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Н А К А З № 13 
 

Від 26.05.2021 р. 

 

Про організацію та проведення  

конкурсу «Дослідження року – 2021» 

 

Беручи до уваги результати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного 

комунального територіального відділення Малої академії наук України, з 

метою підвищення інтересу учнівської молоді до участі в наукових 

дослідженнях та визначення найактуальнішого і науково - обґрунтованого 

дослідження 2021 року 

 

наказую: 

1. Організувати та провести серед переможців ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої 

академії наук України конкурс «Дослідження року - 2021» (далі Конкурс). 

2. До участі у Конкурсі (заочна форма) залучити учнів – переможців ІІ 

етапу (9-11 клас) з усіх наукових відділень, котрі набрали найбільшу кількість 

балів. 

3. Затвердити Положення про обласний конкурс «Дослідження року - 

2021» (Додаток 1) 

4. Затвердити склад оргкомітету та журі для кожного наукового 

відділення (Додатки 2,3) 



5. До 15 червня узагальнити результати проведення конкурсу 

«Дослідження року - 2021» у формі рейтингової оцінки на основі балів, 

виставлених за відповідними критеріями. 

6. Інформацію про підсумки проведення Конкурсу оприлюднити на 

сайті закладу, в соціальних мережах освітніх закладів, установ та органів 

управління освітою всіх рівнів. 

7. Забезпечити видання збірки кращих наукових досліджень року. 

8. Відповідно до результатів конкурсного відбору кращих наукових 

досліджень 2021 року провести нагородження переможців. 

9. Контроль за виконанням наказу доручити заступнику директора з 

навчально-виховної роботи Штуці С. В. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                 О. М. Мигайчук 

 

 

 

 

Штука С. В. 

Григорків М. П. 

Дідушицька Б. С. 

  



Додаток 1 

До наказу № 13 

від 26.05.2021 р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний конкурс «Дослідження року» 

 

1. Загальні положення 

Обласний конкурс «Дослідження року» (далі Конкурс) проводиться на 

основі результатів і підсумків захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Тернопільського обласного комунального територіального відділення 

Малої академії наук України з метою популяризації пошукової, дослідницько-

експериментальної, винахідницької діяльності учнів та привернення уваги 

громадських організацій, закладів вищої освіти, підприємців і керівників 

державних установ до розвитку творчих досягнень обдарованої учнівської 

молоді. 

 

2. Умови конкурсу 

У Конкурсі беруть участь учні-члени обласного відділення МАН України 

(9 – 11 класів), які отримали найбільшу кількість балів під час захисту науково-

дослідницьких робіт (80-95 балів). 

Представлені на конкурс наукові дослідження будуть розглядатись у 

таких номінаціях:  

 винахідницькі та раціоналізаторські роботи; 

 дослідження хіміко-біологічного, науково-технічного та 

екологічного спрямування;  

 філологія і література; 

 краєзнавчі та історико-географічні дослідження; 

 філософія і суспільствознавство. 

Для участі у Конкурсі учасники подають такі матеріали: 



 анкету конкурсанта встановленого взірця з власною фотографією 

3×4; 

 анотацію власного дослідження (актуальність, постановка 

проблеми, шляхи її вирішення, результати та висновки); 

 копію науково-дослідницької роботи (на вимогу журі); 

 постер дослідження; 

 висновки і рецензії наукового керівника та наукового консультанта; 

 додатки: макети, схеми, моделі, фотоматеріали та ін.., що 

підтверджують актуальну значимість роботи (дослідження, винаходу). 

Конкурс проводиться в заочній формі на основі аналітичних даних про 

дослідницьку роботу учасника. 

 

3. Порядок проведення Конкурсу 

Науково-методичне й організаційно-технічне забезпечення конкурсу та 

загальна координація робіт з його проведення покладається на оргкомітет, який 

складається з викладачів, методистів, членів президії обласного відділення 

МАН України. Якість і новизна наукового дослідження оцінюється членами 

журі на основі змісту дослідження, вимог до оформлення науково-

дослідницької роботи, тез, рецензій та відгуків, висновків членів журі під час 

проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт. 

 

4. Критерії оцінювання матеріалів конкурсу. 

Визнання науково – обґрунтованого, найвизначнішого і 

найоригінальнішого дослідження року, яке оцінено під час ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт найбільшою 

кількістю балів в кожному науковому відділенні, проводиться за такими 

критеріями: 

1)  Актуальність, якість і новизна науково – дослідницького проекту. 

2)  Обширність і доцільність застосованих методів дослідження. 



3)  Прикладне значення, цінність і шляхи застосування результатів 

дослідження. 

4)  Наявність і значення різносторонніх засобів представлення 

наукового дослідження: презентація, постер, моделі, макети, фото, тощо. 

5)  Дотримання вимог оформлення науково-дослідницької роботи: 

висновки, рецензії, відгуки, анотації та мотиваційні листи авторів дослідження. 

Кожне з визначених питань оцінюється за 5-ти бальною шкалою та 

вноситься в таблицю рейтингової оцінки. 

 

Таблиця рейтингової оцінки  

№ 

за 

п. 

Прізвище 

учасника 

конкурсу 

Критерії, оцінки в балах ( 1-5 балів) Загальна 

кількість 

балів 

місце 

1 2 3 4 5 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

 

5. Підсумки проведення Конкурсу 

Результати конкурсу і висновки членів журі розглядаються на засіданні 

науково-методичної ради, узагальнюються у формі наказу, де затверджено 

список переможців у кожному науковому відділенні та встановлено форми 

морального чи матеріального стимулювання переможців та учасників 

Конкурсу. 

 

  



Додаток 2 

До наказу № 13 

від 26.05.2021 р. 

СКЛАД 

оргкомітету з проведення 

конкурсу «Дослідження року - 2021» 

 

1. Штука Світлана Всеволодівна заступник директора з навчально-

виховної роботи обласного відділення Малої академії наук України; 

2. Горун Таїсія Вікторівна, методист обласного відділення Малої 

академії наук України; 

3. Григорків Марія Петрівна, методист обласного відділення Малої 

академії наук України; 

4. Свергун Василь Богданович, головний бухгалтер обласного 

відділення Малої академії наук України; 

5. Мельник Марія Іванівна, секретар-друкарка обласного відділення 

Малої академії наук України; 

6. Нова Марія Антонівна, член президії обласного відділення Малої 

академії наук України; 

7. Мартинчук Надія Броніславівна, член президії обласного відділення 

Малої академії наук України. 

 

  



Додаток 3 

До наказу № ____ 

від ____________ 

 

СКЛАД 

журі конкурсу «Дослідження року - 2021» 

 

 

1. Відділення технічних наук: Скоренький Ю. Л., кандидат фізико-

математичних наук ТНТУ ім. І. Пулюя; Сікора Ю. Г., методист обласного 

відділення Малої академії наук України; Левкович М. Г., кандидат технічних 

наук ТНТУ ім. І. Пулюя. 

2. Відділення філософії та суспільствознавства: Королішин О. Б., методист 

обласного відділення Малої академії наук України; Гаврилевська О. Б., 

методист обласного відділення Малої академії наук України; Миколюк С. М. 

викладач обласного відділення Малої академії наук України. 

3. Відділення мовознавства: Гаврилевська О. Б., методист обласного 

відділення Малої академії наук України; Вербовецька О. С., викладач ТНПУ 

ім. В. Гнатюка; Вирста Н. Б., кандидат філологічних наук, доцент ТНПУ 

ім. В. Гнатюка. 

4. Відділення історії: Королішин О. Б, методист обласного відділення Малої 

академії наук України; Секо Я. П., кандидат історичних наук, доцент ТНПУ 

ім. В. Гнатюка; Штука С. В., заступник директора з навчально-виховної роботи 

обласного відділення Малої академії наук України. 

5. Відділення наук про Землю: Андрусишин О. Б. ., методист обласного 

відділення Малої академії наук України; Королішин О. Б., методист обласного 

відділення Малої академії наук України; Гавришок Б. Б. кандидат географічних 

наук, викладач ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

6. Відділення комп’ютерних наук: Карабін О. Й., кандидат педагогічних 

наук, доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка; Сікора Ю. Г., методист обласного 

відділення Малої академії наук України; Поморська А. В., викладач обласного 

відділення Малої академії наук України. 



7. Відділення фізики та астрономії: Крамар О. І., кандидат фізико-

математичних наук, доцент ТНТУ ім. І. Пулюя; Сікора Ю. Г., методист 

обласного відділення Малої академії наук України; Плисюк Б. В., викладач 

обласного відділення Малої академії наук України. 

8. Відділення економіки: Сікора Ю. Г., методист обласного відділення Малої 

академії наук України; Заклекта О. І., кандидат економічних наук, доцент 

ЗУНУ; Мосій О. Б., кандидат економічних наук, доцент ТНТУ ім. І. Пулюя. 

9. Відділення хімії та біології: Дідушицька Б. С., методист обласного 

відділення Малої академії наук України; Гнатишина Л. Л., кандидат 

біохімічних наук, доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка; Яворівський Р. Л., кандидат 

біологічних наук, доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

10. Відділення екології та аграрних наук: Дідушицька Б. С., методист 

обласного відділення Малої академії наук України; Вадзюк С. Н., доктор 

медичних наук, професор ТДМУ ім. І. Горбачевського; Пида С. В., доктор 

сільськогосподарських наук, професор ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

11. Відділення математики: Валяшек В. Б., кандидат фізико-математичних 

наук, доцент ТНТУ ім. І. Пулюя; Сікора Ю. Г., методист обласного відділення 

Малої академії наук України;  Галан В. Д., кандидат фізико-математичних наук, 

доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

12. Відділення літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства: Данилевич М. М. кандидат філологічних наук, доцент 

ТНПУ ім. В. Гнатюка; Сікора Ю. Г. методист обласного відділення Малої 

академії наук України; Гаврилевська О. Б., методист обласного відділення 

Малої академії наук України. 

 


