 

Муріна 

Марія 

Олександрівна 

Спасько-Михайлівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Олександрівської районної ради Донецької 

області, 10 клас 

ІІ 

Єрмакова  

Діана  

Максимівна 

Навчально-виховний комплекс «Гришинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Покровської 

районної ради Донецької області, 10 клас 

ІІІ 

Фінашкін 

Микита 

Анатолійович 

Миролюбівський НВК Покровської районної 

ради Донецької області, 9 клас 

ІІІ 

 

Дванадцять педагогів закладів загальної середньої освіти області, 

наукові керівники, які підготували переможців та призерів Конкурсу, 

нагороджені грамотами департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації.  

Список наукових керівників 
 

1 Корінєва Олена 

Анатоліївна 

вчитель історії та суспільствознавчих дисциплін 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  

№ 3 "Спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням англійської мови" військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк 

2 Єрмоленко Олена 

Іванівна 

вчитель історії Волноваської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №7 Волноваської районної 

ради 

3 Рула Віта Вікторівна вчитель української мови та літератури 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Покровської міської ради 

4 Соколова Ганна 

Іванівна 

вчитель суспільних дисциплін Черкаської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Черкаської 

селищної ради Слов'янського району 

5 Баженова Олена 

Володимирівна 

вчитель історії загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №10 Мирноградської міської ради 

6 Рубленко Владислав 

Миколайович 

вчитель історії КЗ «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 

Маріупольської міської ради» 

7 Ковальова Лідія 

Володимирівна 

вчитель географії та історії навчально - виховного 

комплексу "Миролюбівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад" Покровської районної ради 

https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/10303
https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/10303
https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/10303
https://dn.isuo.org/ru/schools/view/id/10303
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8 Горбунова Оксана 

Григорівна 

вчитель історії навчально-виховного комплексу 

"Гришинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

- дошкільний навчальний заклад" Покровської 

районної ради 

9 Лук'яненко 

Олександр Іванович 

вчитель історії Спасько-Михайлівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Олександрівської районної ради 

10 Штегельський 

Владислав 

Леонідович 

вчитель історії загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 9 Мирноградської міської ради  

11 Мусієнко Ольга 

Андріївна 

вчитель української мови та літератури 

Вугледарського навчально-виховного комплексу 

"МРІЯ" (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад) Вугледарської 

міської ради 

12 Данілова Олена 

Дмитрівна  

вчитель історії Новодмитрівського навчально-

виховного комплексу Костянтинівської районної 

ради 
 

За підсумками Конкурсу, з метою гідного відзначення 100-річчя 

Національної академії наук України за участю конкурсантів обласного 

конкурсу пошуково-дослідницьких робіт, присвячених 100-річчю Української 

революції 1917-1921 років, проведено засідання круглого столу, яке відбулося 

29 листопада на базі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 

У засіданні круглого столу прийняли участь учні-учасники Конкурсу та їх 

наукові наставники. 

З метою залучення до науково-дослідницької діяльності та винахідництва 

учнів 7–10-х класів у квітні – травні проводиться Всеукраїнський 

інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник». Змагання відбулося у 

чотирьох номінаціях, кожна з яких має загальну тему: «Історик-Юніор»; 

«Еколог-Юніор»; «Астроном-Юніор»; «Технік-Юніор». 

Учасники обирають певну номінацію і виконують науково-дослідницьку 

роботу за заданою темою. Заявки на участь, презентації і тези проектів 

надсилають організаторам. Потім учасники змагань разом зі своїми науковими 

керівниками вивчають надані проекти, обговорюють їх і виставляють оцінку за 

10-бальною шкалою. Водночас проекти заочно оцінюють фахівці експертної 

ради конкурсу. 

На конкурс подано від Донецької області 13 робіт, із них у номінації: 

«Технік-Юніор» – 3 роботи, «Еколог-Юніор» – 4 роботи (із них одна робота – 

колективний проект виконаний 4 учнями Новоекономічної загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Покровської районної ради), «Історик-Юніор» – 6 робіт. 
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До номінації «Астроном-Юніор» не надано жодної робіти. Нажаль, у 

порівнянні з минулим 2017 роком, активність участь учнів у інтерактивному 

конкурсі знизилась. 

Порівняльний аналіз участі у Всеукраїнському інтерактивному конкурсу 

«МАН-Юніор Дослідник». 
 

 
 

Не дивлячись на те що, у семінарі-практикумі для координаторів 

конкурсу «МАН-Юніор» МАН України були залучені вісім педагогів закладів 

загальної середньої освіти Донеччини (педагоги Покровського району, мм. 

Дружківка, Торецьк, Покровськ, Лиман), робіт від області до участі у конкурсі 

подано значно менше. Активність участі у інтерактивному конкурсі у 2018р. 

знизилось у порівнянні з 2017р. на 67%. Відзначається результативність участі 

у конкурсі учнів Черкаської селищної ради: Вінник Софія, яка посіла ІІ місце 

(номінація «Історик-Юніор»), Кваша Данило – ІІІ місце (номінація 

«Технік-Юніор»). Одночасно ці учні є учнями-слухачами обласної очно-

заочної школи «Юний дослідник», Віннік Софія − секція «Історичне 

краєзнавство», Кваша Данило – секція «Теоретична фізика». 

За результатами конкурсу диплом ІІ ступеня отримали 3 учня, диплом ІІІ 

ступеня − 7 учнів..               
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Результати участі Всеукраїнського конкурсу «МАН-Юніор Дослідник» у 2018 навчальному році 

№ 

з/п 
Автор проекту Диплом Клас Навчальний заклад Керівник Тематика проекту 

Номінація «Технік-Юніор» 

1. Левтеров 

Микита 

Сергійович 

ІІ 9 Комунальний заклад 

«Маріупольська спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням новогрецької 

мови І-ІІІ ступенів № 46 

Маріупольської міської 

ради Донецької області» 

Проценко 

Євген 

Єлисійович, 

учитель фізики, 

інформатики 

«Фокуси 

Перельмана» 

2. Гнашко 

Катерина 

Анатоліївна 

ІІІ 10 Добропільський навчально-виховний 

комплекс 

«Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 4 з поглибленим вивченням 

окремих предметш - дошкільний 

навчальний заклад» Добропільської 

міської ради Донецької області 

Дудушко Елла 

Валентинівна, 

учитель фізики 

Гнашко Тамара 

Валентинівна, 

учитель фізики 

«Магнітний 

цирк» 

3 Кваша  

Данило 

Андрійович 

ІІІ 7 Черкаська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Черкаської об'єднаної 

територіальної громади Слов'янського 

району Донецької області 

Білориха Ольга 

Миколаївна, 

учитель фізики 

«Супер міцні 

яйця» 

Номінація «Еколог-Юніор» 

4. Гонтаренко 

Дар'я 

Олександрівна 

ІІ 7 Костянтинівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 9 

Костянтинівської міської ради 

Донецької області 

Данильченко 

Анна 

Василівна, 

учитель 

біології і хімії 

«Біоїндикація 

ставка – місця 

відпочинку 

громадян м. 

Костянтинівка

» 

5. Учнівський 

колектив:  

ІІІ 5, 7, 

8 

Новоекономічна загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Покровської районної 

Салтанова 

Марія 

«Дослідження 

якості 
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Гребенюк 

Катерина 

Сергіївна, 

Філіпповський 

Антон 

Валерійович, 

Салтанова  

Катерина 

Валеріївна 

ради Донецької області Володимирівна, 

учитель хімії, 

основ здоров’я   

колодязної 

питної води у 

смт. 

Новоекономіч

не 

Покровського 

району 

Донецької 

області» 

6. Тертишна  

Аліна  

Олексіївна 

ІІІ 9 Костянтинівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 9 Костянтинівської 

міської ради Донецької області 

Данильченко 

Анна 

Василівна, 

учитель 

біології і хімії 

«Екологічна 

оцінка якості 

питної води  

Костянтинівсь

кої ЗОШ № 9» 

7. Харченко  

Максим  

Павлович 

ІІІ 9 Навчально-виховний комплекс 

«Сергіївська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний 

заклад Покровської районної ради 

Донецької області» 

Милейко Тетяна 

Володимирівна, 

учитель біології 

«Біоіндикація 

екологічного 

стану 

водоймищ та 

річок» 

Номінація «Історик-Юніор» 

8. Віннік  

Софія  

Сергіївна 

ІІ 8 Черкаська загальноосвітня школа 1-ІІ 

ступенів Черкаської об'єднаної 

територіальної громади Слов'янського 

району 

Донецької області 

Соколова 

Ганна Іванівна, 

учитель  

суспільних 

дисциплін 

«Аграрні 

перетворення 

на території с. 

Знаменка  

(смт. 

Черкаське) 

Ізюмського 

повіту ( 

Слов'янського 

району) в 
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1917-

1921роках» 

9. Заруба  

Денис  

Ігорович 

ІІІ 8 Світлодарський навчально- виховний 

комплекс 

«Дошкільний навчальний заклад - 

загальноосвітня школа І ступеня - 

гімназія» Бахмутськоїрайонноїради 

Донецької області 

Гмиря Наталя 

Олександрівна, 

учитель історії 

«Бахмутський 

повіт 

Катеринослав

ської губернії 

у 1917 – 1918 

роках» 

10. Шеїн  

Поліна 

Павлівна 

ІІІ 7 Лиманська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 5 Лиманської міської ради 

Донецької області 

Шеїн Юлія 

Леонідівна, 

учитель історії 

«Роман 

Шнипко-

«Завольник,за

свой-ник» 

11. Зуєва  

Катерина 

Андріївна 

уч. 10 Комунальний заклад 

«Маріупольська загальноосвітня 

школа  

І-ІІІ ступенів № 19 Маріупольської 

міської ради Донецької області» 

Рубленко 

Владислав 

Миколайович, 

учитель історії 

«Діяльність 

загонів 

«Вільного 

козацтва» на 

території 

Маріупольськ

ого повіту 

Катеринослав

ської губернії 

у 1918 році». 

12 Степанов  

Данило 

Олексійович 

уч. 11 Бахмутська загальноосвітня школа     І-

ІІІ ступенів № 5 з профільним 

навчанням Бахмутської міської ради 

Донецької області 

Пузікова 

Тетяна 

Миколаївна, 

учитель історії 

Злобіна Дар'я 

Миколаївна, 

учитель історії 

 

«Роль 

місцевого 

самоврядуван

ня у 

становленні 

Української 

держави (на 

прикладі 
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Бахмутського 

краю)» 

13 . Юрченко  

Юлія  

Йосифівна 

уч. 9 Родинська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 35 Покровської міської ради 

Донецької області 

Гордієнко 

Світлана 

Миколаївна, 

вчитель історії 

«Нестор 

Махно у 

Гришині»  

 

У підсумковому наказі Національного центру відзначені наукові керівники, які підготували кращі проекти  

 

Список наукових керівників, які підготували переможців та призерів (І-ІІ місця) Всеукраїнського 

інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник» у 2018 році 
 

№ ПІБ Посада  

1 Данильченко Анна 

Василівна 

- учитель біології і хімії Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 9 Донецької області; 

2. Проценко Євген  

Єлисійович 

- учитель фізики та інформатики комунального закладу 

«Маріупольська спеціалізована школа з поглибленим вивченням новогрецької мови І-

ІІІ ступенів № 46 Маріупольської міської ради Донецької області»; 
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ПРОПОЗИЦІЇ щодо підготовки учасників Всеукраїнського 

інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник»: 

1. Активізувати організаційно-методичну роботу з метою активної та 

результативної участі учнів області. 

2. Керівникам секцій обласної очно-заочної школи «Юний дослідник» 

сприяти підготовці проектів до участі у Всеукраїнському інтерактивному 

конкурсу «МАН-Юніор Дослідник». 

Бажана активна участь учнівської молоді за усіма номінаціями 

Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник». 

Учні Донеччини брали активну участь у Конкурсі юних дослідників 

«Кристали» імені Євгена Гладишевського», який проводився у два етапи:  І 

етап – відбірковий (заочний); ІІ – фінальний (всеукраїнський очний). Мета 

Конкурсу полягає у залученні дітей та учнівської молоді до поглибленого 

вивчення хімії, формування наукових основ і практичних навичок проведення 

наукового дослідження. 

Юні хіміки Донеччини другий рік поспіль приймають активну участь у 

даному конкурсі. До участі у І етапі Конкурсу подано 664 онлайн-заяви від 

учнів середньої вікової категорії, у минулому році 619 заяв, із них 129 

конкурсантів пройшли відбір в номінаціях середньої вікової категорія 

«Найякісніший кристал», «Найбільший кристал», «Найоригінальніший 

кристал», «Віртуальний кристал». У старшій віковій категорії (вік 13 - 18 років) 

оцінювали тези наукових досліджень (спостережень) на тему: «Кристали: 

кольори та світло» (українською або англійською мовами).  

До участі в фінальному етапі Конкурсу було запрошено запрошені 32 

учні закладів освіти України – переможці відбіркового етапу, які показали 

високі результати згідно з рейтингом. Від Донецької області запрошено 

команду у складі 8 осіб, що складає 25% від усіх запрошених до фінального 

етапу. Це учні закладів загальної середньої освіти області: 

Старша вікова категорія: 

1. Нехаєнко Артем Олександрович, учень 8 класу Дружківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Донецької області; 

2. Айрапетян Тігран Анатолійович, учень 10 класу закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 військово-цивільної адміністрації міста 

Торецьк Донецької області; 

3. Лалаян Марієта Едуардівна, учениця 10 класу Краматорської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Краматорської міської ради 
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Донецької області; 

4. Турянська Анна В’ячеславівна, учениця 11 класу Донської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької 

області; 

5. Ступін Кирило Ігоревич, учень 9 класу комунального закладу 

«Курахівська гімназія «Престиж» (школа І ступеня з поглибленим вивченням 

іноземних мов та гімназія) Мар’їнської районної ради Донецької області» - 

посів І місце. 

Середня вікова категорія: 

6. Дорофєєв Микита Олексійович, учень 5 класу опорного закладу 

«Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6» військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк Донецької області. – Переможець у номінації 

«Найоригінальніший кристал». 

7. Шамардін Ілля Володимирович, учень 6 класу Костянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Костянтинівської міської ради 

Донецької області - Переможець у номінації «Найбільший кристал»; 

8. Пелипенко Евеліна Олексіївна, учениця 4 класу Лиманського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» № 1 Лиманської міської ради Донецької 

області - Переможець у номінації «Віртуальний кристал». 

Таким чином, 4 учня Донеччини стали переможцями та призерами 

Всеукраїнського конкурсу юних дослідників «Кристали» імені Євгена 

Гладишевського» та нагороджені дипломами та подарунками 

Пропозиції щодо участі у конкурсі юних дослідників «Кристали»: 

залучати до активної участі учнів закладів загальної середньої освіти області. 

Талановита учнівська молодь Донецької області брала участь у 

IX Всеукраїнській науково-технічній виставці-конкурсі молодіжних 

інноваційних проектів «Майбутнє України» (далі − Виставка). У вересні 

2018 року було проведено І (обласний, заочний) відбірковий етап. За 

результатами роботи журі, у складі якого працювали викладачі-науковці 

Донецького національного технічного університету (м. Покровськ), кращими 

проектами визнано учнівські роботи за номінаціями. 
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Список переможців та призерів  

І етапу Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних 

інноваційних проектів «Майбутнє України» 
ПІБ   учасника НВЗ, клас Місце 

Номінація: Електроніка та приладобудування 

Безменов Денис 

Олександрович  

Комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області», 11 клас (4 курс)                          

І 

Номінація: Матеріалознавство та перспективні технології 

Харасахал Ольга  

Миколаївна 

Комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області», 11 клас (4 курс) 

І 

Яворський 

Володимир 

Вікторович 

Комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області», 9 клас (2 курс) 

ІІ 

Щербаков Антон 

Олександрович 

Комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області», 11 клас (4 курс) 

ІІІ 

Номінація: Технічна творчість та винахідництво 

Сопутняк Марія 

Володимирівна 

Комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області», 11 клас (4 курс) 

І 

Алієв Денис 

Русланович 

Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№12 Бахмутської міської ради,         11 клас 

ІІ 

Номінація: Екологія та ресурсозбереження 

Косенко Микита 

Олександрович 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – 

ліцей «Гармонія» Мирноградської міської ради, 11 

клас 

І 

Філоненко Ольга 

Анатоліївна 

Новогродівський заклад  загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів № 7 Новогродівської міської ради 

Донецької області, 11 клас 

ІІ 

Анисимова 

Олександра 

Андріївна 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

Мирноградської міської ради , 11 клас 

ІІІ 

Номінація: Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології 

Агванян Артем 

Робертович 

Комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області», 10 клас (3 курс) 

І 

Стрельбицький  

Кирило  

Євгенович 

Комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області», 9 клас (2 курс) 

ІІ 

Петрушенко  

Даніїл 

Олександрович 

Опорний заклад «Торецька загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 6» військово-цивільної адміністрації 

міста Торецьк, 11 клас 

ІІ 
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20-22 листопада відбувся фінальний етап ІX Всеукраїнської науково-

технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє 

України». Виставка-конкурс «Майбутнє України» – чудова нагода для учнів – 

членів МАН для презентації своїх науково-технічних розробок та для змагань 

за першість в інноваціях. Команду Донецької області представляли учні-члени 

МАН міст Маріуполь та Мирноград. 

За результатами конкурсу:  

- Харасахал Ольга Миколаївна, учениця 11 класу комунального 

закладу «Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської ради 

виборола І місце в номінації матеріалознавство та перспективні технології;  

- Агванян Артем Робертович, учень 10 класу комунального закладу 

«Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської ради – ІІ місце в 

номінації інформаційно-телекомунікаційні системи та технології;  

- Косенко Микита Олександрович, учень 11 класу закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів-ліцей «Гармонія» Мирноградської міської ради – 

ІІ місце в номінації екологія та ресурсозбереження;  

- Сопутняк Марія Володимирівна, учениця 11 класу комунального 

закладу «Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської ради 

Донецької області – ІІ місце в номінації технічна творчість та 

винахідництво. 

Наукові керівники учнів переможців та призерів: Биков Андрій 

Олександрович, вчитель інформатики комунального закладу «Маріупольський 

технічний ліцей» Маріупольської міської ради; Пономарчук В`ячеслав 

Вадимович, вчитель біології та екології комунального закладу 

«Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської ради; Шкурко 

Світлана Анатоліївна, методист відділу освіти Мирноградської міської ради. 

Формування наукового мислення учнівської молоді процес безперервний, 

який не завершується з закінченням навчального року. Організація 

оздоровлення та відпочинку учнів-слухачів ОЗШ у червні-серпні 2018 року 

проводилась відповідно до плану роботи. Під час літніх канікул школярі мали 

можливість бути учасниками незвичайних таборів та літніх наукових шкіл. До 

участі в наукових школах були запрошені учні, переможці ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів 

Малої академії наук України. Вони нагороджені сертифікатами. Програми 

наукових шкіл передбачають лекційні та практичні заняття, творчі зустрічі, 
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навчально-тематичні екскурсії тощо. У 2018 році участь у Всеукраїнських 

літніх школах з екологічної культури, з робототехніки, з математики проходила 

за рахунок Національного центру «Мала академія наук України» та КПНЗ 

«ДОМАНУ» − 4 учня дійсні члени МАН.  

З метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її 

до поглибленого вивчення окремих предметів та стимулювання творчого 

самовдосконалення учнів, один раз у два роки проводиться Всеукраїнський 

конкурс дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів. 

У травні - червні 2018 року відбувся І етап Конкурсу. Здійснено 

реєстрацію учасників І відбіркового (обласного) етапу Конкурсу. У 2018 році 

конкурс дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів проводився у чотирьох 

номінаціях: «Звалища та довкілля», «Популяризація екологічно безпечного 

способу життя», «Альтернативна енергетика», «Енергозбереження в побуті та 

навчальному закладі». 

До І етапу Конкурсу було надано 44 роботи юних дослідників закладів 

загальної середньої освіти області.  
 

Склад учасників І етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт 

 для учнів 6-8 класів у 2017/2018 навчальному році 
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Найбільшу кількість робот надали учні закладів загальної середньої 

освіти м. Костянтинівка (10), м. Покровськ (5). За популярністю номінацій 

серед учнів-конкурсантів виявились номінація «Звалища та довкілля» (13 робіт) 

та номінація «Альтернативна енергетика»(14 робіт). 

                            Популярність номінацій 
 

 
 

Журі Конкурсу І етапу Конкурсу розглянуло подані учасниками 

дослідницькі роботи та визначило в кожній номінації по 3 переможця І етапу, 

що відзначено у протоколах.  

Список переможців і призерів 

І етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів 

у  2017/2018 навчальному році 
 

№ 

з/п 
ПІБ учасника 

Найменування навчального 

закладу, клас 
Назва роботи Місце 

Номінація Альтернативна енергетика 

1. Кравченко 

Тетяна 

Віталіївна 

Комунальний заклад 

"Курахівська гімназія 

"Престиж" (школа І 

ступеня з 

поглибленим 

вивченням іноземних 

мов та гімназія) 

Мар`їнської районної 

ради Донецької 

області", 7 клас 

Солоний кіловат 

 

І місце 

2. Чарченко 

Єлизавета 

Вікторівна 

Комунальний 

позашкільний 

навчальний заклад 

«Районна станція 

юних натуралістів» 

Аналіз та перспективи 

розвитку 

біоенергетики в 

Покровському районі 

Донецької області 

ІІ місце 
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Покровської райради, 

8 клас 

3. Гончар Іван 

Денисович 

Гродівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Покровської районної 

ради, 8 клас 

Вітроенергетика: від 

теорії до практики 

 

ІІІ місце 

Номінація Енергозбереження в побуті та навчальному закладі 

1. Просяник 

Іван 

Олегович 

Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 9 

військово-цивільної 

адміністрації міста 

Торецьк, 8 клас 

Енергетична 

незалежність шкільної 

будівлі 

І місце 

2. Казакова Єва  

Євгеніївна 

Навчально-виховний 

комплекс «Ліцей із 

ЗШ І-ІІІ ступенів» 

Костянтинівської 

міської ради, 7 клас 

Економія води в 

родині  збереження в 

масштабах країни 

 

ІІ місце 

3. Кушнаренко  

Софія 

Іванівна 

Новогродівський 

загальноосвітній 

заклад середньої 

освіти І-ІІІ ступенів  

№ 10 імені Тараса 

Шевченка 

Новогродівської 

міської ради, 8 клас 

Енергозбереження в 

сучасній школі 

ІІІ 

місце 

Номінація Звалища та довкілля 

1. Дудля  

Роман  

Дмитрович 

Малинівський 

навчально-виховний 

комплекс Покровської 

районної ради, 7 клас 

Чисте майбутнє мого 

села 

І місце 

2. Войтенко  

Анастасія  

Юріївна 

Степанівська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Іллінівської сільської 

ради 

Костянтинівського 

району, 8 клас 

Життя без сміття ІІ місце 
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3. Швиденко  

Єва  

Кирилівна 

Навчально-виховний 

комплекс «Гімназія із 

загальноосвітньою 

школою І ступеня» 

Костянтинівської 

міської ради, 6 клас 

Несанкціоновані 

звалища – проблема 

мого міста? 

ІІІ 

місце 

Номінація Популяризація екологічно безпечного способу життя 

1. Чуклінов  

Кирило 

Михайлович 

Костянтинівська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  

№ 9 Костянтинівської 

міської ради, 6 клас 

Вирішення проблеми 

забруднення 

зовнішнього 

середовища твердими 

побутовими відходами 

через формування 

свідомого ставлення 

учнів 

І місце 

2. Прокопов 

Данило 

Шеразович 

Навчально-виховний 

комплекс «Гімназія із 

загальноосвітньою 

школою І ступеня» 

Костянтинівської 

міської ради, 8 клас 

Проблема утилізації 

електронного сміття 

міста Костянтинівка 

ІІ місце 

3. Литинський  

Владислав 

Максимович 

Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  

№ 4 Покровської 

міської ради, 8 клас 

Життя без сміття ІІІ 

місце 

 

Переможці, призери та учасники Конкурсу нагороджені дипломами 

департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації. Наукові 

керівники, вчителі-наставники юних дослідників нагороджені грамотами. 

Список 

наукових керівників, які підготували переможців  

І етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт  

для учнів 6-8 класів 
 

Антикуз Олена 

Володимирівна 

вчитель фізики комунального закладу "Курахівська 

гімназія "Престиж" (школа І ступеня з поглибленим 

вивченням іноземних мов та гімназія) Мар`їнської 

районної ради Донецької області" 

 

Перова Наталія 

Миколаївна 

керівник гуртка КПНЗ «РайСЮН», вчитель географії 

Удачненської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Покровської районної ради  
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Баришник Світлана 

Михайлівна 

вчитель географії Гродівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Покровської районної ради 

 

Клейно Євген 

Олександрович 

вчитель трудового навчання закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9 військово-

цивільної адміністрації міста Торецьк 

 

Христова Тетяна 

Вікторівна 

вчитель хімії навчально-виховного комплексу «Ліцей 

із ЗШ І-ІІІ ступенів» Костянтинівської міської ради 

 

Кушнаренко Ірина 

Миколаївна 

вчитель фізики та інформатики Новогродівського 

загальноосвітнього закладу середньої освіти І-ІІІ  

ступенів № 10 імені Тараса Шевченка 

Новогродівської міської ради 

 

Черкасова Лілія 

Володимирівна 

вчитель географії Малинівського навчально-

виховного комплексу Покровської районної ради 

Швидка Лідія 

Миколаївна 

вчитель біології та хімії Степанівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іллінівської 

сільської ради Костянтинівського району 

 

Камишна Світлана 

Миколаївна 

вчитель хімії і біології навчально-виховного 

комплексу «Гімназія із загальноосвітньою школою І 

ступеня» Костянтинівської міської ради 

 

Данильченко Анна 

Василівна 

вчитель біології і хімії Костянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 

Костянтинівської міської ради 

Прокопова Інесса 

Георгіївна 

вчитель хімії і біології навчально-виховного 

комплексу «Гімназія із загальноосвітньою школою І 

ступеня» Костянтинівської міської ради 

 

Ткаченко Олена 

Станіславівна 

вчитель математики загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 4 Покровської міської ради 

 

До участі у фінальному етапі Конкурсу запрошено 7 учнів Донеччини, але 

брали участь − 6 учнів.  

За результатами участі у Всеукраїнському конкурсу дослідницьких робіт 

для учнів 6-8 класів призерами Конкурсу стали 3 учні, що складає 50% від 

учасників Всеукраїнського етапу Конкурсу.  
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Номінація «Альтернативна енергетика» 
Кравченко 

Тетяна 

Віталіївна 

Комунальний заклад "Курахівська гімназія 

"Престиж" (школа І ступеня з поглибленим 

вивченням іноземних мов та гімназія) 

Мар`їнської районної ради Донецької 

області", 7 клас 

 

ІІ місце 

Номінація «Звалища та довкілля» 

Войтенко  

Анастасія  

Юріївна 

Степанівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Іллінівської сільської ради 

Костянтинівського району, 8 клас 

 

ІІІ місце 

 

Номінація «Популяризація екологічно безпечного способу життя» 

Прокопов 

Данило 

Шеразович 

Навчально-виховний комплекс «Гімназія із 

загальноосвітньою школою І ступеня» 

Костянтинівської міської ради, 8 клас 

ІІІ місце 

Пропозиції щодо участі у Всеукраїнському конкурсу дослідницьких 

робіт для учнів 6-8 класів: скерувати роботу щодо активної участі учнів 

закладів загальної середньої освіти області у Всеукраїнському конкурсі 

дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів; провести організаційно-методичну 

роботу щодо покращення рівня підготовки учнівських робіт; сприяти активній 

підготовці робіт у всіх номінаціях Конкурсу. 

Визначним заходом МАН, який свідчить про рівень роботи з 

обдарованими дітьми у регіоні, є щорічний Всеукраїнський конкурс-захист 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (далі  Конкурс). Метою 

Конкурсу є виявлення обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових 

досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в 

сучасному суспільстві. 

У 2017/2018 навчальному році Всеукраїнський конкурс-захист науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України проводився у три етапи: 

 І етап проходив безпосередньо у районах, містах, громадах області 

та у загальноосвітніх школах-інтернатах обласного підпорядкування до 10 

січня 2018 . 

 ІІ (обласний) етап відбувся у січні - лютому 2018, комунальний 

позашкільний навчальний заклад «Донецька обласна Мала академія наук 

учнівської молоді» призначено відповідальним за організацію та проведення. 

 ІІІ етап проводився у м. Києві з 18 квітня до 24 квітня 2018 . 
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У І (районному, міському) етапі взяли участь 790 учасників із 9 районів, 

15 міст, 2 об’єднаних громад та вихованці закладів обласного підпорядкування 

Донецької області. 

У рамках проведення ІІ (обласного) етапу Конкурсу здійснено – заочне 

оцінювання учнівських робіт, оцінювання навчальних досягнень із базових 

дисциплін (контрольна робота), захист науково-дослідницьких робіт. 

До розгляду фахового журі ІІ етапу Конкурсу було надано 224 учнівські 

науково-дослідницькі роботи у т. ч. за відділеннями: технічні науки (11); 

економіка (3); математика (14); фізика та астрономія (9); комп'ютерні науки 

(19); науки про Землю (5); філософія та суспільствознавство (20); історія (25); 

мовознавство (28); літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство 

(36); екологія та аграрні науки (24); хімія та біологія (30). 

За результатами заочного оцінювання 4 учнівських роботи (секція 

Правознавство) не були допущені до подальшої участі у Конкурсі. Учнівські 

роботи, на думку журі секції, не відповідали вимогам до змісту науково-

дослідницьких робіт. Відповідно п. 5 Основних вимог до написання 

оформлення та представлення дослідницьких учнівських робіт, до розгляду не 

приймаються роботи, які є плагіатом, компілятивні роботи без самостійного 

дослідження, власних досліджень з обраної тематики. Роботи учнів 

складаються із тексту, який більш ніж на 60%, 70% буквально співпадає із 

текстом інтернет-джерел. Науковим керівникам треба ретельно перевіряти 

роботу на плагіат. 

Конкурсанти, роботи яких є плагіатом. 
 

ПІБ 

учня-конкурсанта 
Навчальний заклад Клас 

Вареня Альона 

Євгенівна 

Красноармійський міський ліцей «Надія» 11 

Луговська Аліна 

Олексіївна 

Іванопільська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів Константинівської районної ради 

9 

Борисова Юлія 

Вікторівна 

Навчально - виховний комплекс 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- ліцей  

м. Добропілля 

10 

Візіров  

Святослав  

Артемович 

Краматорський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа  І- ІІІ ступенів № 6 - 

дошкільний навчальний заклад» Краматорської 

міської ради 

10 

 

За підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт до 

написання контрольної роботи було допущено 220 учнів із 224 конкурсантів. 

11 лютого 2018р. проведено оцінювання навчальних досягнень із базових 

дисциплін (контрольна робота) на базі ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» (м. Покровськ), ДВНЗ «Донбаський державний 
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педагогічний університет» (м. Слов’янськ), КЗ «Маріупольська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 7 Маріупольської міської ради Донецької області»(м. 

Маріуполь).  

Контрольну роботу виконали 216 учнів Донеччини. Із поважних причин 

були відсутні 4 учня. 

Юни науковці Донеччини показали свої знання з української мови та 

літератури, зарубіжної літератури, української, англійської, німецької та 

російської мови, математики, фізики, біології, хімії, історії України. 

У зв’язку з ситуацією, що склалась у Донецькій області під час 

проведення ООС, захист науково-дослідницьких робіт проведено 16-18 лютого 

2018р. на базі ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет», Маріупольського 

державного університету та Слов’янської загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів № 10 Слов’янської міської ради відповідно до графіку проведення 

захисту науково-дослідницьких робіт наживо та в режимі on-line. 
 

Склад учасників  

І, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту  

 науково-дослідницьких робіт учнів-членів Донецького територіального 

відділення Малої академії наук України у 2017/2018 навчальному році 
 

№ 

з/п 

Структурні підрозділи освіти міських рад, 

райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій 

об’єднаних, територіальних громад 

Кількість 

учасникі

в І етапу 

Кількість 

учасників ІІ етапу 

за 

заявами 

прийнял

и участь 

1. Відділ освіти військово-цивільної адміністрації 

міста Авдіївка 
4 2 2 

2. Управління освіти Костянтинівської міської 

ради 
27 21 21 

3 Відділ освіти Мирноградської міської ради 26 3 3 

4.  Відділ освіти Дружківської міської ради 25 6 6 

5. Департамент освіти Маріупольської міської 

ради 
165 41 41 

6. 
Управління освіти Краматорської міської ради 72 10 10 

7. Відділ освіти Слов`янської міської ради 21 14 14 

8. Міське управління освіти військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк 
27 15 15 

9 Управління освіти Бахмутської міської ради 41 7 7 

10. Відділ освіти Добропільської міської ради 23 13 13 

11. Відділ освіти Покровської міської ради 28 20 20 

12. Управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради 
7 3 3 
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13. Відділ освіти Селидівської міської ради 7 3 3 

14. Відділ освіти Новогродівсьскої міської ради 12 7 7 

15. Управління освіти Соледарської міської ради 3 2 2 

16. Відділ освіти Покровської районної державної 

адміністрації 
2 2 2 

17. Управління освіти, молоді та спорту 

Великоновосілківської райдержадміністрації 
10 7 7 

18. Відділ освіти Бахмутської районної державної 

адміністрації 
19 6 6 

19. Відділ освіти Олександрівської 

райдержадміністрації 
10 3 3 

20. Відділ освіти Костянтинівської 

райдержадміністрації 
28 7 7 

21. Відділ освіти Волноваської 

райдержадміністрації 
7 4 4 

22. Відділ освіти Мангушської 

райдержадміністрації 
5 3 3 

23. Відділ освіти Нікольської райдержадміністрації 1 1 1 

24. Відділ освіти Слов’янської райдержадміністрації 1 1 1 

25. Відділ освіти Черкаської об’єднанної 

територіальної громади 
6 4 4 

26. Відділ освіти Іллінівської сільської ради  6 6 

27. ОЗШ «Юний дослідник КПНЗ «ДОМАНУМ» 212 12 12 

28. Святорірська загальноосвітня санаторна школа-

інтернат І-ІІ ст. № 12 
1 1 1 

 РАЗОМ 790 224 224 
 

Нажаль, учнівська молодь деяких міст та районів закладів загальної 

середньої, позашкільних закладів обласного підпорядкування не брали участь у 

ІІ (обласному) етапі Конкурсу.  

Структурні підрозділи освіти, позашкільні заклади обласної 

комунальної власності, які не прийняли участь у Конкурсі 
 

№ з/п Відділи освіти міських рад та райдержадміністрацій, позашкільні заклади обласної 

комунальної власності 

1 Міський відділ освіти Вугледарської міської ради 

2 Відділ освіти Ясинуватської райдержадміністрації 

3 Відділ освіти Мар’янської райдержадміністрації 

4 Відділ освіти Добропільської районної державної адміністрації 

5 Донецький обласний еколого-натуралістичний центр 

6 Донецький обласний центр технічної творчості дітей та юнацтва 

7 Донецький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді 

8 Донецький ОПДЮТ 



58 

 

Кількісний склад учасників ІІ (обласного) етапу Конкурса 
 

 
 

 

Згідно Правил проведення, Конкурс є щорічним інтелектуальним 

змаганням, що проводиться серед учнів (вихованців) 9-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, учнів, слухачів професійно-технічних 

навчальних закладів, вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних 

закладів, студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

Аналізуючи активність участі учнівської молоді Донеччини в І, ІІ етапах 

Конкурсу, слід зазначити, що другий рік поспіль не беруть участь у Конкурсі 

учні професійно-технічних навчальних закладів області. 
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Найбільшу кількість учасників у ІІ етапі Конкурсу забезпечили заклади 

загальної середньої освіти департаменту освіти Маріупольської міської ради 

(41 учень-конкурсант, що складає 18% учасників ІІ етапу Конкурсу). 

Відзначимо, що незважаючи на складну ситуацію у регіоні, учні закладів 

загальної середньої освіти м. Авдіївка другий рік поспіль приймають участь у 

Конкурсі.  

Інтелектуальні знання і наукові здобутки учасників ІІ (обласного) етапу 

Конкурсу оцінювали понад 108 науковців та педагогічних працівників, з них 9 

докторів наук, 4 науковця мають звання професора, 62 науковців мають 

науковий ступень кандидата наук, 9 старших викладачів вищих навчальних 

закладів, 27 вчителів закладів загальної середньої освіти. До роботи журі секцій 

обласного етапу Конкурсу були залучені науково-педагогічні працівники ЗВО 

«Донбаський державний педагогічний університет», ЗВО «Приазовський 

державний технічний університет», Маріупольського державного університету, 

ЗВО «Донецький національний університет імені Василя Стуса», ЗВО 

«Донецький національний технічний університет», кращі вчителі закладів 

загальної середньої освіти області. 

Склад журі ІІ (обласного) етапу Конкурсу 
 

  

За оцінками журі Конкурсу, цьогорічні роботи конкурсантів свідчать про 

зростання рівня проведення учнівських наукових досліджень, грамотності їх 

оформлення, а також тематичного різноманіття відповідно до актуальних 

проблем сучасності. Вихованці МАН із своїми наставниками порушують гострі 

проблеми сьогодення і пропонують власні шляхи їх розв’язання. Варто 

відзначити, що значна кількість учнів здійснює наукові дослідження на 

місцевому матеріалі, що придає особливу значимість дослідженням юних 

науковців. 
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За результатами оцінки науково-дослідницьких робіт, їх захисту та 

виконання контрольних робіт з базових дисциплін визначено 92 переможця та 

призера у 12 наукових відділеннях за 53 секціями Конкурсу, що складає 41% 

учасників ІІ етапу. У минулому 2016/2017 навчальному році з 222 учасників ІІ 

етапу 80 учнів стали переможцями та призерами, що складало 36%. У 

2017/2018 навчальному році результат покращено. І місце вибороли 23 учня, ІІ 

місце – 36 учнів; ІІІ місце – 33 учня. 

Результати ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 
 

 
 

Переможці та призери ІІ етапу Конкурсу були нагороджені дипломами 

департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації І, ІІ, ІІІ ступенів, 

учасники ІІ етапу Конкурсу отримали диплом учасника. Наукові керівники, які 

підготували переможців Конкурсу, нагороджені грамотами департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації за високий рівень підготовки переможця ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України. 

Статистична інформація у розрізі Донецької області 

ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів  

Малої академії наук України 
 

№ 
з/п 

Місто, район, 
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територіальна 
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ІІ
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ІІ
І 
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у

п
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я
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Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 м. Авдіївки 2 2 0 0 0 0 0 13 0 0 

2 м. Костянтинівка 21 21 0 2 0 2 4 9 0,19 9,5% 

3 м. Соледар 2 2 0 0 0 0 0 13 0 0 
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4 м. Мирноград  3 3 0 0 1 1 1 12 0,33 33% 

5 м. Дружківка 6 6 0 3 0 3 6 7 1 50% 

6 м. Маріуполь  41 41 10 14 10 34 68 1 1,7 83% 

7 м. Краматорськ  10 10 1 1 2 4 7 6 0,7 40% 

8 м. Слов`янськ  14 14 2 4 1 7 15 2 1,07 50% 

9 м.Торецьк  15 15 1 0 1 2 4 9 0,27 13% 

10 м. Бахмут  7 7 2 1 0 3 8 5 1,14 43% 

11 м. Добропілля  13 13 0 0 7 7 7 6 0,54 54% 

12 м. Покровськ  20 20 1 2 3 6 10 3 0,5 30% 

13 м. Лиман  3 3 1 1 1 3 6 7 2 100% 

14 м. Селидове  3 3 0 1 1 2 3 10 1 67% 

15 м. Новогродівка  7 7 1 1 1 3 6 7 0,86 43% 

16 Покровський 

район 
2 2 0 0 0 0 0 13 0 0 

17 Великоновосілківс

ький район 
7 7 1 1 0 2 5 8 0,71 29% 

18 Бахмутський 

район  
6 6 1 2 0 3 7 6 1,17 50% 

19 Олександрівський 

район 
3 3 0 0 0 0 0 13 0 0 

20 Костянтинівський 

район 
7 7 0 0 0 0 0 13 0 0 

21 Волноваський 

район  
4 4 0 0 0 0 0 13 0 0 

22 Мангушський 

район  
3 3 0 0 0 0 0 13 0 0 

23 Нікольський 

район 
1 1 0 0 0 0 0 13 0 0 

24 Слов’янський 

район 
1 1 0 1 0 1 2 11 2 100% 

25 Черкаська 

селищна рада 
4 4 1 0 1 2 4 9 1 50% 

26 Іллінівська 

сільська рада 
6 6 0 0 2 2 2 11 0,33 33% 

Заклади обласного підпорядкування 

27 ОЗШ «Юний 

дослідник КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

12 12 1 2 2 5 9 4 0,75 42% 

28 Святогірська 

загальноосвітня 

санаторна школа-

інтернат І – ІІ ст. 

№ 12 

1 1 0 0 0 0 0 13 0 0 

 

Рейтинг результативності команди = кількість набраних балів/ 

кількість учасників 

Кількість балів: диплом І ступеня – 3 бали; диплом ІІ ступеня – 2 бали; 

диплом ІІІ ступеня – 1 бал. 

Рейтинг ефективності= кількість переможців, призерів / кількість 

учасників 
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Підсумковий рейтинг команд ІІ (обласного) етапу Конкурсу 
 

 
 

Другий рік поспіль за сумою набраних балів лідирують команди учнів 

закладів загальної середньої освіти міст Маріуполя, Слов’янську. Учні 

м. Покровськ у цьому році більш ефективно брали участь у Конкурсі, ця 

команда отримала заліковий бал – 10 (третій результат у Конкурсі).  
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Рейтинг ефективності команд ІІ (обласного) етапу Конкурсу. 
 

 
 

Звертаємо увагу, що за рейтингом ефективності (що в умовах конкурсу 

дуже важливо), тобто за співвідношенням кількості переможців із загальною 

кількістю учасників команди від міста/району (у %) – за рахунок меншої 

загальної кількості учасників Конкурсу у ІІ етапі Конкурсу. 
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Розподіл учасників конкурсу у розрізі 

наукових відділень 
 

 
 

 

Як бачимо, найбільш популярними відділеннями ІІ етапу Конкурсу серед 

учнівській молоді два роки поспіль є відділення − Літературознавство, 

фольклористика та мистецтвознавство, Хімія та біологія, Мовознавство, 

Історія.  

Право представляти область на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України у 2017/2018 навчальному році за підсумками ІІ етапу конкурсу 

вибороли 37 учнів Донеччини. У цьому році географія учасників ІІІ етапу 

розширилась. Склад команди Донеччини представляли представники закладів 

загальної середньої освіти міст, районів, об’єднаних територіальних громад 

Донецької області, а саме, учні 8 закладів освіти міста Маріуполя: 

- Комунальний заклад «Маріупольський міський навчально-виховний 
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комплекс «Гімназія-школа» № 27(3 учня); 

- Комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» (7 учнів); 

- Комунальний заклад "Маріупольський навчально-виховний 

комплекс "Ліцей-школа №14"(1 учениця); 

- Комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №66» (1 учениця); 

- Комунальний заклад «Маріупольський міський технологічний ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» (1 учень); 

- Комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням новогрецької мови І-ІІІ ступенів № 46» (1 учениця); 

- Комунальний заклад «Спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням окремих предметів І-ІІІ ступенів №4 Маріупольської міської ради 

Донецької області» (1 учень); 

- Комунальний заклад "Маріупольський навчально-виховний 

комплекс "Ліцей - школа №48" (1 учень). 

Також право представлять Донеччину у ІІІ етапі змагань вибороли учні 

закладів загальної середньої освіти міст області: 

- місто Дружківка − 2 учня (Дружківська гімназія «Інтелект» 

Дружківської міської ради); 

- місто Краматорськ − 2 учня (Краматорська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 26, Краматорська українська гімназія); 

-  місто Часовояр – 2 учня (Часовоярська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 17 Бахмутської районної ради);  

- місто Бахмут – 2 учня (Бахмутський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 – багатопрофільний ліцей»);  

- місто Слов’янськ – 3 учня (Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 11, Слов’янський пелагогічний ліцей); 

- місто Покровськ − 3 учня (Красноармійський міський ліцей 

«Надія», Навчально-виховний комплакс № 1); 

- місто Костянтинівка − учениця Костянтинівської 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 3; 

- місто Торецьк − учениця закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №10;  

- місто Новогродівка учениця Новогродівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7;  

-  місто Лиман − учень Лиманський ліцей. 

Серед учасників ІІІ етапу учні закладів освіти районів, об’єднаних 

територіальних громад Донеччини:  

- Великоновосілківський район учениця Великоновосільківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2; 

- Черкаська селищна громада учениця Прелесненської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів. 
 

Представники команди Донеччини взяли участь у роботі 37 наукових 

секцій 11 відділень. У минулому році Донеччину представляли учні-учасники у 
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25 секціях 11 наукових відділень. Але прикро, що від Донецької області до 

наукового відділення Економіка не надано заявки на участь у ІІІ етапі 

Конкурсу. Слід звернути увагу, що вперше за останні 3 роки учні Донеччини 

змагались у секціях  наукового відділення Фізика та астрономія (Теоретична 

фізика, Експериментальна фізика). 

ІІІ етап Конкурсу проходив у терміни з 19 квітня по 24 квітня 2018р. 

Серед учнів Донеччини 19 переможців (призерів). 
 

Результати участі команди Донецької області у ІІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів Малої академії наук України  

у 2017/2018 навчальному році 
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Зарубіжна 

література  

Світоносова 

Лоліта 

Олексіївна 

Дружківська гімназія 

«Інтелект» 

Дружківської міської 

ради,  

11 клас 

82,98 14 
Доста-

тній 
 

Фолькло-

ристика 

Гречка 

Євгенія 

Сергіївна 

Великоновосілківський 

РЦДЮТ, 

Великоновосілківська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №2 

Великоновосілківської 

районної ради, 11 клас 

82,20 6 
Доста-

тній 
ІІІ 

Мистецт-

вознавство 

Пономаренко  

Алла 

Дмитрівна 

Комунальний заклад 

«Маріупольський 

міський навчально-

виховний комплекс  

"Гімназія-школа" №27  

Маріупольської міської 

ради Донецької 

області», 10 клас 

85,65 7 
Висо-

кий 
ІІІ 

Літера-

турна 

творчість 

Хозіна  

Валерія 

Сергіївна 

Краматорська 

українська гімназія 

Краматорської міської 

ради,  

10 клас 

86,90 8 
Висо-

кий 
ІІІ 

М
о
в
о
зн

ав
ст

в
о

 

Українська 

мова 

Прядко   

Алісія 

Романівна 

Часовоярська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 17 

Бахмутської районної 

ради,  

11 клас 

72,80 22 
Серед-

ній 
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Російська 

мова 

Косяк 

Семен 

Антонович 

Бахмутський 

навчально-виховний 

комплекс 

«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 

11 – багатопрофільний 

ліцей» Бахмутської 

міської ради, 9 клас 

85,90 1 
Висо-

кий 
І 

Англійська 

мова 

Овчаренко  

Діана Ігорівна 

Очна-заочна школа 

здібної учнівської 

молоді «Юний 

дослідник» КПНЗ 

«ДОМАНУМ», 

комунальний заклад 

"Маріупольський 

технічний ліцей" 

Маріупольської міської 

ради Донецької 

області", 10 клас 

79,15 8 
Доста-

тній 
ІІІ 

Ф
іл

о
со

ф
ія

 т
а 

су
сп

іл
ь
ст

в
о
зн

ав
ст

в
о

 

Філософія 

Івлєв Кирило 

Олександрови

ч 

Часовоярська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 17 

Бахмутської міської 

ради, 11 клас 

67,35 10 
Серед-

ній 
 

Соціологія 

Ярова  

Анна 

Сергіївна 

Комунальний заклад 

"Маріупольський 

навчально-виховний 

комплекс "Ліцей-школа 

№14" Маріупольської 

міської ради Донецької 

області", 11 клас 

78,50 13 
Доста-

тній 
 

Теологія, 

релігієзнав

ство та 

історія 

релігії 

Федь  

Михайло 

Ігорович 

Слов’янська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 11 

Слов’янської міської 

ради, 11 клас 

66,50 14 
Серед-

ній 
 

Педагогі-ка 

Федулова  

Валерія 

Сергіївна 

Комунальний заклад 

"Маріупольський 

технічний ліцей" 

Маріупольської міської 

ради Донецької 

області", 9 клас 

66,35 19 
Серед-

ній 
 

Журналіст

ика 

Золотенкова 

Олександра 

Ігорівна 

Комунальний заклад 

"Маріупольська 

спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №66 

Маріупольської міської 

ради Донецької 

області", 11 клас 

79,30 17 
Доста-

тній 
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Іс
то

р
ії

 

Історія 

України  

Дудін  

Данило 

Сергійович 

Комунальний заклад 

«Маріупольський 

міський технологічний 

ліцей Маріупольської 

міської ради Донецької 

області», 9 клас 

78,50 19 
Доста-

тній 
 

Археологія 

Доценко  

Владислав 

Вадимович 

Дружківська  гімназія 

«Інтелект» 

Дружківської  міської 

ради , 11 клас 

78,40 5 
Доста-

тній 
ІІІ 

Етнологія 

Гагаріна  

Анна 

Олександрівн

а 

Комунальний заклад 

"Маріупольська 

спеціалізована школа з 

поглибленим 

вивченням 

новогрецької мови І-ІІІ 

ступенів № 46 

Маріупольської міської 

ради Донецької 

області", 11 клас 

72,35 11 
Серед-

ній 
 

Н
ау

к
 п

р
о
 З

ем
л
ю

 

Географія 

та 

ландшавто-

знавство 

Якимцова 

Олександра 

Дмитрівна 

Красноармійський 

міський ліцей «Надія», 

11 клас 
78,21 21 

Доста-

тній 
 

Геологія, 

геохімія та 

мінерологі

я 

Добудько  

Анна Ігорівна 

Костянтинівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 3 

Костянтинівської 

міської ради, 10 клас 

76,30 10 
Доста-

тній 
 

Т
ех

н
іч

н
и

х
 н

ау
к
 

Екологічно 

безпечні 

технології 

та 

ресурсозбе

-реження 

Редченко    

Андрій 

Юрійович 

Краматорська 

загальноосвітня  школа 

І-ІІІ ступенів № 26 

Краматорської міської 

ради, 9 клас 

87,20 8 
Висо-

кий 
ІІІ 

Технологіч

ні процеси 

та 

перспектив

ні 

технології 

Щербаков 

Антон 

Олександрови

ч 

Комунальний заклад 

"Маріупольський 

технічний ліцей" 

Маріупольської міської 

ради Донецької 

області", 10 клас 

81,72 14 
достат

ній 
 

К
о
м

п
’ю

те
р
н

і 
н

ау
к
и

 

Техноло-гії 

програму-

вання 

Чернишов 

Денис 

Юрійович 

Бахмутський  

навчально-виховний 

комплекс 

«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

№11 – 

багатопрофільний 

ліцей» Бахмутської 

міської ради, 11 клас 

75,43 8 
Доста-

тній 
ІІІ 
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Інформацій

ні системи, 

бази даних 

та системи 

штучного 

інтелекту 

Шкаліков  

Олег 

Володимиров

ич 

Комунальний заклад 

"Спеціалізована школа 

з поглибленим 

вивченням окремих 

предметів І-ІІІ ступенів 

№4 Маріупольської 

міської ради Донецької 

області", 11 клас 

76,63 11 
Доста-

тній 
 

Комп’ютер

ні системи 

та мережі 

Сіверський  

Максим 

Дмитрович 

Комунальний заклад 

"Маріупольський 

технічний ліцей" 

Маріупольської міської 

ради Донецької 

області", 11 клас 

97,12 1 
Висо-

кий 
І 

Internet-

технології 

та WEB 

дизайн 

Агванян  

Артем 

Робертович 

Комунальний заклад 

"Маріупольський 

технічний ліцей" 

Маріупольської міської 

ради Донецької 

області", 9 клас 

88,08 1 
Висо-

кий 
І 

Мультиме-

дійні 

системи, 

навчальні 

та ігрові 

програми 

Свинарчук  

Володимир 

Сергійович 

Комунальний заклад 

"Маріупольський 

міський навчально-

виховний комплекс 

"Гімназія-школа" №27 

Маріупольської міської 

ради Донецької 

області", 11 клас 

62,80 16 
Серед- 

ній 
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Матема-

тика 

Саган 

Володимир 

Володимиров

ич 

Лиманський ліцей 

Лиманської міської 

ради, 9 клас 
89,42 8 

Висо-

кий 
ІІІ 

Приклад-

на 

математика 

Дубик 

Данило 

Володимиров

ич 

Комунальний заклад 

"Маріупольський 

технічний ліцей" 

Маріупольської міської 

ради Донецької 

області", 11 клас 

82,60 4 
Дос-

татній 
ІІ 

Ф
із

и
к
а 

та
 а

ст
р
о
н

о
м

ії
 

Теоретична 

фізика 

Коробко  

Володимир 

Юрійович 

Слов’янський 

педагогічний ліцей 

Слов’янської міської 

ради, 10 клас 

89,77 7 
Висо-

кий 
ІІІ 

Експери-

ментальна 

фізика 

Чучін  

Данило 

Родіонович 

Комунальний заклад 

"Маріупольський 

міський технологічний 

ліцей Маріупольської 

міської ради Донецької 

області", 11 клас 

87,03 8 
Висо-

кий 
ІІІ 
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Х
ім

ія
 т

а 
б

іо
л
о
гі

я
 

Біологія 

людини 

Демиденко 

Яна 

Вікторівна 

Новогродівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 7 

Новогродівської 

міської ради,  

11 клас 

75,54 12 
Доста-

тній 
 

Зоологія, 

ботаніка 

Малинська 

Антоніна 

Віталіївна 

 

Комунальний заклад 

"Маріупольська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 41 

Маріупольської міської 

ради, Донецької 

області", 11 клас 

78,86 13 
Доста-

тній 
 

Медицина 

Пхайко  

Марія 

Олегівна 

Навчально-виховний 

комплакс № 1 

Покровської міської 

ради, 11 клас 

70,30 22 
Серед-

ній 
 

Психологія 

Едігер  

Ганна 

Ігорівна 

Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №10 

військово-цивільної 

адміністрації міста 

Торецьк, 10 клас 

86,03 9 
Висо-

кий 
ІІІ 

Хімія 

Букатенко  

Радмила 

Сергіївна 

Прелесненська 

загальноосвітня школа 

І - ІІІ ступенів 

Черкаської селищної 

ради Словянського 

району, 11 клас 

61,84 22 
Серед-

ний 
 

Е
к
о
л
о
гі

я
 т

а 
аг

р
ар

н
і 

н
ау

к
и

 

Екологія 

Мараховська  

Єлизавета 

Андріївна 

Комунальний заклад 

"Маріупольський 

навчально-виховний 

комплекс "Ліцей - 

школа №48" 

Маріупольської міської 

ради Донецької 

області", 10 клас 

86,46 7 
Висо-

кий 
ІІІ 

Охорона 

довкілля та 

раціональн

е 

природоко

ристування 

Малкіна 

Катерина 

Олександрівн

а 

Комунальний заклад 

"Маріупольський 

технічний ліцей" 

Маріупольської міської 

ради Донецької 

області", 11 клас 

82,17 7 
Доста-

тній 
ІІІ 

Ветеринарі

я та 

зоотехніка 

Макєєва  

Анастасія 

Олександрівн

а 

Красноармійський 

міський ліцей «Надія», 

11 клас 
81,76 7 

Доста-

тній 
ІІІ 

Лісознавст

во 

 

Бутиліна  

Катерина 

Олексіївна 

Слов’янський 

педагогічний ліцей 

Слов’янської міської 

ради, 11 клас 

78,79 5 
Доста-

тній 
ІІІ 
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19 учнів-учасників стали переможцями та призерами (І місце – 3 учня; ІІ 

місце – 1 учень; ІІІ місце – 15 учнів ), що складає 51 % від складу команди. У 

минулому році переможцями та призерами стали 13 учнів. 
 

Результати участі у ІІІ етапі Конкурсу 
 

 
 

Юні науковці Донеччини гідно представили свої науково-дослідницькі 

роботі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких.  

Звання найкращого мовознавця (секція Російська мова) та перше місце  у 

секції отримало наукове дослідження Косяк Семена Антоновича, ученика 9 

класу Бахмутського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 11 – багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради, 

керівник роботи – Лавренко Олена Олександрівна, вчитель російської мови 

та літератури. Робота юного науковця присвячена актуальній та своєчасній 

темі: «Вплив інтернет-сленгу на підлітків у повсякденному спілкуванні». 

Позитивним моментом роботи є дослідження особливостей мови молоді, що 

дозволило автору визначити способи поповнення молодіжного лексикону. 

Зокрема, привертає увагу висновок, зроблений автором на основі аналізу 

отриманих результатів у ході проведеного соціологічного опитування, 

тестування підлітків через мережу Інтернет (сайт «Фейсбук»). У ньому 

підкреслюється, що молодіжний сленг, будучи унікальною мовою певної групи 

носіїв, виступає своєрідним соціумним маркером для всього суспільства в 

цілому, що дозволяє детермінувати сферу та цільові установки його вживання.  

Відмічено увагою журі секції Англійська мова науково-дослідницька 

робота Овчаренко Діани Ігорівни, учениці 10 класу КЗ «Маріупольський 

технічний ліцей», яка є учнем-слухачем секції очно-заочної школи «Юний 

дослідник» КПНЗ «ДОМАНУМ». Науковий керівник Федорова Юлія 

Геннадіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської 

філології Маріупольського державного університету. Голова журі секції  

Англійська мова відзначила великий потенціал дослідниці. Особливу увагу 
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заслуговують додатки, що презентують неологізми у сфері «Наука». Діана 

посіла ІІІ місце у секції. 

Гречка Євгенія Сергіївна, учениця 11 класу Великоновосілківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, вихованки гуртка «Фольклор та 

етнографія народу України» Великоновосілківсько ЦДЮТ провела кропітку 

роботу з інформаторами під час польових експедицій, використовуючи сучасні 

електронні засоби збору аудіо матеріалу, ретельно опрацювала теоретичну 

літературу, дослідила сучасний український репертуар 18 народних балад села 

Андріївка Донецької області. Євгенія посіла ІІІ місце у секції Фольклористика. 

Науковий керівник роботи учениці − Авілова Олена Василівна, учитель 

української мови та літератури, керівник гуртка. 

Третій рік поспіль учні-слухачі секції Мистецтвознавство (очно-заочна 

школа «Юний дослідник» КПНЗ «ДОМАНУМ»), керівник секції Батичко 

Галина Іванівна, кандидат наук з мистецтвознавства, доцент, виборюють 

призові місця у ІІІ етапі Конкурсу. У цьому році Пономаренко Алла 

Дмитрівна, учениця 11класу НВК «гімназія-школа» № 27 м. Маріуполя, з 

науково-дослідницькою роботою: «Художньо-інтерпретаційні моделі простору 

у монументально-декоративному мистецтві м. Маріуполя» у рейтингу секції − 

7, отримала Диплом ІІІ ступеня. Керівник роботи − Голущак Ольга 

Анатоліївна, учитель літератури. 

Відзначена робота Хозіної Валерії Сергіївни (секція Літературна 

творчість), яка стала переможцем та отримала Диплом ІІІ ступеня. Незважаючи 

на зовсім юний вік авторки, її твори зважені й зрілі; філософське сприйняття 

навколишнього світу додає певної ступені серйозності й справжності. Хозіна 

В.С., учениця 10 класу Краматорської української гімназії, підготували свої 

твори під керівництвом Бородай Олега Васильовича, викладача історії 

Краматорської української гімназії. 

Привернуло увагу наукового журі дослідження Доценко Владислава, 

учня 11 класу Дружківської гімназії «Інтелект», секція Археологія. Владислав 

поставив за мету статистичне відтворення цілісної релігійної картини в 

середній течії Сіверського Дінця протягом VIII -XIV ст. на основі досліджень 

попередніх років. Слід зазначити, що до цього не було жодного дослідження, 

що узагальнювало б усі результати розкопок городища. Крім того, це перша 

спроба проаналізувати релігійну приналежність населення городища в повному 

обсязі. Учень разом з науковим керівником Прус Іриною Миколаївною 

здійснили вдале польове дослідження. 
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Переможцем у секції Екологічно-безпечні технології та 

ресурсозбереження став учень 9 класу Краматорської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 26 – Редченко Андрій Юрійович. Під керівництвом Хілько 

Інна Анатоліївна, вчителя хімії, Андрій підготував роботу: «Електричний 

стимулятор росту рослин. Електрика в житті рослин».Але, не дивлячись на те, 

що Редченко Андрій став переможцем ІІІ етапу Конкурсу, отримав Диплом ІІІ 

ступеня, він вважає, що дана робота не закінчена, тому що отримані тільки 

перші результати, планує продовжити дослідження в цій області й 

використовувати сприятливу дію електричного струму на фізіологічний стан 

рослин для лікування ушкодженої кори дерев і т.п. 

Успішніше учні Донеччини представили свої дослідження у відділенні 

Комп’ютерні науки: 

Сіверський Максим Дмитрович, учень 11 класу (секція Комп’ютерні 

системи), Агванян Артем Робертович, учень 9 класу (секція Інтернет-

технології та WEB-дизайн). Юні комп’ютерні генії навчаються у КЗ 

«Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської ради , науковий 

керівник – Биков Андрій Олександрович, вчитель інформатики закладу. Учні 

стали переможцями секцій та вибороли Дипломи І ступеня. Учні приймали 

участь у виставці за участю секретаря РНБУ Олександра Турчинова. 24 квітня 

під час урочистого нагородження було надано слово для привітань Секретарю 

Ради національної безпеки і оборони України Олександру Турчинову, керівник 

РНБОУ окреслив важливу місію Малої академії наук України для підвищення 

обороноздатності молодої держави, адже до наукової і освітньої системи МАН 

долучені 60 вищих навчальних закладів і 44 науково-дослідницьких інститути. 

Під урочисту музику й оплески присутніх Олександр Турчинов вручив Почесні 

грамоти від РНБО України 24 учасникам конкурсу за найкращі розробки в 

науково-технічній і медичній сферах. Серед нагороджених учні Донеччини 

Сіверський Максим, Агванян Артем. 

Чернишов Денис Юрійович, учень 11 класу Бахмутського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 – 

багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради, переможець у секції 

Технології програмування, отримав Диплом ІІІ ступеня. Денис другий рік 

поспіль є учасником ІІІ етапу змагань. Журі привернуло увагу до додатків 

дослідження, які мають наступні переваги: компактність, можливість 

використання учнями, які бажають покращити свої знання з англійської мови, а 

саме підготуватися до здачі ЗНО. Журі відзначило великий потенціал у 

подальшому використанні. Науковий керівник дослідження – Коміна Лариса 

Вікторівна, вчитель інформатики Бахмутського навчально-виховного 
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комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 – багатопрофільний 

ліцей» Бахмутської міської ради 

Юні математики Донеччини успішно прийняли участь у двох секціях 

(Математика, Прикладна математика) − Саган Володимир Володимирович, 

учень 9 класу Лиманського ліцею Лиманської міської ради, другий рік поспіль 

приймає участь у Конкурсі, але у ІІІ етапі – вперше. За результатами участі у 

змаганні Володя став переможцем у секції Математика та отримав Диплом ІІІ 

ступеня. Наукове дослідження Саган В.В. підготував під керівництвом 

Глуханюк Олени Вікторівни, вчителя математики Лиманського ліцею. 

Дубік Данило Володимирович, учень 11 класу КЗ «Маріупольський 

технічний ліцей» Маріупольської міської ради, представляв наукові надбання у 

секції «Прикладна математика», науковий керівник роботи − Санікідзе Тарієл 

Автанділович, вчитель математики закладу. За результатами змагань Дубік 

Данило був четвертим за рейтингом у секції, отримав Диплом ІІ ступеня. 

У секціях відділення Фізика та астрономія вперше за останні 3 роки учні 

Донеччини здобули перемогу. А саме, Коробко Володимир Юрійович, учень 

10 класу Слов’янського ліцею Слов’янської міської ради. Тема роботи: 

«Дослідження руху тіл у рідинах: визначення коефіцієнта гідродинамічного 

опору», науковий керівник дослідження − Омельченко Оксана Миколаївна, 

учитель фізики-математики. Коробко Володимир був 7 у рейтингу секції 

Теоретична фізика та здобув Диплом ІІІ ступеня. 

Серед учасників секції Експериментальна фізика змагався Чучін Данило 

Родіонович, учень 11 класу Маріупольського міського технологічного ліцею, 

науковий Петрова Олександра Петрівна, вчитель фізики. Його робота є 

вдалою з точки зору актуальності, практичного й прикладного значення. Посів 

ІІІ місце, та нагороджен Дипломом ІІІ ступеня. 

У секції «Психологія» була представлена робота Єдігер Ганни Ігорівни, 

учениці 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Торецької міської 

ради. Увагу журі секції привернула актуальність, аргументованість. Над 

проблемою «Негативні прояви соціальних мереж. Кібербулінг» Ганна 

працювала два роки над дослідженням. За емоційній та змістовний захист 

роботи юна дослідниця отримала високі бали. За підсумками змагань Едігер 

Ганна посіла ІІІ місце. Науковий керівник дослідження Ганни − Парфеній 

Ірина Едуардівна, заступник директора з виховної роботи закладу.  

Мараховська Єлизавета Андріївна, учениця 10 класу НВК «Ліцей-

школа № 48» Маріупольської міської ради, у секції Екологія виборола ІІІ місце. 
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Слід відмітити, що за захист Єлизавета отримала вищий бал, вона перша у 

рейтингу за захист науково-дослідницьких робіт у секції. Робота Мараховської 

присвячена актуальним дослідженням методів рекультивації шлакових відвалів 

межах міста Маріуполя та можливості їх заселення рослинами степової зони. 

Підготувала роботу Мараховська Є.А. під  керівництвом Шиян Галини 

Андріївни, вчителя географії. 

Актуальність наукової роботи Малкіної Катерини Олександрівни, 

учениці 11 класу КЗ «Маріупольський технічний ліцей», не викликає сумніву, 

оскільки пов’язане з вирішенням проблеми утилізації поліетилену. В роботі 

дослідниця запропонувала новий перспективний метод утилізації ПВЩ. 

Дослідження було представлено в секції Охорона довкілля та раціональне 

природокористування, керівник роботи – Пономарчук В’ячеслав Вадимович, 

вчитель біології КЗ «Маріупольський технічний ліцей». Катерина за захист 

роботи отримала найвищий бал у секції, у рейтингу захисту була першою. За 

підсумками ІІІ етапу Малкіна К.О. виборола ІІІ місце. 

Робота Макеевої Анастасії Олександрівни, учениці 11 класу 

Красноармійського міського ліцею «Надія» Покровської міської ради привертає 

увагу своєю актуальність та практичністю. Дослідниця розглядає проблему 

гниття стрілки копит ця проблема є надзвичайно поширеною в коней через 

великий спектр причин її виникнення(механічні удари, неповноцінне 

харчування, неправильний моціон(робота вершника), дефіцит руху), а 

лікування є довготривалим (більше місяця) і дорогим. Саме тому результати 

дослідження є актуальними, а метою стало визначення основних бактеріальних 

збудників хвороби та вивчення їхньої чутливості до основних антибіотиків. 

Проводила дослідження Анастасія під керівництвом Федоренко Валентина 

Федорівна, учителя хімії та біології. У ІІІ етапі Конкурсу посіла ІІІ місце у 

секції Ветеринарія та зоотехнія. 

У 2017/2018 навчальному році учасники ІІІ етапу Конкурсу за загальною 

сумою балів набраних за програмою Конкурсу (заочне оцінювання науково-

дослідницьких робіт, оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін, 

захист науково-дослідницької робіт) отримали: високий рівень – 11 учасників, 

достатній – 18, середній – 8. Учні Донеччини достойно представили свої 

дослідження у ІІІ етапі Конкурсу. Серед учасників відсутні конкурсанти, що 

отримали низький рівень за загальною сумою балів.  

 

 



76 

 

Рівень підготовки учасників ІІІ  етапу за програмою Конкурсу 
 

 
 

Усі фіналісти змагання незалежно від зайнятого місця одержали 

найвагоміший приз, що не вимірюється жодними матеріальними перевагами чи 

пільгами – науковий досвід. Кожен із них пройшов урок самоствердження, який 

дав змогу оцінити свої знання і можливості, зрозуміти, чи наука – це «моє» та 

просто поринути в атмосферу, яка надихає, коли робиш те, що тобі цікаво. Учні 

мали можливість поспілкуватися з учнівською молоддю інших регіонів 

України, найти нових друзів-однодумців. 

Склад переможців та призерів  

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

Донецького територіального відділення Малої академії наук України 

у 2017/ 2018 навчальному році  
 

№ 

з/п 

Місто, район, об’єднана територіальна 

громада 

Переможці, призери 

ІІ етап Конкурсу ІІІ етап Конкурсу 

І 

м
іс

ц
е 

ІІ
 

м
іс

ц
е 

ІІ
І 

м
іс

ц
е 

р
аз

о
м

 

І ІІ ІІІ 

р
аз

о
м

 

1 м. Авдіївки 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 м. Костянтинівка 0 2 0 2 0 0 0 0 
3 м. Соледар 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 м. Мирноград  0 0 1 1 0 0 0 0 
5 м. Дружківка 0 3 0 3 0 0 1 1 
6 м. Маріуполь  10 14 10 34 2 1 4 7 
7 м. Краматорськ  

Українська Краматорська гімназія 
1 1 2 4 0 0 2 2 

8 м. Слов`янськ  2 4 1 7 0 0 2 2 
9 м.Торецьк  1 0 1 2 0 0 1 1 
10 м. Бахмут  2 1 0 3 1 0 1 2 
11 м. Добропілля  0 0 7 7 0 0 0 0 
12 м. Покровськ  1 2 3 6 0 0 1 1 
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13 м. Лиман  1 1 1 3 0 0 1 1 
14 м. Селидове  0 1 1 2 0 0 0 0 
15 м. Новогродівка  1 1 1 3 0 0 0 0 
16 Покровський район 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 Великоновосілківський район 1 1 0 2 0 0 1 1 
18 Бахмутський район  1 2 0 3 0 0 0 0 
19 Олександрівський район 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 Костянтинівський районної  0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Волноваський район  0 0 0 0 0 0 0 0 
22 Мангушський район  0 0 0 0 0 0 0 0 
23 Нікольський район 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 Слов’янський район 0 1 0 1 0 0 0 0 
25 Черкаська селищна рада 1 0 1 2 0 0 0 0 
26 Іллінівська сільська рада 0 0 2 2 0 0 0 0 

 Заклади обласного підпорядкування         
27 ОЗШ «Юний дослідник КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 
1 2 2 5 0 0 1 1 

28 Святогірська загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат І – ІІ 

ст. № 12 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 РАЗОМ    92    19 
 

Як бачимо, за кількістю переможців ІІІ етапу Конкурсу лідирували 

команди учнів м. Маріуполя (7 переможців), м. Слов’янськ, м. Краматорськ, м. 

Бахмута (по 2 учня-переможця відповідно), м. Дружківка, м. Торецьк, м. Ліман, 

м. Покровськ, Великоновосілківський район, ОЗШ «Юний дослідник КПНЗ 

«ДОМАНУМ» (по 1 переможцю відповідно).  

Слід зазначити, результативність участі у ІІІ етапі Конкурсу учнівської 

молоді комунального закладу «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради: серед переможців та призерів 5 учнів закладу. 

Також успішно працювали у ІІІ етапі Конкурсу − Слов’янський ліцей 

Слов’янської міської ради, Бахмутський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11- багатопрофільний ліцей» 

Бахмутської міської ради – по 2 учня-переможця відповідно. 

Серед талановитих педагогів Донеччини, є ті що щорічно готують 

учасників конкурсу-захисту, які демонструють високі результати у змаганнях. 

Ці талановиті педагоги закладів загальної середньої освіти Донеччини: 

Биков Андрій Олександрович, вчитель інформатики комунального 

закладу «Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської ради; 
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Авілова Олена Василівна, вчитель української мови та літератури 

Великоновосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Великоновосілківської районної ради; 

Горбань Наталія Іванівна, вчитель біології та основ екології 

Слов’янського педагогічного ліцею Слов’янської міської ради; 

Пономарчук В’ячеслав Вадимович, вчитель біології комунального 

закладу «Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської ради; 

Омельченко Оксана Миколаївна, вчитель фізики-математики 

Слов’янського педагогічного ліцею Слов’янської міської ради. 

Коміна Лариса Вікторівна, вчитель інформатики Бахмутського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 – 

багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради. 
 

За рейтингом результативності найвищі результати учасники ІІІ 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України від Донецької області продемонстрували у секціях 

наукових відділень: математики (1,5), комп’ютерних наук (1,4), мовознавства 

(1,3) 

Рейтинг результативності  та ефективності команди Донецької 

області у ІІІ етапі Конкурсу 2017/2018 навчальний рік 

 (участь у секціях наукових відділень) 
 

№ з/п Наукове відділення 

2017/2018 н. р. 
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І ІІ ІІІ 

1.  Літературознавство, фольклористика 

та мистецтвознавство  
4 - - 3 3 0,75 

 

75 % 

2.  Мовознавство 3 1 - 1 4 1,3 0,5 

3.  Філософія та суспільствознавство  5 - - - 0 0  0 

4.  Історії  3   1 1 0,33 33 % 

5.  Наук про Землю 2 - - - 0 0 0 

6.  Технічні науки 2 - - 1 1 0,5 50 % 

7.  Комп’ютерні науки 5 2 - 1 7 1,4 60 % 

8.  Математика 2 - 1 1 3 1,5 100 % 

9.  Фізика та астрономія 2 - - 2 2 1,0 100 % 

10.  Економіка - - - - - - - 

11.  Хімія та біологія 5 - - 1 1 0,2 20 % 

12.  Екологія та аграрні 4 - - 4 4 1,0 100 % 

 Разом 37 3 1 15 26 0,7  
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Найбільш ефективно були представлені наукові надбання учнівської 

молоді Донеччини у секціях наукових відділень: математики (100 %), фізики 

та астрономії(100 %), екології та аграрних наук (100 %). 

Особливо низька результативність у секціях наукових відділень: 

філософії та суспільствознавства ( 0), хімії та біології (20 %). 
 

Аналіз проведення ІІ, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2017/2018 н.р. 

показали наступні недоліки: 

- недостатня готовність переможців І етапу Конкурсу до участі у ІІ 

(обласного) етапу, особливі труднощі під час виконання контрольної роботи із 

базових дисциплін − оцінювання навчальних досягнень з базових дисциплін; 

- наступним недоліком є недостатня професійна компетентність 

вчителів-наукових керівників; 

- науковим керівникам ретельно перевіряти роботу на плагіат, так як 

роботи учнів  іноді складаються із тексту, який більш ніж на 50 % буквально 

співпадає із текстом інтернет-джерел; 

- приділяти увагу вмінню учнів-конкурсантів представляти, захищати, 

свої дослідження, вмінню публічного виступу; 

- спостерігалася й певна неузгодженість дій педагогів шкіл до написання 

науково-дослідницької роботи; отже, важливим є перегляд і оновлення, 

удосконалення цілісної системи роботи з підготовки здібних та обдарованих 

дітей до участі у Всеукраїнському конкурсу-захисту; 

- сприяти роботі щодо підготовки актуальних учнівських досліджень у 

всіх секціях наукових відділень Всеукраїнського конкурсу-захисту;  

- сприяти активізації  та покращенню рівня підготовки конкурсних 

робіт учнівської молоді у відділеннях Економіка, Наук про Землю; 

- крім того, необхідний ще й дієвий механізм стимулювання 

обдарованих дітей і їхніх наставників, до наукового пошуку, дослідницької 

роботи. А це може бути – матеріальне стимулювання учнівської молоді, широке 

висвітлення стану роботи в засобах масової інформації, урахування 

результативності – результативності роботи з обдарованими дітьми під час 

атестації педагогічних працівників. 
 

За матеріалами Конкурсу надруковано збірку тез кращих наукових робіт 

учасників ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Донецького територіального відділення 

Малої академії наук України. Видання має на меті привернути увагу учнів 

студентів, аспірантів, педагогічних працівників загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів, викладацьке-професорського складу ВНЗ, 
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широкий кіл громадськості до науково-дослідницької учнівської молоді в 

межах Малої академії України. 

У рамках підтримки обдарованої учнівської молоді Донеччини 19 червня 

2018р. відбувся обласний захід щодо відзначення переможців IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України та їх наставників. Під час заходу переможці та 

призери ІІІ етапу Конкурсу мали змогу зустрітися з губернатором Донеччини, 

та отримати цінні подарунки.  

На виконання Положення про стипендії Президента України для 

переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів та Положення про стипендії Президента України для переможців 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України, затверджених Указом Президента України          

від 16 травня 2006 № 398 «Про положення про стипендії Президента України 

для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України», відповідно до результатів ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 2017/2018 

навчального року, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2018 № 600, та результатів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

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

у 2017/2018 навчальному році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 25.05.2018 № 529, призначені стипендії учням-членам МАН 

Донецької області. 

Список 

претендентів на здобуття стипендій Президента України 

з числа переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

у 2018 році 
 

ПІБ Навчальний заклад, клас Науковий керівник 

Агванян Артем  

Робертович 

Комунальний заклад «Маріупольський 

технічний ліцей" Маріупольської 

міської ради Донецької області»,  

10 клас 

Биков Андрій 

Олександрович, 

учитель 

інформатики 

Сіверський 

Максим 

Дмитрович 

Комунальний заклад «Маріупольський 

технічний ліцей" Маріупольської 

міської ради Донецької області»,  

10 клас 

Биков Андрій 

Олександрович, 

учитель 

інформатики 



81 

 

Косяк Семен  

Антонович 

Бахмутський  навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №11 – багатопрофільний 

ліцей» Бахмутської міської ради 

Донецької області, 10 клас 

Лавренко Олена 

Олександрівна, 

учитель 

російської мови 

та літератури 
 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації О.І. Куць від 27.08.2018  №167/5-

18 «Про затвердження Положення про заохочення переможців (призерів) 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу–захисту 

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

метою матеріального стимулювання та фінансової підтримки талановитої та 

обдарованої молоді, забезпечення можливості постійного інтелектуального 

самовдосконалення, претендентами на отримання стипендії і одноразової 

грошової винагороди у 2017/2018 навчальному році стали учні переможці 

(призери) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України. 

Список призерів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2017/2018 

навчальному році 
 

№ 

з/п 
П І Б Результати участі, назва секції, рік 

Місце навчання на момент участі 

в конкурсі 

1 Саган 

Володимир 

Володимирович 

ІІІ місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція математики, 

2018 р. 

Лиманський ліцей 

Лиманської міської ради 

Донецької області,  

9 клас 

2 Дубик 

Данило 

Володимирович 

ІІ місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція прикладної 

математики, 2018 р. 

Комунальний заклад 

"Маріупольський 

технічний ліцей" 

Маріупольської міської 

ради Донецької області", 

11 клас 

3 Коробко  

Володимир 

Юрійович 

 

ІІІ місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція теоретичної 

фізики, 2018 р. 

Слов’янський 

педагогічний ліцей 

Слов’янської міської ради 

Донецької області, 10 

клас 

4 Чучін  

Данило 

Родіонович 

ІІІ місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція 

експериментальної фізики, 

Комунальний заклад 

"Маріупольський міський 

технологічний ліцей 
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2018 р. Маріупольської міської 

ради Донецької області", 

11 клас 

5 Редченко    

Андрій 

Юрійович 

ІІІ місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція екологічно 

безпечних технологій та 

ресурсозбереження, 2018 р. 

Краматорська 

загальноосвітня  школа 

І-ІІІ ступенів № 26 

Краматорської міської 

ради Донецької області, 9 

клас 

6 Агванян  

Артем 

Робертович 

І місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція іnternet-

технологій та WEB 

дизайну, 2018 р. 

Комунальний заклад 

"Маріупольський 

технічний ліцей" 

Маріупольської міської 

ради Донецької області", 

9 клас 

 

7 Сіверський 

Максим 

Дмитрович 

І місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція 

комп’ютерних систем та 

мереж, 2018 р. 

Комунальний заклад 

"Маріупольський 

технічний ліцей" 

Маріупольської міської 

ради Донецької області", 

11 клас 

8 Чернишов 

Денис  

Юрійович 

ІІІ місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція технологій 

програмування, 2018 р. 

Бахмутський  навчально-

виховний комплекс  

«Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №11 – 

багатопрофільний ліцей» 

Бахмутської міської ради 

Донецької області, 11 

клас 

9 Косяк 

Семен 

Антонович 

І місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція російської 

мови, 2018 р. 

Бахмутський  навчально-

виховний комплекс  

«Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №11 – 

багатопрофільний ліцей» 

Бахмутської міської ради 

Донецької області, 9 клас 

10 Овчаренко  

Діана 

ІІІ місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція англійської 

Комунальний заклад 

"Маріупольський 
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Ігорівна мови, 2018 р. технічний ліцей" 

Маріупольської міської 

ради Донецької області", 

10 клас 

11 Доценко  

Владислав 

Вадимович 

ІІІ місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція археології, 

2018 р. 

Дружківська гімназія 

«Інтелект» Дружківської  

міської ради Донецької 

області, 11 клас 

12 Хозіна  

Валерія 

Сергіївна 

ІІІ місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція літературної 

творчості, 2018 р. 

Краматорська українська 

гімназія Краматорської 

міської ради Донецької 

області, 10 клас 

13 Гречка 

Євгенія 

Сергіївна 

ІІІ місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція 

фольклористики, 2018 р. 

Великоновосілківська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №2 

Великоновосілківської 

районної ради Донецької 

області, 11 клас 

14 Пономаренко  

Алла  

Дмитрівна 

ІІІ місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція 

мистецтвознавства, 2018 р. 

Комунальний заклад 

«Маріупольський міський 

навчально-виховний 

комплекс "Гімназія-

школа" №27  

Маріупольської міської 

ради Донецької області», 

10 клас 

15 Малкіна 

Катерина 

Олександрів-на 

ІІІ місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція охорони 

довкілля та раціонального 

природокористування, 

2018 р. 

Комунальний заклад 

"Маріупольський 

технічний ліцей" 

Маріупольської міської 

ради Донецької області", 

11 клас 

16 Макєєва  

Анастасія 

Олександ-рівна 

ІІІ місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція ветеринарії та 

зоотехнії, 2018 р. 

Красноармійський 

міський ліцей «Надія» 

Донецької області, 

11 клас 

17 Бутиліна  

Катерина 

Олексіївна 

ІІІ місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція лісознавства, 

2018 р. 

Слов’янський 

педагогічний ліцей 

Слов’янської міської ради 



84 

 

Донецької області, 11 

клас 

18 Мараховська  

Єлизавета 

Андріївна 

ІІІ місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція екології, 2018 

р. 

Комунальний заклад 

"Маріупольський 

навчально-виховний 

комплекс "Ліцей - школа 

№48" Маріупольської 

міської ради Донецької 

області", 10 клас 

19 Едігер  

Ганна  

Ігорівна 

ІІІ місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція психології, 

2018 р. 

Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №10 військово-

цивільної адміністрації 

міста Торецьк Донецької 

області, 10 клас 
 

Список переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

у 2017/2018 навчальному році 
 

№ 

з/п 
П І Б 

Результати участі, назва секції, 

рік 

Місце навчання на момент участі в 

конкурсі 

1 Івлєв  

Кирило 

Олександро-

вич 

І місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція філософії,  

2018 рік 

Часовоярська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 17 

Бахмутської міської ради 

Донецької області, 11 клас 

2 Федь  

Михайло 

Ігорович 

І місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція теології, 

релігієзнавства та історії 

релігії, 2018 рік 

Слов’янська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 11 

Слов’янської міської ради 

Донецької області, 11 клас 

3 Дудін  

Данило 

Сергійович 

І місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція історії 

України,  

2018 рік 

Комунальний заклад 

«Маріупольський міський 

технологічний ліцей 

Маріупольської міської ради 

Донецької області», 9 клас 

4 Гордієнко 

Світлана 

Костянтинів-

на 

 

І місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція  історичного 

краєзнавства,  

2018 рік 

Новогродівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №10 ім. Тараса 

Шевченка Новогродівської 

міської ради Донецької 

області, 11 клас 

5 Гагаріна  

Анна 

Олександрів-

І місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція етнології,  

2018 рік 

Комунальний заклад 

"Маріупольська спеціалізована 

школа з поглибленим 
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на вивченням новогрецької мови 

І-ІІІ ступенів № 46 

Маріупольської міської ради 

Донецької області", 11 клас 

6 Якимцова 

Олександра 

Дмитрівна 

І місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція географії та 

ландшафтознав-ства, 2018 

рік 

Красноармійський міський 

ліцей «Надія» Донецької 

області, 

11 клас 

7 Щербаков 

Антон 

Олександро-

вич 

І місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція 

технологічних процесів та 

перспективних 

технологій,  

2018 рік 

Комунальний заклад 

"Маріупольський технічний 

ліцей" Маріупольської міської 

ради Донецької області", 10 

клас 

8 Шкаліков  

Олег 

Володимиро-

вич 

І місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція 

інформаційних систем, 

баз даних та систем 

штучного інтелекту,  

2018 рік 

Комунальний заклад 

"Спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів І-ІІІ 

ступенів №4 Маріупольської 

міської ради Донецької 

області", 11 клас 

9 Букатенко  

Радмила 

Сергіївна 

І місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція хімії, 2018 

рік 

Прелесненська 

загальноосвітня школа І - ІІІ 

ступенів Черкаської селищної 

ради Словянського району,  

11 клас 

10 Дубовик  

Тетяна  

Сергіївна 

І місце в конкурсі-захисті 

МАН, секція агрономії,  

2018 рік 

Комунальний заклад 

"Маріупольський міський 

технологічний ліцей 

Маріупольської міської ради 

Донецької області", 10 клас 
 

Виходячи з вказаного вище, роботу педагогічного колективу у 

2018 навчальному році вважати задовільною. 

Врахувати в роботі проблемні питання, які потребують вирішення у 

2019 році. Спрямувати роботу закладу на вирішення таких завдань: 

 Організувати курс консультативної роботу з викладачами ОЗШ з 

приводу особливості роботи на дистанційної платформі. 

 Оптимальне використання наукового потенціалу науковців у роботі 

зі слухачами МАН. 

 Активізувати роботу з учнівської молоддю у секціях відділень 

Економіка, Філософія та суспільствознавство 
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 Цілеспрямоване використання навчально-лабораторної бази вищих 

навчальних закладів в навчальної роботі з учнями-слухачами ОЗШ, відповідно 

до угоди про партнерство у сфері надання освітніх послуг. 

 Оптимальне використання інтернет ресурсу (платформи 

дистанційного навчання) з учнями-слухачами ОЗШ «Юний дослідник».  

 Активізація роботи з обдарованими дітьми з сільської місцевості в 

межах діяльності Донецької територіального відділення Малої академії наук. 

 Активізація роботи з організації і проведення масових заходів 

дослідницько-експериментального напряму для учнів та педагогів. 

 Активізувати роботу з ефективності участі у всеукраїнських, 

міжнародних заходах. 

 Удосконалити систему виявлення, відбору, педагогічного 

супроводу, підтримки обдарованої учнівської молоді. 

 Сприяння створенню експериментального майданчика з технічних 

наук, робототехніки на базі секцій ОЗШ. 

 Зміцнення матеріально-технічної бази позашкільного закладу. 

 


