
 

Аналіз навчально-виховної роботи комунального позашкільного 

навчального закладу «Донецька обласна Мала академія наук учнівської 

молоді» за 2017 рік, пріоритетні напрями роботи закладу.  

 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Донецька обласна Мала 

академія наук учнівської молоді» (далі – КПНЗ «ДОМАНУМ») є позашкільним 

навчальним закладом, який утворений згідно з рішенням Донецької обласної 

ради від 28 лютого 2013 року №6/19-482 «Про створення комунальних 

закладів». Управління та координацію діяльності Малої академії наук здійснює 

облдержадміністрація в особі департаменту освіти і науки Донецької області. 

Згідно з наказом департаменту освіти і науки Донецької обласної 

державної адміністрації від 24 листопада 2014 р. № 400 «Про переміщення 

Донецької обласної Малої академії наук учнівської молоді», заклад переміщено 

до м. Слов’янська Донецької області. Юридична адреса: 84121, м. Слов’янськ, 

вул. Генерала Батюка, 20.  

У роботі заклад керується Конституцією України, законами України «Про 

освіту», «Про позашкільну освіту», наказами Президента України, Кабінету 

Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших 

центральних органів виконавчої влади, розпорядженням голови 

облдержадміністрації, Статутом комунального позашкільного навчального 

закладу «Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді», 

Положенням про Малу академію 

Мала академія наук – 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. 

Основними напрямами діяльності КПНЗ «ДОМАНУМ» у 2017 році 

були: організаційно-масова діяльність; організаційно-методичний супровід 

дослідницько-експериментальної діяльності учнів 911-х класів ЗНЗ 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 очно-заочної школи 

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

організація оздоровлення та відпочинку вихованців; охорона праці та безпеки 
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життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу і працівників закладу; 

видавнича діяльність; контрольно-аналітична діяльність; фінансово-

господарська діяльність.  

Донецька Мала академія наук координує роботу районних, міських 

підрозділів області, які реалізують завдання дослідницько-експериментального 

напряму (табл.1) 

Таблиця 1 

 

№ 

з/п 
Структурні підрозділи МАН 

Кіль

кість 

Організаційно-

правова форма 

1. Міські відділення: 

 Бахмутський міський центр дітей та юнацтва. 

 Часовоярський центр дитячої та юнацької 

творчості 

 Міський консультаційний пункт з основ 

науково–дослідницької роботи учнів 

 м. Покровська 

 Центр позашкільної роботи м. Краматорська 

 Лиманський центр позашкільний роботи 

 Будинок творчості дітей та юнацтва  

м. Мирнограда 

 Центр дитячої та юнацької творчості              

м. Добропілля 

 Центр туризму та краєзнавства учнівської 

молоді м .Добропілля 

8 Комунальні 

організації 

(заклади) 

2. Районні відділення 

 Центр дитячої та юнацької творчості 

Олександрівської райдержадміністрації 

 Великоновосілківська районна станція юних 

натуралістів 

 Великоновосілківський районний центр 

дитячої та юнацької творчості 

 Артемівський районний центр дитячої та 

юнацької творчості   

4 Комунальні 

організації 

(заклади) 

3. Наукові товариства учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

20  



3 

4. Очно-заочна школа «Юний дослідник» 

комунального позашкільного навчального 

закладу «Донецька обласна Мала академія наук 

учнівської молоді» 

1 Статут КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

(комунальний 

заклад) 

 

Чисельність учнів Донецької області, які займались дослідницько-

експериментальною діяльністю в наукових відділеннях МАН, за місцем 

проживання в розрізі наукових відділень у 2016–2017 навчальному році 

(табл. 2).  

Таблиця 2 

 

 

Назва  

наукового 

відділення 

ОЗШ «Юний 

дослідник» 

Міста та 

районні 

центри 

Села, 

селища 

міського 

типу 

Всього 

1 2 3 4 

Технічні науки 10 54  64 

Фізика і астрономія 40 172 8 220 

Математика 41 126 15 182 

Комп’ютерні науки 27 52  67 

Економіка 23 125 10 158 

Історія 44 236 49 329 

Науки про Землю - 89 25 114 

Літературознавство, 

фольклористика та 

мистецтвознавство 

39 155 52 246 

Мовознавство 62 278 11 351 

Хімія та біологія 37 208 16 261 

Екологія та аграрні 

науки 

12  

103 

4 119 

Філософія та 

суспільствознавство 

13 98 5 116 

Інші  22  22 

Разом 348 1 718 

 

195 2 261 

 

У 2017 році чисельність гуртків, секцій та інших творчих об’єднань 

дослідницько-експериментального напрямку представлена в таблиці 3. 
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Таблиця 3 

 

Навчальний рік 2016–2017 

Назва наукового 

відділення 

Кількість гуртків, секцій та інших творчих 

об’єднань дослідницько-експериментального 

напряму 

Кількість 

учнів, які в 

них 

навчають-

ся  

ОЗШ 

«Юний 

дослід-

ник» 

Міста та 

районні 

центри 

Села, 

селища 

міського 

типу 

Разом 

1 2 3 4 5 

Технічні науки 1 5  6 64 

Фізика і астрономія 3 17 1 21 220 

Математика 3 10 2 15 182 

Комп’ютерні науки 2 5  7 67 

Економіка 2 10 1 13 158 

Історія 3 21 7 31 329 

Науки про Землю - 10 3 13 114 

Літературознавство, 

фольклористика та 

мистецтвознавство 

3 15 6 24 246 

Мовознавство 5 19 3 27 351 

Хімія та біологія 3 20 3 26 261 

Екологія та аграрні 

науки 

1 10 1 12 119 

Філософія та 

суспільствознавство 

1 10 2 13 116 

Інші  - 4 - 4 22 

Разом 27 156 29 212 2 261 
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Отже, чисельність дітей шкільного віку, які охоплені позашкільною 

освітою та займалися науково-дослідницькою діяльністю в МАН, у розрізі 

місця проживання у 2016–2017 навчальному році представлена у табл. 4. 

Таблиця 4 

Навчальний рік 2016-2017 

 

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 

348 1 718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             195 2 261 

 

Основні завдання, над якими працював педагогічний колектив 

КПНЗ «ДОМАНУМ» у 2017 році: 

1. Активізація роботи з налагодження тісного зв’язку з міськими та районними 

структурними підрозділами МАН області з дослідницько- 

експериментального напряму з метою налагодження тісних контактів між 

викладачем-науковцем та шкільним учителем. 

2. Сприяння активізації роботи у поглибленні знань із базових навчальних 

дисциплін обраної галузі науки. 

3. Задоволення потреб учнівської молоді в позашкільній освіті відповідно до їх 

інтересів і здібностей через організацію роботи мережі секцій наукових 

відділень очно-заочної школи «Юний дослідник». 

4. Активізація роботи з обдарованими дітьми з сільської місцевості в межах 

діяльності Малої академії наук. 

5. Залучення до дослідницько-експериментальної діяльності учнів 6–8 класів 

загальноосвітніх закладів. 

Завдання на оздоровлювальний період. 

Активізація роботи з учнями-членами Малої академії наук щодо участі в 

роботі Всеукраїнських літніх шкіл з метою ознайомлення з традиціями 

наукових товариств, опанування навичок дослідження як універсального засобу 

засвоєння дійсності, можливості розвинути здатність до дослідницького типу 

мислення. 
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Забезпечували виконання завдань педагогічні працівники Донецької 

Малої академії наук: 

адміністративно-методичний корпус: 

3 основні працівники − в.о. директора – О.В. Євдокімова; 

в. о. заступника – Т. О. Коваленко, методист – А.О. Грибанова;  

2 методисти, які працюють за сумісництвом − О.О. Барецька, В.Є. Величко; 

викладацький склад − керівники секцій очно-заочної школи «Юний 

дослідник» − 29 викладачів-науковців вишів. 

З метою підвищення професійної кваліфікації протягом 2016–2017 н. р 

А.О. Грибанова, методист, пройшла курси перепідготовки та атестувалась у 

2017 році. За результатами атестації Аллі Олегівні Грибановій присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».   

У 2017 році було проведено: педагогічні ради, семінари, методичні 

наради, консультації, семінари-практикуми, спрямовані на розв’язання питань 

із підвищення професійної компетентності педагогів, підвищення якості роботи 

з обдарованими учнями, пошук нових форм і методів розвитку творчого 

потенціалу учнів. 

Робота з підвищення фахової майстерності педагогів здійснювалась 

систематично протягом року. А саме, було проведено 2 педагогічні ради: 

1. Очно-заочна школа здібної учнівської молоді «Юний дослідник» як 

структурний підрозділ Малої академії наук ( 31.05. 2017). 

2. Основні аспекти роботи Малої академії наук на 2017 рік ( 29.12.2017). 

Методичні наради за участю директора відбувались щомісяця. Всього 

проведено у 2017 р. 9 нарад, на яких вирішувались актуальні методичні, 

організаційні питання щодо ефективної організації роботи з учнівською 

молоддю, підготовки та участі в заходах. 

Для методистів та керівників секцій МАН області проведено 3 обласні 

семінари:  

1. Аналіз роботи Донецького територіального відділення МАН України             

у 2016–2017 навчальному році (травень 2017). У ході семінару учасники мали 

змогу ознайомились із матеріалами інформаційно-аналітичної довідки − 

«Результати проведення ІІ етапу та участі у ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

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

в 2016/2017 навчальному році». 

2. Навчально-методичний семінар-практикум директорів позашкільних 

навчальних закладів та методистів районних(міських) методкабінетів, 

відповідальних за науково-методичний супровід позашкільної освіти 

«Позашкілля Донеччини. Сьогодення та перспективи» (вересень 2017). 

Організована робота секції для методистів області. 
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3. Про проведення І, ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту  

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

2017/2018 навчальному році. 

Протягом 2017 року педагоги закладу взяли участь у Всеукраїнських 

заходах із підвищення кваліфікації педагогічних працівників: методист 

А.О. Грибанова взяла участь у роботі семінару-практикуму керівників, 

методистів наукових відділень МАН України (відділення літературознавства, 

фольклористики та мистецтвознавства) «Сучасні підходи до формування 

ключових компетентностей учнів МАН у наукових секціях суспільно-

гуманітарного напряму», який проходив у м. Полтаві; у жовтні 2017 (м. Одеса) 

брала участь у роботі Всеукраїнського семінару-практикуму «Сучасні ІТ- 

технології в контексті розвитку науково-освітньої діяльності закладів Малої 

академії наук України».  

В.о. заступника директора Т.О. Коваленко у вересні 2017 взяла участь у 

роботі Всеукраїнського семінару-практикуму «Сучасні форми партнерської 

співпраці навчальних закладів МАН України в контексті формування 

інноваційних компетентностей педагогів та учнів», який проходив у м. Дніпрі. 

В.о. директора О.В. Євдокімова брала участь на урочистому розширеному 

засіданні Ради Донецького наукового центру НАН та МОН України, 

присвяченому Дню науки, яке відбулося 19 травня 2017 року. Оксана 

Валеріївна ознайомила присутніх із проблемами та досягненнями Донецької 

Малої академії. У ході засідання було відпрацьовано план проведення спільних 

заходів з метою розвитку науки в регіоні, залучення юних науковців до 

науково-дослідницької діяльності на базі провідних вишів області. 19 травня 

2017 підписано Договір про спільну діяльність Донецького наукового центру 

НАН та МОН України, Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів 

акредитації Донецького регіону в особі Голови Ковальова Віктора Дмитровича, 

Донецького територіального відділення НЦ «Мала академія наук України» 

(МАНУ). 

Протягом 2017 навчального року забезпечено організаційно-методичний 

супровід масових міжнародних, всеукраїнських та регіональні заходів (табл.5, 

6). 

Участь у масових регіональних заходах 

Таблиця 5 

Навчальний рік 2017 

№ 

з/п 
Назва заходу* 

Терміни 

прове-

дення  

Місце 

проведення 

Кіль-

кість 

учасни-

ків 
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Заходи, які організовує територіальне відділення МАН 

1 Робота очно-заочної школи здібної 

учнівської молоді «Юний 

дослідник» 

жовтень - 

травень 

мм. 

Покровськ, 

Маріуполь, 

Краматорськ, 

Слов’янськ 

312  

2 Відкриття музейної експозиції 

"Народна війна" в м. Бахмуті. 

 

Робота музейної експозиції.  

Організоване відвідування музейної 

експозиції учнями загальноосвітніх 

шкіл, професійно-технічних закладів 

м. Бахмуті, Бахмутського району. 

20 січня 

 

 

січень-

лютий 

м. Бахмут 

 

 

м. Бахмут 

55 

 

 

250 

3 Відкриття музейної експозиції 

"Народна війна" в м. Торецьку 

 

Робота музейної експозиції 

Організоване відвідування музейної 

експозиції учнями загальноосвітніх 

шкіл м. Торецьку 

 

Інтелектуальна гра «Захистимо 

пам’ять», присвячена до 100-річчя 

подій Української революції 1917–

1921 років та вшанування пам’яті її 

учасників 

20 

березеня 

 

березень-

квітень 

 

 

 

31 

березня 

м. Торецьк 

 

 

м. Торецьк 

 

 

 

 

м. Торецьк 

 

85 

 

 

267 

 

 

 

 

204 

4 Симуляція 

«ДонНУ – Модель ПАРЄ – 2017» 

 

28 квітня м. 

Краматорськ 

47 

5 І етап Всеукраїнської науково-

техничної виставки-конкурсу 

"Майбутнє України" 

 

серпень м. Слов’янськ  

6 Дискусійний клуб на тему 

«Врегулювання конфлікту на Сході 

України: правові, гуманітарні та 

безпекові аспекти» 

грудень м. Слов’янськ 58 
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Заходи, у яких територіальне відділення виступає співорганізатором 

1 Назва заходу Терміни 

прове-

дення 

Місце 

проведення 

Кіль-

кість 

учасни-

ків 

1 Презентація досвіду роботи 

«Донецький національний технічний 

університет як центр роботи очно-

заочної школи «Юний дослідник» 

Донецької обласної Малої академії 

наук учнівської молоді» 

квітень м. Покровськ 38 

2 Всеукраїнська науково-практична 

конференція викладачів та студентів 

Донбаського державного 

педагогічного університету 

квітень м. Слов’янськ 12 

3 ІХ Регіональная науково-практична 

конференція школярів, студентів і 

молодих вчених 

травень м. Покровськ 6 

4 Регіональна конференція «Молода 

наука» 

березень м. 

Краматорськ 

39 

5 Наукова конференція.  Приазовський 

державний  технічний університет 

 м. Маріуполь 62 

1 грант 

ПДТУ 

 

Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, освітніх  

проектах, олімпіадах, турнірах, конкурсах 

Таблиця 6 

 

Навчальний рік 2017 

№ 

з/п 
Назва заходу* 

Дата 

прове-

дення 

Місце 

прове-

дення 

Кіль-

кість 

учас-

ни-

ків 

Кількість 

переможців 

I 

міс-

це 

II 

міс-

це 

III 

міс-

це 

міжнародні 

1 Міжнародна науково-

практична конференція 

«Україна очима молодих» 

10-12 

травня 

м. Львів 4 Сертифікат 

учасника 
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2 ІV Наукова школа з 

фізики на базі «GERN»  

(м. Женева, Швейцарія) 

вересень м. Женева 

(Швей-

царія) 

1    

3 ІV Наукова школа з 

біохімії та нейрофізіології 

на базі «XLAB»              

(м. Геттінген, Німеччина) 

жовтень м. Геттін-

ген 

(Німеч-

чина) 

1    

4 Міжнародна біологічна 

школа в Польщі  

З 10 по 

14 

липня 

2017 

Польща ,  

м. 

Варшава 

1    

всеукраїнські 

5 Всеукраїнський 

інтерактивний конкурс 

«МАН-Юніор Ерудит» 

грудень 

– січень 

2016-

2017 

м. Київ 1 127 Сертифікати  

І, ІІ ступенів, 

сертифікати 

учасника 

6 Всеукраїнська олімпіада 

«Зелена енергетика» 

 

квітень 

2017 

м. Київ 16 1 4 2 

7 Всеукраїнський конкурс 

«Літературний марафон» 

      

8 Школа громадської і 

волонтерської участі та 

патріотичного виховання 

«Агенти змін» 

бере-

зень- 

листо-

пад 

м. Київ 3 учасник 

9 Всеукраїнський конкурс-

захист науково-

дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН 

України 

березень

- квітень 

м. Київ 25 3 4 6 

10 Всеукраїнський 

інтерактивний конкурс 

«МАН-Юніор Дослідник» 

квітень-

травень 

м. Київ 17  2 13 

11 Всеукраїнський конкурс 

для школярів «Кристали: 

отримання, структура, 

властивості» 

з 19 по 

20 

травня 

м. Львів 618 2 1  

12 Всеукраїнський з 15 по м. Києві 5    
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Молодіжно-підлітковий 

фестиваль шістдесятників 

та дисидентського руху 

18 

травня 

2017 

13 Всеукраїнська школа-

семінар «Сучасні 

матеріали та технології» 

З 30 

травня 

по           

3 червня 

2017 

м. Луцьк 1 Сертифікат за 

участь 

14 Всеукраїнський конкурс 

«Літературний марафон» 

 

Жовтень 

2017 

м. Київ  Диплом  

лауреатів НЦ 

«Мала академія 

наук України» 

15 Всеукраїнська дитяча 

мистецька акція «Мій 

Шевченко – Мій світ» 

Червень

-

вересень 

2017 

м. Київ 30 5 учнів прийняли 

участь у Акції 

16 Всеукраїнська літня  

математична школа 

з 13 по 

20 

червня 

2017 

Хмельни-

цька 

область,  

м. Каме-

нець-

Поділь-

ський 

1    

17 Всеукраїнська хіміко-

біологічна школа 

30 

червня 

по 07 

липня  

2017 

м. Київ 1    

18 Всеукраїнська літня 

школа робототехніки та 

інформаційних технологій 

з 13 по 

20 

червня 

2017 

Хмельни-

цька 

область,  

м. Каме-

нець-

Поділь-

ський 

2    

19 Всеукраїнська літня 

школа з філології  

з 13 по 

20 

червня 

Хмельни-

цька 

область,  

1    
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2017 м. Каме-

нець-

Поділь-

ський 

20 Всеукраїнська літня  

мистецтвознавча школа 

З 03 по 

10 

липня 

2017 

м. Ужго-

род 

3    

21 Всеукраїнська 

астрономічна школа 

З12 по 

19 

серпня 

2017 

м. Київ 2    

22  Наукова школа з 

англійської мови за 

напрямом економіка на 

базі Міжнародного центру 

дитячої наукової 

творчості 

«ManLabGamh@ 

З 14 по 

24 

вересня 

2017 

м. Київ 1    

23 Всеукраїнська школа 

«Рівний-Рівному» 

З 29 

листопа-

да по 02 

грудня ; 

15-18 

грудня 

2017 

м. Київ 2    

21 IV Всеукраїнська 

олімпіада з філософії  

16-18 

листо-

пада 

2017 

м. Київ 1    

22 VIII Всеукраїнської 

науково-технічної 

виставки-конкурсу 

інноваційних проектів 

«Майбутнє України» 

Жовтень 

2017 

м. Київ 3  1 1 

 

Згідно зі Статутом комунального позашкільного навчального закладу 

«Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді» одна із форм 

організації навчально-виховного процесу в Малій академії наук є обласна очна-
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заочна школа «Юний дослідник» (далі – ОЗШ). Активними учасниками 

регіональних, всеукраїнських, міжнародних заходів як завжди є учні-слухачі 

ОЗШ. 

Згідно з наказом департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації від 31 серпня 2017 року № 365 «Про організації роботи 

обласної очно-заочної школи в 2017/2018 навчальному році», наказу 

комунального позашкільного навчального закладу «Донецька обласна Мала 

академія наук учнівської молоді» від 01 вересня 2017 року № 31 «Про 

організацію роботи обласної очно-заочної школи в 2017/2018 навчальному 

році» з метою виявлення та створення умов для самореалізації творчої 

особистості в сучасному суспільстві, залучення учнівської молоді до науково-

дослідницької діяльності в різних галузях науки була організована робота очно-

заочної школи «Юний дослідник». 

Організовано роботу очно-заочної школи «Юний дослідник» у 2017/2018 

навчальному році на базі Державних вищих навчальних закладів Донеччини  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ), 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет») (м. Покровськ), 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь), 

Маріупольський державний університет (м. Маріуполь), згідно з 

Меморандумом про партнерство у сфері надання освітніх послуг.  

Наказами КПНЗ «ДОМАНУМ» від 02 жовтня 2017 року № 34 «Про 

зарахування учнів до очно-заочної школи «Юний дослідник»», 29 вересня 2017 

року № 32 «Про організацію роботи секцій очно-заочної школи «Юний 

дослідник»» затверджені списки учнів-слухачів та порядок роботи ОЗШ 

протягом 2017/2018 навчального року. 

На методичній нараді КПНЗ «Донецька обласна Мала академія наук 

учнівської молоді" від 10.10.2017 р. розглянуто та узгоджено календарні 

навчальні плани секцій ОЗШ та розклад занять протягом навчального року. 

Мережа ОЗШ 2017–2018 навчального року складає 29 груп (25 секцій), в яких 

навчались 381 учень-слухач загальноосвітніх закладів області (табл. 7).  

Згідно з навчальним планом ОЗШ  навчальний курс секцій має загальний 

обсяг 216/324 годин, тобто: очні сесії –18 годин (настановча сесія – 7 год., 

навчально-дослідницька сесія – 11 год.), та міжсесійний період – 198/306 годин.  
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Таблиця 7 

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 36 216 

Разом 2 5  61 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 

історічне 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 

Разом 

електроніка та приладо-

будування 

1 2О 10 216 

матеріалознавство 1 2О 11 216 
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2 2  21 432 

Наукове відділення 

комп’ютерних наук 

технології програмування 1 2В 15 216 

internet-технології та WEB 

дизайн 

1 1О 16 216 

Разом 2 2  31 432 

Наукове відділення 

математики 

математика 2 1В 27 216 

Разом 1 2  27 432 

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  381 6 372 
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01 жовтня 2017 проведено настановчу сесію ОЗШ у Слов’янську, 

Покровську, Маріуполі − працювали 29 груп ОЗШ. У міжсесійний період 

роботу організовано з учнями-слухачами школи на платформі дистанційного 

навчання за посиланням http://man.dn.ua/moodle/. Форми організації навчально-

виховного процесу – дистанційна (самостійна робота з вивчення теоретичного 

розділу обраної галузі науки, виконання теоретичних завдань з навчальних 

дисциплін, індивідуальна робота над проектом, консультації (on-line)), очні  

консультації за розкладом. Представимо розподіл секцій очно-заочної школи 

«Юний дослідник» по ДВНЗ Донеччини (малюнок 2, табл. 8). 

                                                                                                    Малюнок 2 

 

 
 

http://man.dn.ua/moodle/
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Таблиця 8 

 

№ Назва ДВНЗ Кількість секцій Кількість 

учнів-

слухачів 

1 ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет»  

(м. Слов’янськ) 

7 100 

2 ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» (м. Покровськ) 

7 97 

4 ДВНЗ «Приазовський  державний 

технічний університет (м. Маріуполь) 

5 61 

5 Маріупольський державний університет 

(м. Маріуполь) 

8 123 

 

Учні-слухачі очно-заочної школи завдяки платформі дистанційної освіти 

включені в потужне інтелектуально-інформаційне поле провідних вишів 

Донеччини, завдяки дистанційній освіті талановиті учні, в тому числі із 

сільської місцевості, можуть отримувати досвід проведення наукових 

досліджень, отримувати знання в різних галузях науки, техніки, культури і 

мистецтва. Розподіл учнів-слухачів ОЗШ по ДВНЗ Донеччини  представлені у 

діаграмі 1. 

Діаграма 1 

 

 

 

Керівники секцій − викладачі ОЗШ – 28 науковців, які працюють за 

основним містом роботи у вищих навчальних закладах зазначених вище. 
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Викладацький склад ОЗШ «Юний дослідник»: доктор наук – 1, кандидат наук, 

доцент – 22; старший викладач – 5, (діаграма 2).  

Діаграма 2 

 

Викладацький склад ОЗШ «Юний дослідник» 

2017-2018 навчальний рік 

 
 

У роботі з учнями-слухачами викладачі враховували вікові особливості 

слухачів, їх інтереси та здібності, рівень підготовки з базових дисциплін. 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.  

Відслідкуємо результативність роботи  над науковою проблемою учнів-

слухачів груп у травні 2017 (табл.10). 

Таблиця 9 

 

Результативність роботи над науковою проблемою травень 2017 

№ 

з/

п 

П.І.Б. 

викладача 

 

Науко-

вий 

ступень, 

звання 

Секція  Результативність 

роботи учня-слухача над 

проблемою  

підготов-

ка 

реферату, 

статті , 

наукової 

роботи 

Робота не  

завершена, 

продов-

жується  

(кількість 

 учнів ,%) 

Прос-

лухав 

курс 

лек-

цій 
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(кількість 

учнів ,%) 

1. Величко 

Владислав 

Євгенович 

канди-

дат 

фізико-

матема-

тичних 

наук, 

доцент 

комп’ютер-

ні науки 

(І група) 

15, 100%   

2. Шалашна 

Наталія 

Миколаївна 

канди-

дат 

історич-

них 

наук, 

доцент 

історія       

(І група) 

15, 100%   

3. Лапушкіна 

Наталія 

Павлівна 

канди-

дат 

філоло-

гічних 

наук, 

доцент 

літературо-

знавство, 

фолькло-

ристика та 

мистецтво-

знавство 

6, 40% 

 

9, 60% 

 

 

 

Карабльова 

Ольга 

Володими-

рівна 

канди-

дат 

філоло-

гічних 

наук, 

доцент 

4. Тищенко 

Лариса 

Миколаївна 

канди-

дат 

філоло-

гічних 

наук, 

доцент 

українська 

мова  

(І група) 

2, 13% 

 

4, 27% 

 

9, 

60% 

 

Сегін канди-
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Любомир 

Васильович 

дат 

філоло-

гічних 

наук, 

доцент 

5. Голуб Олена 

Михайлівна 

канди-

дат 

філоло-

гічних 

наук, 

доцент 

англійська 

мова  

(І група) 

9, 60 % 6, 40 %  

6. Самохвалова 

Людмила 

Віталіївна 

викла-

дач 

фізика і 

астрономія 

(І група) 

2, 13% 5, 33 % 8, 

54% 

Власенко 

Микола 

Миколайович 

канди-

дат 

техніч-

них 

наук, 

доцент 

7 Самохвалова 

Людмила 

Віталіївна 

викла-

дач 

фізика і 

астрономія 

(ІІ група) 

2, 13% 7, 47% 6, 

40% 

Власенко 

Микола 

Миколайович 

канди-

дат 

техніч-

них 

наук, 

доцент 

8. Власенко 

Катерина 

Володимирів-

на 

доктор 

педаго-

гічних 

наук із 

спеці-

альності 

теорія та 

методи-

ка 

математика 

(1 група) 

5, 42% 7, 58%  
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навчан-

ня 

(мате-

матика), 

профе-

сор 

Дмитришин   

Ірина 

Сергіївна 

викла-

дач 

   

9 Власенко 

Катерина 

Володимирів-

на 

доктор 

педаго-

гічних 

наук із 

спеці-

альності 

теорія та 

методи-

ка 

навчан-

ня 

(мате-

матика) 

математика 

(ІІ група) 

5, 33% 10, 67%  

Дмитришин 

Ірина 

Сергіївна 

викла-

дач 

10. Михайличен-

ко  

Наталя 

Миколаївна 

канди-

дат 

еконо-

мічних 

наук, 

доцент 

економіка 

математика 

(базова 

підготовка - 

математика) 

4, 40% 6, 60 % 2 

Дмитришин   

Ірина 

Сергіївна 

викла-

дач 

11. Чепак  

Ольга 

Петрівна 

викла-

дач 

екологія 3, 25% 7, 58 % 2, 

17% 

12 Дмитрик канди- історія  4, 23% 11, 77%  
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Ірина 

Олександрівна 

дат 

історич-

них наук 

(ІІ група) 

13. Медведєва 

Марина 

Іванівна 

канди-

дат 

фізико-

матема-

тичних 

наук, 

доцент 

математика 

(ІІІ група) 

3, 21 % 10, 72% 1 ,  

7 % 

14 Швець  

Ігор  

Іванович 

канди-

дат 

хімічних 

наук, 

доцент 

хімія 4, 27% 11, 73  

15 Федорова  

Юлія 

Геннадіївна 

канди-

дат 

філоло-

гічних 

наук, 

доцент 

англійська 

мова          

(ІІ група) 

7, 54% 6, 46%  

16 Дворянкін 

Віктор 

Олександро-

вич 

канди-

дат 

філоло-

гічних 

наук із 

спеці-

альності 

україн-

ська 

мова, 

доцент 

українська 

мова 

10, 100%   

17 Джеренова 

Антоніна  

Василівна 

викла-

дач 

фізика і 

астрономія 

4, 40% 2, 20% 4, 

40% 

18 Нікольченко  

Марія 

Владиславівна 

канди-

дат 

філоло-

українська 

література 

11, 100 %   
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гічних 

наук зі 

спеці-

альності 

україн-

ська 

літера-

тура, 

доцент 

19 Чичкарьов 

Євген 

Анатолійович 

доктор 

техніч-

них наук 

комп’ютер-

ні науки    

(ІІ група) 

12, 100%   

20 Годованик  

Євген  

Валентинович 

канди-

дат юри-

дичних 

наук 

правознавст

во 

4, 31% 9, 69%  

21 Лапіна 

Марина 

Дмитрівна 

викла-

дач 

психологія 3, 30% 7, 70%  

Михайленко  

Валерія 

Валеріївна 

викла-

дач 

22 Михайленко  

Валерія 

Валеріївна 

викла-

дач 

медицина 2, 17% 6, 50% 4, 

33% 

23 Іващенко 

Вікторія 

Юріївна 

канди-

дат 

техніч-

них 

наук, 

доцент 

технічні 

науки 

5, 50% 

 

5, 50% 

 

 

 

Джеренова 

Антоніна  

Василівна 

викла-

дач 

24 Бердіна Ольга 

Олександрівна 

викла-

дач 

англійська 

мова           

(ІІ група) 

4, 40% 6, 60%  

25 Ніколенко канди- економіка 7, 64% 4, 36%  
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Тамара 

Іванівна 

дат 

еконо-

мічних 

наук  

26 Батичко 

Галина 

Іванівна 

канди-

дат наук 

з 

мистец-

твознав-

ства, 

доцент 

мистецтво-

знавство 

7, 58% 5, 42%  

Нікольченко  

Марія 

Владиславівна 

канди-

дат 

філоло-

гічних 

наук зі 

спеці-

альності 

україн-

ська 

літера-

тура 

27 Новікова 

Світлана 

Віталіївна 

канди-

дат 

історич-

них 

наук, 

доцент 

історія      

(ІІІ група) 

11, 79% 3, 21%  

Всього учнів по ОЗШ: 166, 48% 146, 42% 36, 

10% 

 

Результативність роботи учнів-слухачів ОЗШ «Юний дослідник» над 

науковою проблемою представлено у вигляді діаграми 3. 
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Діаграма 3. 

 

 
За результатами роботи над науковою проблемою учні ОЗШ у травні 

2017 року під час проведення навчально-дослідницької сесії змогли 

представити науково-дослідницькі роботи 166 (48 %), реферати за обраною 

проблемою; 146 (42 %) учнів – продовжують роботу з обраної проблеми в 

наступному році; 36 учнів (10 %) , це переважно учні 8 класів, прослухали 

навчальний курс за програмою секції. 

Учні-слухачі очно-заочної школи «Юний дослідник» є активними 

учасниками наукових заходів, конференцій, які відбувалися на базі вищих 

навчальних закладів регіону та України. Інформація про участь   учнів-слухачів 

ОЗШ у наукових заходах, конференціях , що проводились на базі ВНЗ регіону 

та України представлені у таблиці 11. 

Таблиця 10 

 

Інформація про участь учнів-слухачів ОЗШ у наукових заходах, 

конференціях, що проводились на базі ВНЗ регіону та України в 2017 році. 

 

№ 

з/п 
Назва заходу* 

Організатори, 

термін проведення 

Кількість 

учасників 

1 

ІХ Регіональна науково-

практична конференція 

школярів, студентів і молодих 

вчених 

Донецький 

національний 

технічний 

університет 

6 учасників 

2 
Регіональна конференція 

«Молода наука» 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія 

39 учасників, 

сертифікат 

учасника 
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3 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

викладачів та студентів 

Донбаського державного 

педагогічного університету 

Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет  

(м. Слов’янськ, 17–19 

травня 2017 р.). 

12 учасників, 

сертифікат 

учасника 

4 

Всеукраїнська наукова-

практична конференція 

«Україна у світовому 

історичному просторі» 

Маріупольський 

державний  

університет  

(м. Маріуполь) 

21 квітня 2017 

3 учасника, 

Диплом І та  

ІІ ступені 

(публікація у 

збірки 

Всеукраїнської 

конференції) 

5 
День історичного факультету та 

екскурсія  

Маріупольський 

державний  

університет  

(м. Маріуполь) 

7 учасників 

6 

Студентська наукова 

конференція Донецького 

національного університету 

імені Василя Стуса  

Донецький 

національний 

університет імені 

Василя Стуса (м. 

Вінниця) 20 березня 

2017 

1учасник, 

Рухленко Є.С. 

7 

Друга Всеукраїнська наукова 

конференція «Соціально-

гуманітарні науки та сучасні 

виклики» 

26-27 травня 2017 р., 

Дніпровський 

національний 

університет імені 

Олеся Гончара 

2 учасника, 

сертифікат 

учасника, 

публікація 

збірника тез  

8 
Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні тенденції 

розвитку науки» 

26-27 травня 2017 р., 

м. Харків. 

 

2 учасника 

(сертифікати), 

публікація 

збірник тез 

9 

ХI Регіональна студентська 

науково-технічна конференція 

«Наука – перші кроки» 

 

Приазовський 

державний технічний 

університет  

(м. Маріуполь) 

12 учнів 

(сертифікати), 

у т.ч.1 грант 

ПДТУ 

10 

Загальноміський конкурс серед 

школярів «Мій Маріуполь: 

реалії та перспективи 

економічного розвитку». 

 

м. Маріуполь 

2 диплома 

учасника 
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11 

ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Особливості інтеграції країн у 

світовий економічний та 

політико-правовий простір». 

 

м. Маріуполь 
2 грамоти 

учасника 

 

Шість учнів-слухачів вперше в цьому році взяли участь у ІХ Регіональній 

науково-практичній конференції школярів, студентів і молодих вчених, яка 

відбувалася на базі Донецький національний технічний університету. 

Другий рік поспіль беруть активну участь слухачі ОЗШ у роботі 

Регіональної конференції «Молода наука», яка проводиться у м. Краматорську 

на базі Донбаської державної машинобудівної академії. У цьому році                

39 учасників отримали сертифікати конференції. 

У Всеукраїнській науково-практичній конференції викладачів та 

студентів Донбаського державного педагогічного університету (17–19 травня 

2017 року) взяло участь 12 учнів-слухачів, за результатами якої отримали 

сертифікати за участь. 

Протягом навчального року учні-слухачі ОЗШ були учасниками наукових 

заходів, які відбувались у м. Маріуполі на базі вищих навчальних закладів. 21 

квітня 2017 Маріупольський державний університет − Всеукраїнська наукова-

практична конференція «Україна у світовому історичному просторі, за 

результатами участі нагороджені: Диплом І (1 учасник) та ІІ ступені                   

(2 учасники). Для учнів ОЗШ секції «Історія» (викладач С В. Новікова) День 

історичного факультету та екскурсія в минуле історичного факультету стало 

знаковою подією. 

За результатами участі в ХI Регіональній студентській науково-технічній 

конференції «Наука – перші кроки, яка проходила у ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет», 12 учнів отримали сертифікати, у тому 

числі 1 грант ПДТУ 12. 

Взяли участь у конференціях, які проходили за межами області у Харкові, 

Вінниці, Дніпрі. А саме, 26-27 травня 2017 р., Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара, 2 учасники  отримали сертифікати, а їх тези 

опубліковано у збірнику конференції. 

26-27 травня 2017 р. у м. Харкові взяли участь у роботі Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки» 2 учні-слухачі 

ОЗШ (секція «Історія» , викладач Н.М. Шалашна), отримали сертифікати 

учасника, а тези доповіді учнів надруковані у збірки тез Конференції. 
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20 березня 2017 у Донецькому національному університеті імені Василя 

Стуса (м. Вінниця) відбулася Студентська наукова конференція Донецького 

національного університету імені Василя Стуса, у роботі взяла участь 

Є.С. Рухленко (секція Українська мова, керівник Л.В. Сегін). 

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

опубліковані наукові статті: 

дві наукових статті учениці-слухачки Є.С. Рухленко секція Українська мова 

(викладач Л.В. Сегін). Є.С. Рухленко підготувала і надіслала (одну в 

співавторстві з науковим керівником Л.В. Сегін) статті: 

- Рухленко Є.С «Відонімні мікротопоніми селищ Щербинівка і Петрівка міста 

Торецька Донецької області» (30.04.2017 р.) для участі у Всеукраїнській 

науковій конференції «Іван Ковалик та українське мовознавство: історія, 

школи, проблеми», присвяченій 110-ій річниці від дня народження проф. 

І. І. Ковалика (26–27 жовтня 2017 р., м. Львів) – подано 20.04.2017 р.,  

- Рухленко Є.С. Мікротопоніми, пов’язані з промисловістю та ремеслом, селищ 

Щербинівка і Петрівка міста Торецька Донецької області / Є. С. Рухленко // 

Студентські студії: збірник наук. праць. – Вінниця: ДонНУ, 2017. 

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

участь у всеукраїнських, міжнародних заходах, конкурсах, турнірах, 

конференціях: 

 Всеукраїнський  інтерактивний  конкурс «МАН-Юніор Ерудит» 

(вересень-листопад 2017); 

 Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали» імені Євгена 

Гладишевського; 

 Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник»; 

 Конференція «Україна очима молодих»; 

 Всеукраїнський Інтернет-турнір із природничих дисциплін; 

 Всеукраїнська олімпіада «Зелена енергетика»; 

 Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України. 

Згідно з листом департаменту освіти Донецької обласної державної 

адміністрації від 28.03.2017 № 01/17-0400, наказом департаменту освіти і науки 

Донецької обласної держадміністрації від 28 квітня 2017 р. № 26 «Про участь у 

Міжнародній науково-практичній конференції «Україна очима молодих», 

наказу комунального позашкільного навчального закладу «Донецька обласна 

Мала академія наук учнівської молоді» від 28.03.2017 р. № 17 «Про участь у 

Міжнародній учнівській науково-практичній конференції «Україна очима 

молодих»», члени Донецького відділення Малої академії взяли участь у заході. 

До організаційного комітету конференції було надано матеріали від 12 учнів 
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області, у минулому 2016 році – 18 учнів. За результатами відбору наданих 

матеріалів були запрошені до участі в конференції «Україна очима молодих» 4 

учні, що складає 33 % від учасників відбіркового етапу, у минулому році 67 %. 

учнів учасників  відбіркового етапу були запрошені до участі у конференції. 

Від Донецької області 4 учні (табл.14) взяли участь у роботі Міжнародної 

науково-практичної конференції за 3 напрямками: «Проблеми раціонального 

природокористування та охорона довкілля в регіоне», «Запровадження 

технологій з відновлюваної енергетики та енергоефективності у промисловості 

та життєвому секторі (на прикладі вашого регіону)»та напрям «Україна – 

Європа ХХ століття: роль історичного досвіду у створенні майбутнього».  

Серед учасників науково-практичної конференції 2 учня-слухача ОЗШ «Юний 

дослідник». Учасники конференції нагороджені Сертифікатами та збірками тез 

доповідей.  

Таблиця 11. 

 

Напрям «Україна – Європа ХХ століття: роль  

історичного досвіду у створенні майбутнього» 

 

№ 

з/п 

ПІБ учасника Навчальний заклад, клас 

1 Югова Дарина  ОЗШ, Новогродівська ЗОШ І–ІІІ ст. № 7, 

10 клас 

 

Напрям «Проблеми раціонального природокористування 

та охорони довкілля в регіоні» 

 

№ 

з/п 

ПІБ учасника Навчальний заклад, клас 

2 Кліменко Максим Часовоярська ЗОШ І–ІІІ ст. № 15, 9 клас 

3 Леонідов Роман  ОЗШ, КЗ «Маріупольська ЗОШ з 

поглибленим вивченням новогрецької 

мови І–ІІІ ст. № 46 Маріупольської 

міської ради»,10 клас 

 

Напрям «Запровадження технологій 

з відновлюваної енергетики та енергоефективності 

у промисловості та життєвому секторі (на прикладі вашого регіону)» 
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№ 

з/п 

ПІБ учасника Навчальний заклад, клас 

4 Пазіо Тетяна  НВК «Гімназія із ЗШ І ст.» 

Костянтинівської міської ради, 10 клас 

 

Слід відмітити, що не всі надані до участі в конференції матеріали, 

відповідали вимогам оформлення, крім того не були надані матеріали за              

2 напрямами: «Інвестиційний клімат у вашому регіоні (за видами економічної 

діяльності)», «Українська діаспора: причини, наслідки, виклики (на прикладі 

свого регіону) – при розкритті теми врахувати міграційні процеси 90-х років 

ХХ століття – початку ХХІ століття у вашому регіоні 

Пропозиції щодо ефективної участі у конференції «Україна очима молодих": 

1. Активізувати роботу з підготовки до участі у конференції за всіма 

напрямами роботи Міжнародній науково-практичній конференції «Україна 

очима молодих". 

2. Приділяти належну увагу оформленню тез конференції та 

представленню доповіді. 

На виконання листів Національного центру «Мала академія наук 

України» від 14.02.2017 № 172/1/3.2-95 «Про проведення Всеукраїнської 

олімпіади «Зелена енергетика», від 06.04.2017 № 172/1/3.2-288 «Про 

проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади «Зелена енергетика» з метою 

виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення школярів до 

поглиблення вивчення фізики, підвищення їх рівня знань у сфері 

енергоефективності та енергозбереження. 

Учні 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області 

(Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради, НВК №1 

м. Покровська, Добропільський НВК, загальноосвітні школи м. Новогродівки, 

Вуглідарський НВК «Політехнічний ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

та ін.) взяли активну участь у першому відбірковому етапі Всеукраїнської 

олімпіади «Зелена енергетика» (далі – Олімпіада). Учасники відбіркового 

заочного етапу заповнювали в режимі онлайн реєстраційну форму, що 

передбачала виконання тестових завдань із фізики за розділами «Електричне 

поле», «Електричний струм» і «Магнітне поле» та написання міні-роздуму 

власного бачення сучасного поняття «Зелена енергетика» протягом 30 хвилин. 

Відповідно до рейтингу результативності тестування на фінальний етап 

Олімпіади були запрошені 50 учасників з 7 регіонів України, а саме: Донецької, 

Житомирської, Івано-Франківської, Луганської, Полтавської, Херсонської, та 

Хмельницької областей. Від Донецького регіону запрошено 16 учасників, що 

складає 32% від  всіх запрошених  до фінального етапу Олімпіади. Серед 
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запрошених до участі в Олімпіаді учні-слухачі ОЗШ, відділення «Фізика та 

астрономія» − 7 учнів. 

Треба відмітити високу активність та результативність учнів навчально-

виховного комплексу №1 м. Покровська. 

26-27 квітня в місті Києві відбувся фінал Всеукраїнської олімпіади 

«Зелена енергетика». Команда учнів Донеччини у складі 14 осіб взяли участь у 

фінальному етапі, а саме: 11 учнів навчально-виховного комплексу м. 

Покровськ, учень Добропольського НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний 

заклад»; учениця Новоградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7, 

учень Вугледарського НВК «Політехнічний ліцей - загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів». 

Відповідно до рішення журі Олімпіади 7 учнів, що складає 50 % від 

складу команди Донецької області, стали переможцями та призерами 

Олімпіади. Результати участі у Олімпіаді «Зелена енергетика» (діаг.4) 

Список переможців та призерів Всеукраїнської олімпіади  

«Зелена енергетика 

І місце 

1. Поляков Андрій Юрійович, учень 10 класу Вугледарського НВК 

«Політехнічний ліцей загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Вугледарської 

міської ради Донецької області 

ІІ місце 

1. Ємельянов Сергій Дмитрович, учень 10 класу навчально-виховного 

комплексу №1 м. Покровська Донецької області; 

2. Дуда СергійАндрійович, учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

№1 м. Покровська Донецької області; 

3. Теодорський Богдан Сергійович, -учень 10 класу навчально-виховного 

комплексу №1 м. Покровська Донецької області; 

4. Реус Володимир Сергійович, учень 11 класу Добропільського НВК 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих 

предметів-дошкільний навчальний заклад» Добропільської 

міської ради Донецької області 

ІІІ місце 

1. Демиденко Яна Вікторівна, учениця 10 класу Новогродівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Донецької області; 

2. Клімашевська Вероніка Олексіївна, учениця 10 класу навчально-виховного 

комплексу №1 м. Покровська Донецької області. 
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Діаграма 4 

 

Результати участі у Олімпіаді «Зелена енергетика» 

 
При підведенні підсумків журі Олімпіади звернуло увагу на високий 

рівень підготовки учнів Донеччини. Окрім дипломів учасників олімпіади, 

школярі повезли додому конкретні пропозиції й потужну мотивацію до 

навчання в одному з найкращих технічних вишів країни 

Відповідно до наказу КПНЗ «Донецька обласна Мала академія наук 

учнівської молоді» від 16 січня 2017 року № 8 «Про результати участі учнів-

слухачів очно-заочної школи «Юний дослідник» у І етапі Всеукраїнського 

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

наук України у 2016/2017 навчальному році» з метою  розвитку творчого 

потенціалу учнівської молоді, активізації діяльності викладачів та учнів-

слухачів очно-заочної школи «Юний дослідник», підготовки майбутньої 

науковій зміни, до участі у ІІ (обласному) етапі були направлені науково-

дослідницькі робіти 17 учнів-слухачів. 

За результатами наукових Конференцій ОЗШ, які відбулися у формі 

конференції on-line, від груп наукових секцій були рекомендовані науково-

дослідницькі роботи 17 активних учасників конференцій. У порівнянні з 

минулим 2015/2016 навчальним роком кількість науково-дослідницьких робіт 

зросло на 89 % (9 науково-дослідницьких робіту у минулому році). 

Учні-слухачі ОЗШ стали активними учасниками ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України (далі - Конкурс). Юні науковці ОЗШ представили 

роботи у 7 наукових відділеннях, 12 наукових секціях. Викладачі-науковці 

секцій спрямували свою роботу на якісну підготовку учнів-слухачів до участі у 

Конкурсу.  
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Від наукових секцій ОЗШ, які здійснюють свою діяльність на базі 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет» (м. Слов’янськ) представлено 6 науково-дослідницьких робіт, а 

саме: від наукової секції  Історія (викладач – Шалашна Наталя Миколаївна, 

канд. іст. наук, доцент) - 3 роботи; від наукової секції Англійська мова 

(викладач – Голуб Олена Михайлівна, канд. філ. наук, доцент) - 2 роботи; від  

наукової секції Українська мова (викладач Сегін Любомир Васильович, канд. 

філ. наук, доцент) – 1 робота. На базі секцій Державного вищого навчального 

закладу «Донецький державний технічний університет» (м. Покровськ) учні - 

слухачі ОЗШ підготували 3 наукових роботи, а саме: наукова секція 

Математика (викладач – Медведєва Марина Іванівна, канд. матем. наук, 

доцент) – 1 робота; наукова секція Екології (викладач – Чепак Ольга Петрівна, 

ст. викладач) – 1 робота; секція Хімія (викладач – Ігор Іванович Швець, канд. 

хім. наук, доцент) – 1 робота. Державний вищий навчальний заклад 

«Приазовський  державний технічний університет» (м. Маріуполь), а саме 

секція Технічні науки (викладач – Іващенко Вікторія Юріївна) – 1 робота. Від 

груп ОЗШ, які працюють на базі Маріупольського державного університету, 

було направлені до участі у ІІ етапу Конкурсу – 7 учнівських робіт, а саме: 

секція Англійська мова (викладач: Федорова Юлія Геннадіївна, канд. філ. наук, 

доцент) – 2 роботи; секція Українська література (викладач – Марія 

Владиславівна Нікольченко, канд. наук, доцент) − 2 роботи; секція Історія 

(Світлана Віталіївна Новікова, канд. наук, доцент) – 2 роботи; секція 

Мистецтвознавство (Галіна Іванівна Батичко, канд. наук, доцент) – 1 робота. 

Результати участі учнів-слухачів ОЗШ у ІІ (обласному) етапу надані у 

таблиці 12. 35 % учасників від ОЗШ стали призерами ІІ етапу (діаг. 5).  
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Таблиця 12 

Результати участі учнів-слухачів очно-заочної школи «Юний дослідник» у ІІ (обласному) етапу конкурсу-захисту 

 

Наукова секція 

ОЗШ 

Наукова секція Прізвище, ім’я, 

по батькові  

Результа-

тивність 

Загальноосвітній заклад, клас 

Екологія та аграрні 

науки 

Охорона довкілля та 

раціональне 

природокористування 

Ганночка 

Володимир 

Олександрович 

Диплом 

учасника 

Костянтинівська загальноосвітня 

 школа І-ІІІ ступенів № 9, 8клас 

Математика 

 

Математика Літвінов Євгеній 

Олександрович 

Диплом 

учасника 

Очеретинська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Олександрівської районної 

ради, 11 клас 

Мовознавство Англійська мова Максименко 

Даниїл 

Вікторович 

ІІ місце Слов’янський педагогічний ліцей 

Слов’янської міської ради Донецької 

області, 11кл. 

Історія Історія України Кошкіна 

Тетяна 

Андріївна 

Диплом 

учасника 

Костянтинівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 9, 9 клас 

Мовознавство Англійська мова Грицай 

Анастасія 

Максимівна  

Диплом 

учасника 

Дружківська загальноосвітня школа І- 

ІІІ ступенів № 17, 9 клас 

Історія Історичне 

краєзнавство 

Трунова 

Дар'я  

Дмитрівна 

Диплом 

учасника 

Костянтинівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2, 9 клас 

Мовознавство Українська мова Рухленко ІІ місце Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
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Єлизавета  

Сергіївна 

Торецької міської ради, 10 клас 

Хімія та біологія Хімія 

 

Хоронько 

Яніна  

Віталіївна 

Диплом 

учасника 

Прелеснянська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Черкаської селищної 

громади, 10 клас 

Історія Археологія 

 

Потапова 

Лоліта 

Віталіївна 

ІІІ місце Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 4 Слов’янської міської ради, 

10 клас 

Технічні науки Екологічно безпечні 

технології та 

ресурсозбереження 

Стамбулжи 

Дмитро 

Андрійович 

ІІІ місце комунальний  заклад «Маріупольський 

навчально-виховний 

комплекс «Ліцей-школа №14»  

Маріупольської міської ради, 11 клас 

Мовознавство Англійська мова 

 

Терещенко 

Ольга 

Сергіївна 

Диплом 

учасника 

КЗ  Маріупольська загальноосвітня 

школа I-III  ступенів № 24 

Маріупольської міської ради, 11клас 

Літературознавст-

во, 

фольклористика та 

мистецтвознавство 

Російська література Мікляй  

Валерія  

Олександрівна 

Диплом 

учасника 

Маріупольський міський технологічний 

ліцей, 11 клас 

Літературознавст-

во, 

фольклористика та 

мистецтвознавство 

Літературна творчість Равлюк  

Еліна  

Олександрівна  

ІІІ місце Маріупольський міський технологічний 

ліцей , 10 клас 

Історія Історія України 

 

Погоріла 

Аліна 

Диплом 

учасника 

Маріупольський навчально-виховний 

комплекс «Ліцей-школа № 48», 11 клас 
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Володимирівна 

Мовознавство Англійська мова Овчаренко  

Діана  

Ігорівна 

ІІ місце Маріупольський технічний ліцей»,  

9 клас 

Історія Історичне 

краєзнавство 

Савченко 

Олексій 

Андрійович 

 

Диплом 

учасника 

Спеціалізована школа І - ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням деяких 

предметів Маріупольської міської ради 

№ 3, 10 клас 

Літературознавст-

во, 

фольклористика та 

мистецтвознавство 

Мистецтвознавство Сєрова  

Ганна 

Сергіївна 

Диплом 

учасника 

Маріупольський міський технологічний 

ліцей, 9 клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

Діаграма 5 

 

Результат участі у ІІ (обласному) етапі Конкурсу учнів-слухачів ОЗШ «Юний дослідник» 
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Слід відмітити плідну роботу викладачів-науковців секцій ОЗШ, до участі 

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт було надано всього 222 наукові роботи, із них 131 робота 

це наукові  дослідження учнів-слухачів ОЗШ «Юний дослідник», що складає  

59 % від учасників ІІ (обласного) етапу (Діаграма 6). 

Діаграма 6 

  
Учні взяли участь у Конкурсі в командах від Маріупольського 

департаменту освіти, управлінь (відділів) освіти міських рад та 

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. 

Наряду з досягненнями є недоліки в роботі, це контакт з учителями 

загальноосвітніх навчальних закладів, які теж здійснюють підготовку учнів до 

Конкурсу. Значно кращі результати виявляють ті учні, з якими, окрім викладача 

вишу (на відстані) активно співпрацює й учитель безпосередньо в школі. Така 

тісна співпраця викладача ВНЗ і вчителя загальноосвітнього закладу дасть 

змогу вибудувати чітку систему підготовки учня до написання, представлення і 

захисту наукової роботи. 

Одна із проблем очно-заочної школи – це механізми виявлення, відбору 

та надання педагогічної підтримки обдарованій учнівській молоді в очно-

заочній школі «Юний дослідник». Включення обдарованих учнів 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області в потужне 

інтелектуально-інформаційне поле провідних вищих навчальних закладів 

Донеччини, завдяки якому талановиті учні, в тому числі із сільської місцевості, 
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можуть долучатися до високоякісної освіти та отримувати досвід проведення 

наукових досліджень. Завдяки об’єднанню зусиль методичних служб 

департаменту, управлінь (відділів) освіти міських рад та райдержадміністрацій, 

об’єднаних територіальних громад, Донецької Малої академії наук є 

можливість вирішити проблеми відбору та підтримки обдарованих учнівської 

молоді. 

Необхідно вести ретельний відбір учнів загальноосвітніх закладів до 

очно-заочної школи «Юний дослідник», заздалегідь орієнтувати майбутніх 

учнів у тематиці наукових робіт, щоб мати більше часу для якісної підготовки 

науково-дослідницької роботи. Заздалегідь узгоджувати з вчителем напрямок 

наукової діяльності учнів. 

Позитивні результати дає застосування дистанційних форм навчання, 

варто продовжувати їх впровадження в навчальний процес, активніше 

використовувати можливості віртуального пошуку інформації. З метою 

кращого засвоєння навичок самостійної дослідницької діяльності необхідно 

впроваджувати проектно-орієнтовані завдання, передусім синхронного й 

діахронного характеру. 

На виконання Регіональної програми національно-патріотичного 

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

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

молоддю Донеччини організовані заходи з національно-патріотичного 

виховання. 

Значне місце в роботі КПНЗ «ДОМАНУМ» приділяється формування 

особистісних рис громадянина своєї країни, виховання конкурентоспроможної 

особистості, здатної успішно самореалізовуватися в соціумі як громадянин, 

професіонал. Протягом навчального року проведено обласні заходи з 

національно патріотичного виховання молоді. 

Згідно з наказами департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації від 22 грудня 2016 року № 507 «Про організацію роботи 

виставкової експозиції «Народна війна 1917-1932 рр.» у м. Бахмуті»,13 березня 

2017 року № 122 «Про організацію роботи виставкової експозиції «Народна 

війна 1917–1932 рр.» у м. Торецьку» з метою формування національної 

свідомості, шанобливого ставлення до історичної та культурної спадщини 

українського народу відбулися заходи щодо організації роботи виставкової 

експозиції. 

Робота виставкової експозиції «Народна війна 1917-1932 рр.» у                

м. Бахмуті розпочалася 28 грудня 2016 року з методичної наради для учителів 

історії м. Бахмуті, Бахмутського району на базі міського науково-методичного 

кабінету. 20 січня 2017 відбувся науково-практичний семінар у межах 
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урочистого відкриття музейної експозиції «Народна війна 1917–1932 рр.» до 

Дня соборності України. Взяли участь у роботі заходу директор департаменту 

освіти і науки Донецької облдержадміністраціїі Н.В. Оксенчук, науковці 

Донеччини (О.О. Лаврут, доцент кафедри історії суспільно-гуманітарних 

дисциплін та методики їх викладання Донецького облІППО, кандидат 

історичних наук; О. В. Кондратенко, завідувач кафедри історії суспільно-

гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького облІППО, 

кандидат історичних наук; Н.М. Шалашна, доцент кафедри культорології. 

естетики та історії ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»), 

учителя історії загальноосвітніх закладів, професійно-технічних навчальних 

закладів м. Бахмута, Бахмутського району, учні загальноосвітніх шкіл, члені 

МАН. Підвів підсумки семінару О.П. Бодик, в.о ректора Донецького облІППО, 

кандидат філологічних наук, акцентував увагу на відродженні і збереженні 

історичної пам’яті як запоруці формування національної ідентичності дітей та 

учнівської молоді Донеччини. Протягом лютого місяця 2017 року учні 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів Бахмута та 

Бахмутського району, згідно затвердженого графіка, мали змогу відвідати 

виставкову експозиції. 

У м. Торецьку 17 березня 2017 року організовано роботу виставкової 

експозиція з інструктивно-методичної наради для заступників директорів з 

навчально-виховної роботи, учителів історії  загальноосвітніх навчальних 

закладів міського відділу освіти Торецької міської ради в межах відкриття 

музейної експозиції «Народна війна 1917–1932 рр.», з нагоди 100-річчя початку 

Української революції 1917–1921 років та створення Центральної Ради 

України. 

Протягом двох тижнів учнівська молодь м. Торецьку знайомилася з 

виставковою експозицією. 31 березня 2017 на базі спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Торецької міської ради відбулося 

урочисте закриття виставкової експозиції «Народна війна 1917–1932 рр». Захід 

відбувся у формі інтелектуальної гри «Захистимо пам’ять». Учасників заходу 

привітала Н.В. Оксенчук, директор департаменту освіти і науки Донецької 

обласної державної адміністрації. У грі прийняли участь команди шкіл: 

 «Молода громада» (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Торецької 

міської ради); 

 «Крила надії» (навчально-виховний комплекс «Інформатико-

математичний ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Торецької 

міської ради); 

 «Нащадки козаків» (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Торецької 

міської ради). 
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У ході інтелектуальної гри учасники команд засвідчили грунтовність 

знань з історії Української революції, які вони отримали під час шкільних 

уроків та поглибили, відвідуючи виставку «Народна війна» Товариства 

«Меморіал» ім. Василя Стуса. 

Особливе враження від конкурсів ораторів «І проросло у серце слово» та 

акторів, під час яких учасники команд творче перевтілювалися в персонажів 

минулого часу в студента, учасника бою під Крутами, вояка Української 

Галицької Армії, повстанця загонів Н. Махна. 

Відзначилася талановита учениця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 20 Торецької міської ради Рухлєнко Єлизавета, яка другий рік є учнем-

слухачем очно-заочної школи «Юний дослідник» КПНЗ «Донецька  обласна 

Мала академія наук учнівської молоді», секція «українська мова». Єлизавета 

прочитала авторський вірш, присвячений пам’яті героїв Крут. 

Методичний супровід виставкової експозиції розроблено Л. Д. Рибалкою, 

методистом відділу суспільних дисциплін Донецького обласного  інституту 

післядипломної педагогічної освіти. При проведенні екскурсій виставковою 

експозицією треба відмітити високий професіоналізм та фахову компетентність 

учителів історії: Олега Анатолійовича Дума, учителя історії Костянтинівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів, Інни Олександрівни Мацюк, Часовоярська 

загальноосвітня школа №17 Бахмутської районної ради. 

На виконання наказу департаменту освіти і науки Донецької обласної 

державної адміністрації від 24 квітня 2017 року № 211 «Про проведення 

симуляції «ДонНУ – Модель ПАРЄ 2017» згідно з планом роботи комунального 

позашкільного навчального закладу «Донецька обласна Мала академія наук 

учнівської молоді на 2017 рік» з метою залучення учнівської молоді області до 

дискусії щодо функціонування демократичних інститутів в Україні, спробою 

для молоді відчуті себе політиком, відповідальним за долю своєї країни. Захід 

сплановано та проведено 28 квітня 2017 року у приміщенні Донбаської 

державної машинобудівної академії (м. Краматорськ) у співпраці з 

викладачами-науковцями Донецького національного університету імені Василя 

Стуса (Ольга Миколаївна Шевченко, ст. викладач, Ірина Геннадіївна Лебідь, 

кандидат наук, Ірина Валентинівна Богінська, кандидат наук, доцент ). У заході 

взяли участь 47 учнів-членів МАН міст області (мм. Слов’янськ, Покровськ, 

Краматорськ, Лиман, Бахмут). За підсумками Симуляції учні отримали  

сертифікати, які засвідчують їх участь у заході, грамоти комунального 

позашкільного навчального закладу «Донецька обласна Мала академія наук 

учнівської молоді» за номінаціями: 

- за кращий виступ у заході «ДонНУ – Модель ПАРЄ- 2017»; 

- за лідерські якості у заході «ДонНУ – Модель ПАРЄ - 2017»; 

- за активну участь у дискусії у заході «ДонНУ – Модель ПАРЄ – 2017. 
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Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 03.03.2017 р. 

№ 3-153 «Про проведення Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-

Юніор Дослідник», учні Донеччини брали участь в інтерактивному конкурсі. 

На конкурс було подано від Донецької області 40 робіт, із них у номінації 

«Астроном-Юніор» – 1 учень, «Технік-Юніор» – 2 учні, «Еколог-Юніор» – 18 

учнів, «Історик-Юніор» – 19 учнів. У підсумковому наказі Національного 

центру «Мала академія наук» від 31.05.2017 р. № 63 «Про підсумки проведення 

інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник» відзначена Донецька 

область як одна із областей з найбільшою  кількістю учасників конкурсу 

«МАН-Дослідник».  

Наукові та педагогічні керівники, які підготували переможців та призерів 

Всеукраїнського інтерактивного конкурсу були відзначені подяками 

Національного центру «Мала академія наук України». 

 Номінація «Історик-Юніор» − прийняли участь 19 учнів, з них отримали 

Диплом ІІ ступеня -2 учня. Результати участі учнів у номінації «Історик –

Юніор» (діаг. 7).  

Діаграма 7 

 

Результати участі у номінації «Історик-Юніор» 

 

Номінація «Еколог-Юніор» − прийняли участь 18 учнів, з них отримали 

Диплом І ступені − 1 ; Диплом ІІ ступеня − 2 учні, Диплом ІІІ ступеня – 12 

учнів (діаг. 8).  
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Діаграма 8 

 

Результати участі у номінації «Еколог-Юніор» 

 

 

 

Популярність номінацій серед учнівської молоді Донеччини під час 

проведення Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор 

Дослідник» представлено у діаграмі 9. 

Діаграма 9 

 

Популярність номінацій  

 
 

Бажана активна участь учнівської молоді за усіма номінаціями 

Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник». 

Відповідно до листа департаменту професійної освіти МОН України від 

28.12.2016 №3-55 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу юних 

дослідників «Кристали»», листа КПНЗ «ДОМАНУМ» від 03.01.2017 № 1 «Про 
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участь у Всеукраїнському конкурсу юних дослідників «Кристали»» учні  

Донеччини взяли участь у Конкурсі, який проводився у два етапи: І етап – 

відбірковий (заочний); ІІ – фінальний (всеукраїнський очний). До участі у І 

етапі Конкурсу було подано 618 онлайн-заявок від середньої вікової категорії з 

них 193 конкурсанти пройшли відбір. У старшій віковій категорії оцінювали 

тези наукових досліджень на тему «Кристали: таємниці росту та мистецтво 

синтезу» українською або англійською мовами. Отже, з-поміж усіх 

представників 169 навчальних закладів із 20 областей України, у фінальному 

етапі (старша вікова категорія) з 18 запрошених осіб 3 учні представляли 

Донеччину. До участі у фінальному етапі Конкурсу були запрошені учні 

загальноосвітніх навчальних закладів Донеччини:  

1. Букатенко Радмила Сергіївна, учениця 10 класу Прелеснянської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Словʼянської районної ради Донецької 

області;  

2. Карнаух Валерій Владиславович, учень 8 класу Костянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Костянтинівської міської ради 

Донецької області;  

3. Поляков Андрій Юрійович, учень 10 класу Вугледарського навчально-

виховного комплексу «Політехнічний ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» Вугледарської міської ради Донецької області.  

4. Лезкано Даяна Леопольдівна, учениця 1 класу комунального закладу 

«Маріупольський навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа № 14 

Маріупольської міської ради Донецької області»; 

5. Пелипенко Евеліна Олексіївна, учениця 3 класу Лиманського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» № 1 Лиманської міської ради Донецької області. 

19-20 травня у місті Львові відбувся фінальний етап Всеукраїнського 

конкурсу юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського. 

Переможці та призери Конкурсу 7–11 класів отримали премії професора Євгена 

Гладишевського. Відповідно до рішення журі Конкурсу (наказ Національного 

центру «Мала академія наук України» від 23.05.2017 №52 «Про підсумки 

проведення Всеукраїнського конкурсу юних дослідників «Кристали» імені 

Євгена Гладишевського»».) стали переможцями та призерами учні від 

Донеччини: 
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Список переможців  

Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали»  

імені Євгена Гладишевського (середня вікова категорія) 

Номінація «Найбільший кристал» 

 Лезко Даяна Леопольдівна – учениця 1 класу комунального закладу 

«Маріупольський навчально-виховний комплекс «Ліцей- школа» № 14 

Маріупольської міської ради Донецької області. 

Номінація «Віртуальний кристал» 

 Пелипенко Евеліна Олексіївна – учениця 3 класу Лиманського 

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

дошкільни 

Список переможців та призерів 

Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали» 

імені Євгена Гладишевського (старша вікова категорія) 

ІІ місце 

 Андрій Поляков, учень 10 класу Вугледарського НВК «Політехнічний 

ліцей ‒ ЗОШ І-ІІ ступенів». 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) організована робота у 2017 році щодо участі у 

дитячої мистецької акції «Мій Шевченко – Мій світ»». Учнівська молодь 

Донеччини прийняли участь у ІY Всеукраїнської дитячої акції «Мій Шевченко 

– Мій Світ», яка відбувалась у 3 етапи: І − збір робіт; ІІ− відбірковий; ІІІ етап – 

виставка робіт та нагородження переможців 

З 13 по 16 вересня 2017 року у м. Києві національний центр «Мала 

академія наук України» спільно з Національним музеєм Тараса Шевченка 

проведено фінальний етап, до участі у якому запрошено 7 учнів Донеччини 

(табл.14). 

Таблиця 14 

 

Список учнів-учасників фінальному етапі ІV Всеукраїнської дитячої 

мистецької акції «Мій Шевченко – Мій світ» 

№ 

з/п 

ПІБ учасника Навчальний заклад, клас 

1 Новікова Ірина Дмитрівна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 

Торецької міської ради, 6 клас 

2 Іванова Аліса Сергіївна Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 10 з профільним навчанням 



46 

Краматорської міської ради, 11 клас 

3 Гнідченкова Катерина 

Сергіївна 

Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 13 Добропільської міської 

ради, 10 клас 

4 Кадигроб Дар’я Михайлівна Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 13 Добропільської міської 

ради, 10 клас 

5 Костилєва Софія Олексіївна Костянтинівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 2 Костянтинівської міської 

ради, 11 клас 

6 Ружинська Анастасія 

Павлівна 

Соледарська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 13 з поглибленим вивченням 

англійської мови Бахмутської районної 

ради, 11 клас 

7 Мироненко Денис Андрійович Соледарська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 13 з поглибленим вивченням 

англійської мови Бахмутської районної 

ради, 11 клас 

 

Талановита учнівська молодь Донецької області взяла участь у VIII 

Всеукраїнській науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних 

проектів «Майбутнє України» (далі − Виставка). У вересні 2017 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 були визнано: 

 

Номінація: Електроніка та приладобудування 

Стрельбицький 

Кирило 

Євгенійович 

 

Маріупольський  

навчально-виховний комплекс 

«Гімназія-школа» №27 

Маріупольської міської ради,  

8 клас 

Номінація: Матеріалознавство та перспективні технології 

Стасюк  

Анастасія 

Олександрівна 

КЗ «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської 

ради, 10 клас  

 

Номінація: Технічна творчість та винахідництво 

Риба  

Микита 

Юрійович 

КЗ «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської 

ради, 11 клас 
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З 21 по 23 листопада 2017 року у м. Києві відбувся фінальний етап 

Виставки, до участі були запрошені автори проектів – переможці відбіркового 

етапу, талановиті учні м. Маріуполя. 

За результатами участі у ІІ етапі Виставки учні Донеччини посіли: 

ІІ місце  

Стрельбицький Кирило Євгенійович, учень Маріупольського навчально-

виховного комплексу «Гімназія-школа» №27 (номінація: Електроніка та 

приладобудування); 

 

ІІІ місце 

Стасюк Анастасія Олександрівна, учениця КЗ «Маріупольський технічний 

ліцей» (номінація: Матеріалознавство та перспективні технології). 

Формування наукового мислення учнівської молоді – процес 

безперервний, який не завершується з закінченням навчального року. 

Організація оздоровлення та відпочинку вихованців у червні-серпні 2017 року 

проводилася 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, учасники фінального етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту, 

які отримали сертифікат на участь у літній школі, учні з числа переможців ІІ 

етапу та учасники ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-

дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук, учні-члені МАН. 

Програми наукових шкіл передбачають лекційні та практичні заняття, творчі 

зустрічі, навчально-тематичні екскурсії тощо. 

У 2017 році взяли участь у літніх наукових школах за рахунок 

Національного центру «Мала академія наук України» та КПНЗ «ДОМАНУ» 13 

учнів загальноосвітніх закладів Донеччини (табл. 15). 

Таблиця 15 

Список 

учасників Всеукраїнських, Міжнародних літніх наукових шкіл  

 

№ 

з/п 

Строк

и 

прове

дення 

Назва 

наукової 

школи 

П.І.Б. 

учня-учасника 

Навчальний заклад, клас 

1 13-20 

червня 

Хмельн

ицька 

область 

Математич-

на 

Дубик Данило 

Володимиро-

вич 

комунальний заклад 

«Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської 

ради, 10 клас 

2 

 

Робототех-

ніка та 

інформа-

ційні 

Безменов 

Денис 

Олександрович   

комунальний заклад 

«Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської 

ради, 9 клас 
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3 

технології Сіверський 

Максим 

Дмитрович 

комунальний заклад 

«Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської 

ради, 10 клас 

4 Філологічна 

Равлюк  

Еліна 

Олександрівна   

Маріупольський міський 

технологічний ліцей 

Маріупольської міської ради, 10 

клас 

 

5 

30 

червня  

по 07 

липня 

2017 

м. Київ 

Хіміко-

біологічна 

Харасахал 

Ольга 

Миколаївна 

комунальний заклад 

«Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської 

ради, 10 клас 

6 

 

03 по 

10 

липня 

2017,  

м. 

Ужго-

род 

 

Мистецтвоз

навство 

Попова 

Анастасія 

Володимирівна 

комунальний заклад 

«Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської 

ради, 10 клас 

7 

Серова  

Ганна  

Сергіївна 

комунальний заклад 

«Маріупольський міський 

технологічний ліцей» 

Маріупольської міської ради,  

9 клас 

8 

Овчаренко 

Діана  

Ігорівна 

комунальний заклад 

«Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської 

ради, 9 клас 

9 з 11 

по 16 

липня 

2017, 

м. 

Свято-

гірськ 

Всеукраїнсь

ка школа з 

української 

культури 

Бондарук 

Альона 

Андріївна 

Бахмутська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступені № 18 імені 

Дмитра Чернявського 

Бахмутської міської ради, 10 

клас 

10 

Бондарук  

Алла Андріївна 

Бахмутська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступені № 18 імені 

Дмитра Чернявського 

Бахмутської міської ради, 10 

клас 

11 з 12 по 

19 

серпня 

2017 

м. Київ 

Всеукраїн-

ська літня 

астроно-

мічна 

школа 

Клімашевська 

Вероніка 

Сергіївна 

НВК № 1 Покровської міської 

ради, 10 клас 

12 

Романова 

Анастасія 

Вікторівна 

Слов’янський педагогічний 

ліцей, Слов’янської міської 

ради, 10клас 
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13 

10-15 

липня  

Варша-

ва, Рес-

публіка 

Польща 

Міжнарод-

на школа з 

біології 

Міжнародна 

школа з 

біології 

Слов’янський педагогічний 

ліцей Слов’янської міської ради 

 

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). 

Конкурс проводився відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

України від 22 вересня 2011 року № 1099 «Про затвердження Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси  навчальних предметів, 

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 

дисциплін та конкурси фахової майстерності», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, 24 березня 2014 року 

№ 259 «Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року 

за № 407/25184, 10 листопада 2016 року № 1293 «Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України у 2016/2017 навчальному році», з метою 

виявлення обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень 

та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному 

суспільстві. 

У Конкурсі І та ІІ етапі взяли участь учні загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів Донецької області (табл.16). Всього до 

розгляду фахового журі ІІ етапу Конкурсу було надано 222 учнівські науково-

дослідницькі роботи у т. ч. за відділеннями: технічні науки (12); економіка (6); 

математика (17); фізика та астрономія (6); комп'ютерні науки (13); науки про 

Землю (6); філософія та суспільствознавство (18); історія (30); мовознавство 

(26); літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство (31); екологія 

та аграрні науки (25); хімія та біологія (32). 

Таблиця 16 

Склад учасників  

І, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту  

 науково-дослідницьких робіт учнів-членів Донецького територіального 

відділення Малої академії наук України у 2016/2017 навчальному році 

 

№ Департамент освіти, управління 

(відділ) освіти міських рад та 

Кількість 

учасників  

І етапу 

Кількість учасників ІІ 

етапу 
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райдержадміністрацій, органи 

управління освітою об’єднаних 

територіальних громад, 

позашкільні заклади обласної 

комунальної власності 

 за 

заявами 

брали 

участь 

1. Відділ освіти військово-ціивільної 

адміністрації м. Авдіївки 

3 2 2 

2. Управління освіти 

Костянтинівської міської ради 

23 14 14 

3 Відділ освіти Мирноградської 

міської ради 

41 8 8 

4.  Відділ освіти Дружківської міської 

ради 

26 3 3 

5. Департамент освіти 

Маріупольської міської ради 

147  32 32 

6. Управління освіти Краматорської 

міської ради 

69 11 11 

Краматорська українська гімназія 2 1 1 

7. Відділ освіти Слов`янської міської 

ради 

27 15 15 

8. Відділ освіти Торецької міської 

ради  

41 16 16 

9 Управління освіти Бахмутської 

міської ради 

60 22 22 

10 Відділ освіти Добропільської 

міської ради 

26 14 14 

11 Відділ освіти Покровської міської 

ради  

33 19 19 

12 Відділ освіти  Лиманської міської 

ради 

4 2 2 

13 Відділ освіти Селидівської міської 

ради 

9 2 2 

14 Відділ освіти Новогродівсьскої 

міської ради 

13 7 7 

15 Відділ освіти Покровської районної 

ради 

4 3 3 

16 Відділ освіти 

Великоновосілківської районної 

ради  

5 2 2 

17 Відділ освіти Бахмутської районної 

ради 

20 4 4 

18 Відділ освіти Олександрівської 

районної ради 

18 3 3 
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19 Відділ освіти Костянтинівської 

районної ради 

45 12 12 

20 Відділ освіти Волноваської 

районної ради 

24 7 7 

21 Відділ освіти Мангушської 

районної ради 

8 2 3 

22 Черкаська селищна громада 4 1 1 

23 ОЗШ «Юний дослідник КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

212 17 17 

24 Донецький ОПДЮТ 13 2 2 

 РАЗОМ 877 222 222 

 

Але, учнівська молодь деяких відділів освіти міських рад та 

райдержадміністрацій, позашкільних закладів обласної комунальної власності 

(табл. 17) не прийняла участь у ІІ етапу конкурсу-захисту.  

 

 Таблиця 17 

Відділи освіти міських рад та райдержадміністрацій, позашкільні 

заклади обласної комунальної власності, які не брали участь у  

ІІ (обласному) етапі Конкурсу 

 

№ Відділи освіти міських рад та райдержадміністрацій, позашкільні 

заклади обласної комунальної власності 

1 Відділ освіти Вугледарської міської ради  

2 Відділ освіти Ясинуватської райдержадміністрації 

3 Відділ освіти Мар’янської районної ради 

4 Відділ освіти Нікольської районної ради 

5 Відділ освіти Добропольської  районної ради 

6 Відділ освіти Лиманської районної ради 

7 Відділ освіти Слов’янської районної ради 

8 Донецький обласний еколого-натуралістичний центр 

9 Донецький обласний центр технічної творчості дітей та юнацтва 

10 Донецький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді 

 

Рейтинг участі департаменту освіти, управлінь (відділів) освіти міських 

рад та райдержадміністрацій, органів управління освітою об’єднаних 

територіальних громад, позашкільних закладів обласної комунальної власності 

у ІІ (обласному) етапі Конкурсу (діаг.10).  
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Діаграма 10 

 

Рейтинг участі учнів у ІІ (обласному) етапі Конкурсу 

 

 
 

Згідно з Правилами 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 Донецької області в ІІ етапі 

Конкурсу, слід зазначити, що не було надано науково-дослідницьких робіт від 

учнів професійно-технічних навчальних закладів. 
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Найбільшу кількість учасників у ІІ етапі Конкурсу забезпечили 

загальноосвітні навчальні заклади департаменту освіти Маріупольської міської 

ради (32 учні-конкурсанти, що складає 14,4 % учасників ІІ етапу Конкурсу). 

Слід звернути увагу, що від Слов’янського міського відділу освіти були надані 

до участі роботи 15 учнів, усі 15 робіт підготували учні одного навчального 

закладу  Слов’янського педагогічного ліцею. Приємно відзначити, що, 

незважаючи на складну політичну ситуацію, у ІІ етапі  взяли участь учні 

загальноосвітніх закладів м. Авдіївки.   

Наказом департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації    

від 03 лютого 2017 р № 54 «Про проведення ІI етапу Всеукраїнського конкурсу-

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

у 2016/2017 навчальному році» було затверджено терміни проведення II 

(обласного) етапу Конкурсу (лютий 2016 /2017 навчального року), склад 

оргкомітету, журі предметно-методичних комісій, предметних апеляційних 

комісій. Відповідно до наказу департаменту освіти і науки  Донецької 

облдержадміністрації інтелектуальні знання і наукові здобутки учасників ІІ 

(обласного) етапу Конкурсу оцінювали 127 науковців та педагогічних 

працівників, з них 9 докторів наук, 54 кандидата наук, 11 старших викладачів, 

53 вчителя вищий категорії. 

До складу журі обласного етапу Конкурсу увійшли науково-педагогічні 

працівники ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет», Маріупольського 

державного університету, ДВНЗ «Донецький національний університет імені 

Василя Стуса», ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 

Донбаської державної машинобудівної академії. Науковці відзначили 

різноманітність наукових досліджень, проектів та високий рівень захисту 

переважної більшості науково-дослідницьких робіт. Разом з тим, окремі 

учнівські роботи не мали самостійного дослідження, не відповідали напрямку 

секцій, містили факти плагіату, не відповідали правилам оформлення науково-

дослідницьких робіт, що зафіксовано у протоколах засідання журі.  

За оцінками журі конкурсу-захисту, 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 зі своїми наставниками 

порушують гострі проблеми сьогодення і пропонують власні шляхи їх 

розв’язання. При цьому варто відзначити, що значна кількість учнів 

здійснюють наукові дослідження на місцевому матеріалі. 
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Водночас трапляються роботи, що мають реферативно-описовий 

характер, містять незначний особистий внесок юного дослідника й елементи 

плагіату чи не відповідають напрямку секції.  

Більшість учнів, які представили цікаві й актуальні наукові дослідження, 

показали високий теоретичний рівень знань, успішно виступили під час 

захисту, здобули перемогу в інтелектуальному змаганні. 

За результатами оцінки науково-дослідницьких робіт, їх захисту та 

виконання контрольних робіт з базових дисциплін визначено 80 переможців та 

призерів у 12 наукових відділеннях Конкурсу, що складає 36% учасників ІІ 

етапу, у минулому 2015/2016 навчальному році з 275 учасників ІІ етапу 123 

учня стали переможцями та призерами, що складає 45 %. 

За підсумками роботи журі ІІ етапу переможцями та призерами 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт стали - 80 

учнів, з них І місце – 22 учнів; ІІ місце – 25 учнів; ІІІ місце – 33 учня. 

Результати ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт представлені у діаграмі 11. 

Діаграма 11. 

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 та призерів Конкурсу нагороджені грамотами 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації за високий рівень підготовки 

переможця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
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робіт учнів-членів Малої академії наук України . 

Ефективність участі команд територіальних одиниць у ІІ (обласному) 

етапі Конкурсу представлено у діаграмі 12, відсоток переможців від кількості 

учасників. 

Діаграма 12. 

 

Ефективність участі команд області у ІІ етапі Конкурсу. 
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Статистична інформація у розрізі Донецької області по проведенню ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України представлена у табл. 18. 

Таблиця 18 

 

Статистична інформація у розрізі Донецької області 

ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів  

Малої академії наук України 

№ Департамент освіти, 

управління (відділ) 

освіти міських рад та 

райдержадміністрацій, 

органи управління 

освітою об’єднаних 

територіальних громад, 

позашкільні заклади 

обласної комунальної 

власності М
ер

еж
а
  

за
г
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л

ь
н
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 Переможці (призери) 
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о
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г
  
к

о
м
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д
и

 І місце ІІ місце ІІІ 

місце 
усього 

1 Відділ освіти 

військово-цивільної 

адміністрації  

м. Авдіївки 

6 2 2 1   1 68,47 3 9-11 

2 Управління освіти 

Костянтинівської 

міської ради 

17 14 14  1 2 3 57,55 4 7-8 

3 Відділ освіти 

Вугледарської 

міської ради  

3 _ _    _ _ _  

4 Відділ освіти 

Мирноградської 
12 8 8    0 43,51 0 21-24 
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міської ради 
5 Відділ освіти 

Дружківської міської 

ради 

14 3 3  1  1 69,87 2 12-16 

6 Департамент освіти 

Маріупольської 

міської ради 

74 32 32 13 3 11 27 81,21 56 1 

7 Управління освіти 

Краматорської 

міської ради 

37 12 12  5 2 7 68,25 12 4 

8 Відділ освіти 

Слов`янської міської 

ради 

29 15 15 2 5 2 9 76,16 

 

18 2 

9 Відділ освіти 

Торецької міської 

ради 

18 16 16 2 2  4 63,02 10 5 

10 Управління освіти 

Бахмутської міської 

ради 

22 22 22 4  1 5 65,66 13 3 

11 Відділ освіти 

Добропільської 

міської ради 

19 14 14  1  1 63,01 2 12-16 

12 Відділ освіти 

Покровської міської 

ради 

16 19 19  1 2 3 63,27 4 7-8 

13 Відділ освіти  

Лиманської міської 
8 2 2   1 1 66,85 1 17-20 
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ради 
14 Відділ освіти 

Селидівської міської 

ради 

12 2 2   1 1 65,78 1 17-20 

15 Відділ освіти 

Новогродівсьскої 

міської ради 

4 7 7   2 2 59,87 2 12-16 

16 Відділ освіти 

Покровської 

районної ради 

18 3 3   1 1 51,55 1 17-20 

17 Відділ освіти 

Великоновосілківсь-

кої районної ради  

26 2 2   1 1 71,3 1 17-20 

18 Відділ освіти 

Бахмутської районної 

ради 

29 4 4  1  1 67,39 2 12-16 

19 Відділ освіти 

Олександрівської 

районної ради 

17 3 3    0 48,96 0 21-24 

20 Відділ освіти 

Костянтинівської 

районної ради 

19 12 12    0 37,84 0 21-24 

21 Відділ освіти 

Волноваської 

районної ради 

48 7 7   3 3 69,45 3 9-11 

22 Відділ освіти 

Мангушської 
12 3 3  1 1 2 66,11 3 9-11 
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районної ради 
23 Черкаська селищна 

громада 

7 1 1    0 70 0 21-24 

24 Відділ освіти 

Ясинуватської 

райдержадміністрації 

10 _ _    _ _ _ _ 

 

25 Відділ освіти 

Мар’янської 

районної ради 

33 _ _    _ _ _ _ 

26 Відділ освіти 

Нікольської районної 

ради 

16 _ _    _ _ _ _ 

27 Відділ освіти 

Добропольської 

районної ради 

10 _ _    _ _ _ _ 

28 Відділ освіти 

Лиманської районної 

ради 

16 _ _     _ _ _ 

29 Відділ освіти 

Слов’янської 

районної ради 

20 _ _    _ _ _ _ 

30 ОЗШ «Юний 

дослідник КПНЗ 

«ДОМАНУМ 

1 17 17  3 3 6 66,51 9 6 

31 Донецький ОПДЮТ 1 2 2  1  1 73,28 2 12-16 
32 Донецький обласний 

еколого-

1 _ _     _ _ _ 
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натуралістичний 

центр 
33 Донецький обласний 

центр технічної 

творчості дітей та 

юнацтва 

1 _ _     _ _ _ 

34 Донецький обласний 

центр туризму та 

краєзнавства 

учнівської мсолоді 

1 - -     - - _ 

 

Підрахування рейтингу команди: за І місце – 3 бали; за ІІ місце - 2 бали; за ІІІ місце -1 бал. 
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Рейтинг команд ІІ етапу Конкурсу (Діаграма 13). 

Діаграма 13 

Рейтинг команд ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту 
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Наказом департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 

02 березня 2017 р. № 111 «Про направлення та склад команди для участі             

у ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої 

академії наук України» було затверджено склад команди Донецької області для  

представлення наукових робіт у 25 наукових секціях ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу (Івлєв Кирило, учень Часовоярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№ 17 взяв участь у роботі 2 секцій ІІІ етапу Конкурсу). У команду від 

Донеччини увійшли 24 особи – 13 учнів загальноосвітніх закладів департаменту 

освіти Маріупольської міської ради (комунальний заклад «Маріупольський 

технічний ліцей» – 6 учнів, НВК «Гімназія школа» № 27 – 3 учні, «Колегіум 

школа» №1, спеціалізована школа з поглибленим вивченням новогрецької мови 

№46, НВК «Ліцей-школа» № 48 – 2 учні), учениця Авдіївської 

загальноосвітньої школи, 2 учні м. Торецька (НВК «Інформатико-

математичний ліцей загальноосвітня школа І-ІІ ст., загальноосвітня школа І-ІІІ 

ст. № 10), 2 учні Часовоярської загальноосвітньої школи, учень м. Бахмута 

(НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11- багатопрофільний ліцей),      

2 учні м. Слов’янська (Слов’янський педагогічний ліцей). 

У ІІІ етапі Конкурсу учні Донеччини взяли участь у роботі 11 наукових 

відділень, 25 секцій Всеукраїнського конкурсу-захисту. За результатами участі 

у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту учні-учасники отримали такі 

результати (табл.19).  

Таблиця 19 

 

Результати участі команди Донецької області у ІІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Донецького територіального відділення Малої академії наук 

України у 2016/2017 навчальному році 

 
Відді-

лення 

Секція П. І. Б. Навчальний 

заклад, клас 

Зага-

льна 

сума 

балів 

Рівень Місце 

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 

Прядко Алісія 

Романівна 

Часовоярська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Бахмутської міської 

ради,  

10 клас 

81,85 

дос-

татній 

- 

Фольклорис-

тика 

Бутиліна 

Катерина 

Олексіївна  

Слов’янський 

педагогічний ліцей 

Слов’янської міської 

ради,  

10 клас 

84,70 

дос-

татній 

ІІ 

місце 
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Мистецтво-

знавство 

Радик 

Катерина 

Романівна 

Маріупольський 

НВК «Гімназія – 

школа» № 27 

Маріупольської 

міської ради,  

10 клас 

93,45 

висо-

кий 

І місце 

Літературна 

творчість 

Чумакова 

Валерія 

Романівна 

Комунальний заклад 

«Маріупольський 

НВК «Ліцей-школа» 

№ 48 

Маріупольської 

міської ради»,  

11 клас 

84,00 

дос-

татній 

ІІІ 

місце 

М
о
в

о
зн

а
в

ст
в

о
 

Українська 

мова 

Гончаров 

Владислав 

Олегович 

Комунальний заклад 

«Маріупольський 

НВК «Ліцей-школа» 

№ 48 

Маріупольської 

міської ради»,  

11 клас 

82,90 

дос-

татній 

ІІ 

місце 

Англійська 

мова 

Кірович 

Михайло 

Костянтинович 

Комунальний заклад 

«Маріупольський 

технічний ліцей» 

Маріупольської 

міської ради,  

11 клас 

85,85 

висо-

кий 

І місце 

Ф
іл

о
со

ф
ія

 т
а
 с

у
сп

іл
ь

с
т
в

о
зн

а
в

ст
в

о
 

Філософія 

Івлєв Кирило 

Олександрович 

Часовоярська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  

№ 17 Бахмутської 

міської ради,  

10 клас 

78,90 

дос-

татній 

ІІІ 

місце 

Соціологія 

Самарська 

Софія 

Сергіївна 

НВК «Гімназія-

школа» № 27 

Маріупольської 

міської ради,  

10 клас 

81,05 

дос-

татній 

- 

Педагогіка 

Бабічева Дар’я 

Олександрівна 

Слов’янський 

педагогічний ліцей 

Слов’янської міської 

ради,  

11 клас 

81,45 

дос-

татній 

- 

Іс
т
о
р

ія
 

Етнологія 

Бельбєклі 

Кристина 

Вікторівна 

Комунальний заклад 

«Маріупольська 

спеціалізована 

школа з 

поглибленим 

вивченням 

81,15 

дос-

татній 

ІІ 

місце 
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новогрецької мови І-

ІІІ ступенів № 46» 

Маріупольської 

міської ради,  

9 клас 

Історія 

України 

Гусєв Віталій 

Євгенович 

Новогродівська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

№ 10 ім. Тараса 

Шевченка,  

10 клас 

88,00 

висо-

кий 

- 

Історичне 

краєзнавство 

Івлєв Кирило 

Олександрович 

Часовоярська 

загальноосвітня 

школа  

І-ІІІ ступенів  

№ 17 Бахмутської 

міської ради,  

10 клас 

89,00 

висо-

кий 

ІІІ 

місце 

Н
а
у
к

и
 

п
р

о
 

З
ем

л
ю

 

Географія та 

ландшавто-

знавство 

Ткачук 

Світлана 

Олександрівна 

Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

№ 10 Торецької 

міської ради,  

11 клас 

69,25 

серед-

ній 

- 

Т
ех

н
іч

н
и

х
 

н
а
у
к

 

Екологічно 

безпечні 

технології та 

ресурсозбе-

реження 

Акульшин 

Дмитро 

Павлович 

Маріупольський 

НВК «Колегіум-

школа» № 1 

Маріупольської 

міської ради,  

10 клас 

64,91 

серед-

ній 

- 

К
о
м

п
’ю

т
ер

н
і 

н
а

у
к

и
 

Технології 

програмува-

ння 

Чернишов 

Денис 

Юрійович 

НВК «Загальноосвіт-

ня школа І-ІІІ 

ступенів  

№ 11–

багатопрофільний 

ліцей» Бахмутської 

міської ради,  

10 клас 

80,35 

дос-

татній 

 

ІІІ 

місце 

Інформаційні 

системи, бази 

даних та 

системи 

штучного 

інтелекту 

Іваненко 

Вікторія 

Юріївна 

Слов’янський 

педагогічний ліцей 

Слов’янської міської 

ради,  

11 клас 

72,09 

серед-

ній 

 

Комп’ютерні 

системи та 

мережі 

Сіверський 

Максим 

Дмитрович 

Комунальний заклад 

«Маріупольський 

технічний ліцей» 

Маріупольської 

міської ради,  

10 клас 

72,85 

серед-

ній 

 

Мультиме-

дійні системи, 

Алієв  

Султан 

НВК «Інформатико-

математичний ліцей 
51,41 

серед-

ній 
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навчальні та 

ігрові 

програми 

Амілович загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів» 

Торецької міської 

ради, 11 клас 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

Математика 

Дубик  

Данило 

Володимиро-

вич 

Комунальний заклад 

«Маріупольський 

технічний ліцей» 

Маріупольської 

міської ради, 10 клас 

80,06 

дос-

татній 

 

ІІІ 

місце 

Е
к

о
н

о
м

ік
и

 

Мікроеконо-

міка та 

макроеконо-

міка 

Котлубей 

Тетяна 

Євгенівна 

НВК «Гімназія – 

школа» № 27 

Маріупольської 

міської ради, 10 клас 
72,06 

серед-

ній 

- 

Х
ім

ія
 т

а
 б

іо
л

о
г
ія

 

Медицина 

Харасахал 

Ольга 

Миколаївна 

 

Комунальний заклад 

«Маріупольський 

технічний ліцей» 

Маріупольської 

міської ради,  

9 клас 

69,40 

серед-

ній 

- 

Хімія 

Новосьолов 

Павло 

Олегович 

 

Гімназія «Інтелект» 

Дружківської міської 

ради, 11 клас 
77,3 

дос- 

татній 

ІІІ 

місце 

Е
к

о
л

о
г
ія

 т
а
 а

г
р

а
р

н
і 

н
а
у
к

и
 

Охорона 

довкілля та 

раціональне 

природоко-

ристування  

Удовенко  

Юлія 

Русланівна 

 

Комунальний заклад 

«Маріупольський 

технічний ліцей» 

Маріупольської 

міської ради,  

11 клас 

85,02 

висо-

кий 

ІІ 

місце 

Агрономія 

Паша  

Юрій 

Анатолійович 

Комунальний заклад 

«Маріупольський 

технічний ліцей» 

Маріупольської 

міської ради, 11 клас 

89,36 

висо-

кий 

І місце 

Ветеринарія 

та зоотехніка 

Кузнецова 

Анастасія 

Сергіївна 

 

Авдіївська 

загальноосвітня 

школа  

І-ІІІ ступенів  

№ 7 Авдіївської 

міської ради,  

9 клас 

62,36 

серед-

ній 

- 

 

Юні науковці Донеччини гідно представили свої науково-дослідницькі 

роботі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт у 2016-2017 навчальному  році. Високу оцінку журі Конкурсу (секція 

Мистецтвознавство) та перше місце отримало наукове дослідження Радик 

Катерини Романівни, учениці 10 класу НВК «Гімназія-школа» № 27 

Маріупольської міської ради, керівник роботи – Ольга Анатоліївна Голущак, 
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вчитель російської мови та літератури Маріупольського НВК «Гімназія – 

школа» № 27 Маріупольської міської ради. Десятикласниця з Донецької області 

Катерина Радик, яка перемогла вже вдруге, вивчала функції живописного 

екфрасису в просторовій організації художнього твору на прикладі творчості 

Джорджо де Кіріко. 

Звання найкращого мовознавця у секції англійська мова виборов Кірович 

Михайло Костянтинович, учень 11 класу комунального закладу 

«Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської міської ради, керівник 

роботи Ольга Анатоліївна Куриленко, вчитель англійської мови 

Маріупольського технічного ліцею. Своє дослідження переможець у секції 

«Англійська мова» маріуполець Михайло Кірович присвятив кінофільмам та 

перекладам їхніх назв. Хлопець визнає: український кінематограф бере 

позитивний приклад з англомовного кіно, дуже добре адаптує фільми для 

аудиторії і за рахунок цього має велику кількість глядачів порівняно з іншими 

країнами. 

Відмічено увагою журі польові дослідження, які проводила юна 

дослідниця з смт. Старий Крим на Донеччини Кристина Бельбєклі, учениця 9 

класу Маріупольської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням 

новогрецької мови І-ІІІ ступенів № 46, яка посіла друге місце в секції 

«Етнологія». Керівник роботи – Наметченюк Галина В’ячеславівна, вчитель 

історії, Відмінник  освіти України. Дівчина вивчала особливості святкування 

календарно-обрядового свята Ай-Василь у рідному селищі. Школярка дізналася 

про відзначення місцевою грецькою громадою дня Святого Василя 

Кесарійського (теперішнього Старого Нового року в середині січня) та 

трансформацію свята протягом століть. Недаремно фахівці вважають: пошукові 

роботи з історії, літератури, фольклору, побуту, освіти, релігії, культури і 

мистецтва греків Приазов’я як одної з найдавніших національних меншин 

України, їхня взаємодія з українським та іншими етносами дасть змогу 

прибрати мову ворожнечі і зняти штучну напругу в міжнаціональних 

відносинах, розвіяти міфологеми. Завдяки науково-дослідницьким розвідкам 

школярі, їхні батьки і вчителі краще пізнаватимуть історичні й соціокультурні 

події та процеси народів, які стояли у витоків творення єдиного народу і 

держави Україна. 

Переможцем у секції Агрономія став учень 11 класу Маріупольського 

технічного ліцею Юрій Паша вже другий рік успішно змагається на конкурсі-

захисті МАН. Цього року хлопець дослідив новий екологічно безпечний метод 

підвищення продуктивності злаків – дуже актуальна тема для всієї країни. 

Керівник роботи – В’ячеслав Вадимович Пономарчук, вчитель біології 

Маріупольського технічного ліцею. 
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Слід відмітити, успіхи у ІІІ етапі Конкурсу Кирила Івлєва, учня 10 класу 

Часовоярської загальноосвітньої школи № 1, який взяв участь у роботі двох 

секцій («Історичне краєзнавство», «Філософія») та став призером в обох 

секціях. Науково-дослідницькі роботи підготував під керівництвом Валерія 

Олександровича Богуненка, керівника секції МАН Часовоярського центру 

дитячої та юнацької творчості. 

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт 13 учнів стали переможцями та призерами (І місце – 3; ІІ 

місце – 4; ІІІ місце – 6), що складає 52 % від складу команди (діаг. 14). У 

минулому році 60% від складу команди. 

Діаграма 14 

Результати участі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 

 

 
 

У 2016/2017 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 – 6 учасників, 

достатній – 11, середній – 8. Рівень підготовки учасників за програмою 

Конкурсу представлено на діаграмі 15. Результат краще ніж минулого року, у 

минулому 2015/2016 навчальному році серед учасників ІІІ етапу були учні –

конкурсанти що отримали низький рівень за загальною сумою балів. 
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Діаграма 15. 

 

Рівень підготовки учасників ІІІ етапу за програмою Конкурсу 

 

 
 

Статистична інформація про участь команди  учнів Донецької області  у 

ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України представлено у таблиці 20. 
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Таблиця 20 

 

 Статистична інформація про участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

 робіт учнів-членів Донецького територіального відділення Малої академії наук України 

№ ПІБ учасника Підпорядку-

вання  

клас Наукове відділення, 

секція 

Оцінювання 

навчальних 

досягнень з 

базової 

дисципліни 

(кіль-кість 

балів) 

Заочне 

оцінювання 

науково- 

дослідниць- 

ких робіт 

(кількість 

балів) 

Захист 

науково- 

дослідниць- 

ких робіт 

(кількість 

балів) 

Загальна 

сума балів 

Рівень Рейт-

инг 

Місце 

1 Прядко  

Алісія 

Романівна 

Відділ освіти 

Бахмутської 

міської ради 

10 

клас 

Відділення – 

літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства 

Секція – українська 

література 

24,00 20,50 37,35 81,85 дос-

тат-

ній 

13  

2 Бутиліна 

Катерина 

Олексіївна 

Відділ освіти 

Слов’янської 

міської ради 

10 

клас 

Відділення – 

літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства 

Секція – 

фольклористика 

20,50 23,25 40,95 84,70 3 дос-

тат-

ній 

3 ІІ місце 

3 Радик 

Катерина 

Романівна 

Департамент 

освіти 

Маріупольської 

міської ради 

10 

клас 

Відділення – 

літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства 

Секція – 

мистецтвознавство 

26,00 25,00 42,45 93,45 висо-

кий 

2 І місце 

4 Чумакова 

Валерія 

Романівна 

Департамент 

освіти 

Маріупольської 

міської ради 

11 

клас 

Відділення – 

літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства 

Секція – літературна 

21,00 22,50 40,50 84,00 дос-

тат-

ній 

7 ІІІ місце 
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творчість 

5 Гончаров 

Владислав 

Олегович 

Департамент 

освіти 

Маріупольської 

міської ради 

11 

клас 

Відділення – 

мовознавства Секція 

– українська мова 

25,00 18,75 39,15 82,90 дос-

тат-

ній 

5 ІІ місце 

6 Кірович 

Михайло 

Костянтино-

вич 

Департамент 

освіти 

Маріупольської 

міської ради 

11 

клас 

Відділення – 

мовознавства Секція 

– англійська мова 

21,80 24,00 40,05 85,85 висо-

кий 

2 І місце 

7 Івлєв  

Кирило 

Олександро-

вич 

Відділ освіти 

Бахмутської 

міської ради 

10 

клас 

Відділення – 

філософії та 

суспільствознавства 

Секція – філософія 

21,25 21,50 36,15 78,90 дос-

тат-

ній 

5 ІІІ місце 

8 Самарська 

Софія 

Сергіївна 

Департамент 

освіти 

Маріупольської 

міської ради 

10 

клас 

Відділення – 

філософії та 

суспільствознавства 

Секція – соціологія 

12,50 24,00 44,55 81,05 дос-

тат-

ній 

11  

9 Бабічева  

Дар'я 

Олександрівна 

Відділ освіти 

Слов’янської 

міської ради 

11 

клас 

Відділення – 

філософії та 

суспільствознавства 

Секція – педагогіка 

22,00 22,25 37,20 81,45 дос-

тат-

ній 

12  

10 Бельбєклі 

Кристина 

Вікторівна 

Департамент 

освіти 

Маріупольської 

міської ради  

9 

клас 

Відділення – Історії 

Секція – етнологія 

21,00 20,25 39,90 81,15 дос-

тат-

ній 

4 ІІ місце 

11 Гусєв  

Віталій 

Євгенович 

Відділ освіти 

Новогродівської 

міської ради 

10 

клас 

Відділення – історії 

Секція– історія 

України 

22,25 20,75 45,00 88,00 висо-

кий 

13  

12 Івлєв  

Кирило 

Олександро- 

вич 

Відділ освіти 

Бахмутської 

міської ради 

10 

клас 

Відділення – історії 

Секція – історичне 

краєзнавство 

20,00 24,00 45,00 89,00 висо-

кий 

12 ІІІ місце 

13 Ткачук Відділ освіти 11 Відділення – наук 22,00 12,00 35,25 69,25 сере- 21  
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Світлана 

Олександрівна 

Торецької 

міської ради 

клас про Землю Секція – 

географія та 

ландшафтознавство 

дній 

14 Акульшин 

Дмитро 

Павлович 

Департамент 

освіти 

Маріупольської 

міської ради 

10 

клас 

Відділення – 

технічних наук 

Секція – екологічно 

безпечні технології 

та 

ресурсозбереження 

11,00 14,90 39,01 64,91 сере-

дній 

16  

15 Чернишов 

Денис 

Юрійович 

Відділ освіти 

Бахмутської 

міської ради 

10  

клас 

Відділення – 

комп’ютерних наук 

Секція – технології 

програмування 

17,50 18,20 44,65 80,35 доста

тні й 

5 ІІІ місце 

16 Іваненко 

Вікторія 

Юріївна 

Відділ освіти 

Слов’янської 

міської ради 

11 

клас 

Відділення – 

комп’ютерних наук 

Секція – інформаційні 

системи, бази даних та 

системи штучного 

інтелекту 

10,00 16,00 46,06 72,06 сере-

дній 
9  

17 Сіверський 

Максим 

Дмитрович 

Департамент 

освіти 

Маріупольської 

міської ради 

10 

клас 

Відділення – 

комп’ютерних наук 

Секція – 

комп’ютерні 

системи та мережі 

9,00 19,20 44,65 72,85 сере-

дній 

4  

18 Алієв  

Султан 

Амілович 

Відділ освіти 

Торецької 

міської ради 

11 

клас 

Відділення – 

комп’ютерних наук 

Секція – 

мультимедійні 

системи, навчальні 

та ігрові програми 

2,00 10,40 39,01 51,41 сере-

дній 

16  

19 Дубик  

Данило 

Володимиро-

вич 

Департамент 

освіти 

Маріупольської 

міської ради 

10 

клас 

Відділення – 

математики Секція – 

математика 

19,50 19,20 41,36  80,06 дос-

тат-

ній 

6 ІІІ місце 
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20 Котлубей 

Тетяна 

Євгенівна 

Департамент 

освіти 

Маріупольської 

міської ради 

10 

клас 

Відділення – 

економіки Секція – 

мікроекономіка та 

макроекономіка 

9,00 17,00 46,06 72,06 сере-

дній 

13  

21 Харасахал 

Ольга 

Миколаївна 

Департамент 

освіти 

Маріупольської 

міської ради 

9 

клас 

Відділення – хімії та 

біології Секція – 

медицина 

6,50 15,90 47,00 69,40 сере-

дній 

18  

22 Новосьолов 

Павло 

Олегович 

Відділ освіти 

Дружківської 

міської ради 

11 

клас 

Відділення – хімії та 

біології Секція – 

хімія  

17,50 20,00 39,83 77,3 3 дос-

тат-

ній 

1 0 ІІІ місце 

23 Удовенко 

Юлія 

Русланівна 

Департамент 

освіти 

Маріупольської 

міської ради 

11 

клас 

Відділення – екології 

та аграрних наук 

Секція – охорона 

довкілля та 

раціональне 

природокористуван-

ня 

22,50 18,50 44,02 85,02 висо-

кий 

3 ІІ місце 

24 Паша  

Юрій 

Анатолійович 

Департамент 

освіти 

Маріупольської 

міської ради 

11 

клас 

Відділення – екології 

та аграрних наук 

Секція – агрономія 

25,50 18,90 44,96 89,36 висо-

кий 

1 І місце 

25 Кузнєцова 

Анастасія 

Сергіївна 

Департамент 

освіти 

Маріупольської 

міської ради 

9 

клас 

Відділення – екології 

та аграрних наук 

Секція – ветеринарія 

та зоотехнія 

6,25 17,10 39,01 62,36 сере-

дній 

15  
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Однак 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. 

Склад переможців та призерів ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у 2016/2017 навчальному 

році за підпорядкуванням у таблиці 21. 

Таблиця 21. 

 

Склад переможців та призерів  

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

Донецького територіального відділення Малої академії наук України 

у 2016/ 2017 навчальному році за підпорядкуванням   

 

№ 

з/п 

Департамент освіти, управління 

(відділ) освіти міських рад та 

райдержадміністрацій, органи 

управління освітою об’єднаних 

територіальних громад, 

позашкільні заклади обласної 

комунальної власності 

переможці, призери 

ІІ етап Конкурсу ІІІ етап 

Конкурсу 

І ІІ ІІІ 
р

а
зо

м
 І ІІ ІІІ 

р
а
зо

м
 

1 Відділ освіти військово-ціивільної 

адміністрації м. Авдіївка 

1   1    _ 

2. Управління освіти 

Костянтинівської міської ради 

 1 2 3    - 

3 Відділ освіти Мирноградської 

міської ради 

   -    - 

4.  Відділ освіти Дружківської 

міської ради 

 1  1   1 1 

5. Департамент освіти 

Маріупольської міської ради 

13 3 11 27   3 3 2 8 

6 Управління освіти Краматорської 

міської ради 

 4 2 6    - 

Краматорська українська гімназія  1  1    - 

7 Відділ освіти Слов`янської 

міської ради 

2 5 2 9  1  1 

8 Міський відділ освіти Торецької 

міської ради  

2 2  4    - 

9 Управління освіти Бахмутської 4  1 5   3 3 
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міської ради 

10 Відділ освіти Добропільської 

міської ради 

 1  1    - 

11 Відділ освіти Покровської міської 

ради  

 1 2 3    - 

12 Відділ освіти  Лиманської міської 

ради 

  1 1    - 

13 Відділ освіти Селидівської міської 

ради 

  1 1    - 

14 Відділ освіти Новогродівсьскої 

міської ради 

  2 2    - 

15 Відділ освіти Покровської 

районної ради 

  1 1    - 

16 Відділ освіти 

Великоновосілківської районної 

ради  

  1 1    - 

17 Відділ освіти Бахмутської 

районної ради 

 1  1    - 

18 Відділ освіти Олександрівської 

районної ради 

        

19 Відділ освіти Костянтинівської 

районної ради 

   -    - 

20 Відділ освіти Волноваської 

районної ради 

  3 3    - 

21 Відділ освіти Мангушської 

районної ради 

 1 1 2    - 

22 Черкаська селищна громада    -    - 

23 ОЗШ «Юний дослідник КПНЗ 

«ДОМАНУМ» 

 3 3 6    - 

24 ДОПДТЮТ  1  1    - 

 РАЗОМ    80    13 

 

За матеріалами Конкурсу надруковано збірник 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, широкий кіл громадськості до науково-дослідницької учнівської 

молоді в межах Малої академії України. 

На виконання Положення про стипендії Президента України для 

переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових навчальних 
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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 року № 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 підсумків ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів 2016/2017 навчального року, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 31.05.2017 № 770, та підсумків ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України у 2017 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 26.05.2017 № 750 призначені стипендії учням-

членам МАН Донецької області (табл. 22). 

Таблиця 22  

 

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 2017 році 

 

ПІБ Навчальний заклад, клас Призове місце 

Кірович  

Михайло 

Костянтинович 

комунальний заклад 

"Маріупольський технічний 

ліцей" Маріупольської міської 

ради, 11 клас 

Секція англійської 

мови, І місце 

(85,85 б.)  

Радик 

Катерина 

Романівна 

Маріупольський 

навчально-виховний комплекс 

"гімназія-школа" № 27  

Маріупольської міської ради, 

10 клас 

Секція 

мистецтвознавства, 

І місце (93,45 б.) 

Бутиліна 

Катерина 

Олексіївна 

Слов'янський 

педагогічний ліцей 

Слов'янської 

міської ради, 10 клас 

Секція 

фольклористики, 

ІІ місце (84,70 б.) 

 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації П.І. Жебрівського від 18 жовтня 

2017 року № 1331/5-17 «Про призначення стипендій та одноразових 

грошових винагород переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських 
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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 

2016/2017 навчальному році стали учні переможці (призери) Всеукраїнського 

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

наук України (табл. 23, 24 ). 

Таблиця 23 

 

Список переможців  

ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук 

 

№ 

з/п 

П І Б Результати участі, 

рік 

Місце навчання на момент участі 

у конкурсі 

1 Дубик  

Данило 

Володимирович 

ІІІ місце в 

конкурсі-захисті 

МАН, секція 

математики,  

2017 рік 

Комунальний заклад 

«Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської 

ради, 10 клас 

2 Гончаров 

Владислав 

Олегович 

ІІ місце в 

конкурсі-захисті 

МАН, секція 

української мови, 

2017 рік 

Комунальний заклад 

«Маріупольський НВК «Ліцей-

школа» № 48 Маріупольської 

міської ради», 11 клас 

3 Кірович 

Михайло 

Костянтинович 

І місце в 

конкурсі-захисті 

МАН, секція 

англійської мови, 

2017 рік 

Комунальний заклад 

«Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської 

ради, 11 клас 

4 Івлєв  

Кирило 

Олександрович 

ІІІ місце в 

конкурсі-захисті 

МАН, секція 

історичного 

краєзнавства,  

ІІІ місце в 

конкурсі-захисті 

МАН, секція 

філософії,  

2017 рік 

Часовоярська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 17 

Бахмутської міської ради, 

10 клас 

5 Бельбєклі ІІ місце в Комунальний заклад 
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Кристина 

Вікторівна 

конкурсі-захисті 

МАН, секція 

етнології,  

2017 рік 

«Маріупольська спеціалізована 

школа з поглибленим вивченням 

новогрецької мови І-ІІІ ступенів 

№ 46» Маріупольської міської 

ради, 9 клас 

6 Удовенко  

Юлія Русланівна 

 

І місце в 

олімпіаді з 

екології, ІІ місце 

в конкурсі-захисті 

МАН, секція 

охорони довкілля 

та раціонального 

природокористу-

вання, 2017 рік 

Комунальний заклад 

«Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської 

ради, 11 клас 

7 Паша  

Юрій 

Анатолійович 

І місце в 

олімпіаді з 

екології, І місце в 

конкурсі-захисті 

МАН, секція 

агрономії,  

2017 рік 

Комунальний заклад 

«Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської 

ради, 11 клас 

8 Чумакова 

Валерія 

Романівна 

ІІІ місце в 

конкурсі-захисті 

МАН, секція 

літературної 

творчості,  

2017 рік 

Комунальний заклад 

«Маріупольський НВК «Ліцей-

школа» № 48 Маріупольської 

міської ради», 11 клас 

9 Бутиліна 

Катерина 

Олексіївна 

ІІІ місце в 

олімпіаді з 

екології, ІІ місце 

в конкурсі-захисті 

МАН, секція 

фольклористики, 

2017 рік 

Слов’янський педагогічний ліцей 

Слов’янської міської ради,  

10 клас 

10 Радик Катерина 

Романівна 

І місце в 

конкурсі-захисті 

МАН, секція 

мистецтвознавт-

ва, 2017 рік 

Маріупольський НВК «Гімназія 

– школа» № 27 Маріупольської 

міської ради, 10 клас 

11 Новосьолов 

Павло  

Олегович 

 

ІІІ місце в 

конкурсі-захисті 

МАН, секція 

хімії, 2017 рік 

Гімназія «Інтелект» 

Дружківської міської ради,  

11 клас 

12 Чернишов Денис ІІІ місце в НВК «Загальноосвітня школа І-
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Юрійович конкурсі-захисті 

МАН, секція 

технологій 

програмування, 

2017 рік 

ІІІ ступенів  

№ 11–багатопрофільний ліцей» 

Бахмутської міської ради,  

10 клас 

 

Таблиця 24. 

 

Список переможців  

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу–захисту науково–дослідницьких 

робіт учнів–членів Малої академії наук 

 

№ 

з/п 

П І Б Результати 

участі, рік 

Місце навчання на момент 

участі у конкурсі 

1 Прядко  

Алісія 

Романівна 

І місце в конкурсі-

захисті МАН, 

секція українська 

література,  

2017 рік 

Часовоярська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 17 

Бахмутської міської ради,  

10 клас 

2 Самарська 

Софія 

Сергіївна 

І місце в конкурсі-

захисті МАН, 

секція соціологія, 

2017 рік 

НВК «Гімназія-школа» № 27 

Маріупольської міської ради,  

10 клас 

3 Ткачук 

Світлана 

Олександрівна 

І місце в конкурсі-

захисті МАН, 

секція географія та 

ландшафто-

знавство, 2017 рік 

Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 10 Торецької 

міської ради, 11 клас 

4 Акульшин 

Дмитро 

Павлович 

І місце в конкурсі-

захисті МАН, 

секція екологічно 

безпечні 

технології та 

ресурсозбережен-

ня, 2017 рік 

Маріупольський НВК 

«Колегіум-школа» № 1 

Маріупольської міської ради,  

10 клас 

5 Сіверський 

Максим 

Дмитрович 

І місце в конкурсі-

захисті МАН, 

секція 

комп’ютерні 

системи та мережі, 

2017 рік 

Комунальний заклад 

«Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської 

ради, 10 клас 

6 Іваненко 

Вікторія 

І місце в конкурсі-

захисті МАН, 

Слов’янський педагогічний 

ліцей Слов’янської міської 
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Юріївна секція 

інформаційні 

системи, бази 

даних та системи 

штучного 

інтелекту, 2017 рік 

ради, 11 клас 

 

7 Алієв  

Султан 

Амілович 

І місце в конкурсі-

захисті МАН, 

секція 

мультимедійні 

системи, навчальні 

та ігрові програми, 

2017 рік 

НВК «Інформатико-

математичний ліцей 

загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» Торецької міської 

ради, 11 клас 

8 Котлубей 

Тетяна 

Євгенівна 

І місце в конкурсі-

захисті МАН, 

секція 

мікроекономіка та 

макроекономіка, 

2017 рік 

НВК «Гімназія – школа» № 27 

Маріупольської міської ради,  

10 клас 

9 Харасахал 

Ольга 

Миколаївна 

 

І місце в конкурсі-

захисті МАН, 

секція медицина, 

2017 рік 

Комунальний заклад 

«Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської 

ради, 9 клас 

10  Кузнецова 

Анастасія 

Сергіївна 

 

І місце в конкурсі-

захисті МАН, 

секція ветеринарія 

та зоотехнія,  

2017 рік 

Авдіївська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 7 

Авдіївської міської ради,  

9 клас 

 

Виходячи з вказаного вище, роботу педагогічного колективу у 2017 

навчальному році  вважати задовільною. 

Врахувати в роботі проблеми, які потребують вирішення у 2018 році. 

Спрямувати роботу закладу на вирішення таких завдань: 

 Оптимальне використання наукового потенціалу науковців у роботі зі 

слухачами МАН . 

 Цілеспрямоване використання навчально-лабораторної бази вищих 

навчальних закладів згідно з меморандумом про партнерство у сфері 

надання освітніх послуг під час роботи з учнями-слухачами МАН. 

 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. 
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 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 супровіду, 

підтримки обдарованої учнівської молоді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	 Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського;
	 Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник»;
	 Конференція «Україна очима молодих»;
	Підрахування рейтингу команди: за І місце – 3 бали; за ІІ місце - 2 бали; за ІІІ місце -1 бал.
	За матеріалами Конкурсу надруковано збірник 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...




