ПРОТОКОЛ

1,4

4

4,5

2,4

3

Голова журі:
Курильченко І.Ю. – кандидат біологічних наук, старший викладач_______________________
Члени журі:
Дичко О.А. – кандидат біологічних наук, доцент_______________________________________
Клименко Ю.С. – кандидат біологічних наук, доцент___________________________________
Секретар:
Коваленко Т.О. – в.о. заступника директора КПНЗ «ДОМАНУМ»_________________________

(20б)
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Максимальна кількість балів

Відповідність вимогам оформлення
наукових робіт

Комунальний заклад «Маріупольський
технічний ліцей» Маріупольської міської
ради Донецької області

Клас

Повнота огляду відомих результатів,
близьких до теми роботи

Сергєєва
Аліса Анатоліївна

НВЗ, клас

Обґрунтованість отриманих
результатів

1.

ПІБ учасника

Наявність елементів наукової новизни

№

Актуальність теми дослідження

засідання журі ІI етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
у 2017 / 2018 навчальному році
(заочний тур)
_________________ 2018 р.
Секція: Валеологія

15,3

Рецензія
на науково-дослідницьку роботу «Збалансоване харчування та пошук
оптимальних продуктів для складання меню» учениці 9 класу
комунального
закладу
«Маріупольський
технічний
ліцей»
Маріупольської міської ради Донецької області Сергєєвої Аліси
Анатоліївни, наукові керівники: Шевченко Світлана Анатоліївна,
учитель біології Маріупольського технічного ліцею, спеціаліст вищої
кваліфікаційної категорії, вчитель методист; Плющ Катерина
Євгенівна, учитель математики та інформатики Маріупольського
технічного ліцею, спеціаліст першої категорії.
Науково-дослідницьку роботу присвячено дослідженню вивчення
вмісту поживних речовин та якості харчових продуктів, щоб підібрати меню
корисного та недорогого шкільного харчування.
Дослідження проводилося на базі Маріупольського технічного ліцею. В
ході роботи було проведене анкетування учнів, яке дало змогу
проаналізувати ставлення учнів до шкільних сніданків, вивчити
індивідуальні смакові переваги, що дозволило скласти меню збалансованого
та раціонального харчування учнів.
Надане на конкурс дослідження має чітку структуру, необхідний для
наукових робіт інструментарій. Обрана для роботи тема носить проблемний
характер, відповідає віковим інтересам та пізнавальним можливостям
учениці 9 класу. Аргументованість вибору теми та актуальності дослідження
подано у вступі до науково-дослідної роботи.
У роботі проведений достатній огляд літературних даних (16) з метою
з'ясування вимог щодо організації шкільного харчування, проаналізовані
нормативно-правові документи, констатується незбалансованість харчування
і ,за допомогою математичних методів, підібрано найоптимальніші варіанти
меню шкільного сніданку, що відповідають смаковим вимогам учнів, мають
необхідну поживну цінність та невелику вартість.
Отримані результати досліджень мають практичне застосування при
організації харчування школярів, дають змогу охопити більшу частину їх
гарячим харчуванням, що позитивно вплине на збереження здоров'я та
успішність навчання
Висновки дослідження є лаконічними, обґрунтованими, логічно
виведеними із завдань та мети роботи.
У цілому дослідження справляє приємне враження, відповідає
«Основним вимогам до написання, оформлення та представлення учнівських
науково-дослідницьких робіт», тому рекомендоване до публічного захисту.
Кандидат біологічних наук,
доцент кафедри здоров’я людини
та фізичного виховання ДДПУ

Ю.С. Клименко

