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НАКАЗ № 

від З о -

Про підсумки проведення у 2020/2021 н. р. 
II етапу Всеукраїнського конкурсу 
дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів 

На виконання наказу Тернопільського обласного комунального 
територіального відділення МАН України від 09.11.2020 р. «Про проведення І-ІІ 
етапів Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів», плану 
роботи обласного відділення МАН України на 2020 р. та з метою виявлення, 
розвитку й підтримки обдарованих дітей, підвищення інтересу школярів 
середнього шкільного віку до поглибленого вивчення навчальних предметів, 
стимулювання їх творчого самовдосконалення у листопаді 2020 року було 
проведено обласний конкурс дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів. Конкурс організований у дистанційній 
формі. В онлайн-режимі працювали учні, члени журі (22 педагогічних працівники) 
на двох платформах: Zoom та Google meet. 

Для участі в II етапі конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів із 
закладів освіти області (12 філій обласного відділення МАН) надійшло 85 
реферативних робіт (6 кл. - 16; 7 кл. - 27; 8 кл. - 42), що свідчить про зростаючий 
інтерес обдарованої учнівської молоді до дослідницької діяльності. 

\ У 2020 році учасниками конкурсу були учні 32 навчальних закладів. Найбільша 
кількість учасників представлена з Заліщицької та Тернопільської філій (по 14 
учнів), Бучацької філії (9 учнів), Шумської, Теребовлянської, Збаразької філій (по 
8 учнів). 

Учасниками конкурсу були проведенні дослідження та підготовлені 
реферативні роботи з 27 секційних напрямків. 

Окремі дослідження відзначалися точністю, лаконічністю викладеного 
матеріалу, творчим підходом у застосуванні освоєних знань з питань, що 
розглядалися. Проаналізувавши учнівські роботи, члени журі конкурсу відзначили 
цікаві підходи до виконання дослідницьких проектів Бойчука Валентина, учня 6 
класу Заліщицької державної гімназії з темою роботи «Особливості лексико-
семантичного поля «footwear» в англійській мові» (секція англійської мови); 
Зазуляк Ольги, учениці 8 класу Заліссянської ЗОНІ І-ІІ ступенів Чортківського 
району - «Конструкція низькошвидкісної вітрової турбіни» (секція екологічно 
безпечних технологій та ресурсозбереження), Ющишин Діани, учениці 8 класу 
Скала-Подільської ЗОШ І-ІІ ст. Борщівського району - «Ефективний спосіб 
підігріву води в баці для літнього душу» (секція науково-технічної творчості та 
винахідництва); Яремка Назарія, учня 6 класу Бучацького ліцею - «Екологічна 
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безпека міста при поводженні з опалим листям» та Біндас Емілії-Анастасії, учениці 
8 класу Шумського ліцею - «Вплив полігону твердих відходів та несанкціонованих 
сміттєзвалищ Шумщини на стан ґрунтів» (секція звалища та довкілля); Шипітко 
Марти, учениці 7 класу Заліщицької державної гімназії - «Життя та побут в Руси-
Україні (Х-ХИ ст.)» (секція історії України»); Мишковської Вікторії, учениці 7 
класу НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія ім. Степана Балея» -
«Вживання фразеологізмів в усному мовленні: тематичний та морфологічний 
аспект» (секція української мови); Когут Анастасії, учениці 7 класу Борщівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - «Конфлікт краси внутрішньої і зовнішньої у казках Оскара 
Уайльда» (секція зарубіжної літератури); Нечесного Максима, учня 7 класу 
Черниховецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Збаразького району -
«Сакральна архітектура Збаражчини» (секція мистецтвознавства). Також члени 
журі оцінили інноваційні способи мислення школярів, зацікавлення учнів 
проектною діяльністю. 

Однак, окремі роботи носили компілятивний, а не дослідницький характер, 
відсутній авторський внесок у розвиток тем, були порушення принципів 
академічної доброчесності. 

Переможцями стали 73 конкурсанти, які відповідно, здобули 17 - перших, ЗО 
- других, 26 - третіх місць. 

За підсумками конкурсу вагомих результатів щодо кількості І-ІІІ місць 
досягли учні Заліщицької державної гімназії та НВК «Велибірківська ЗОШ І-ІІІ ст. 
- гімназія ім. Степана Балея» (по 11 переможців), Теребовлянського НВК (7 
переможців), Бучацького та Шумського ліцеїв (по 6 переможців). Не брали участі у 
конкурсі учні Бережанської, Козівської та Підволочиської філій. 

На підставі підсумкових матеріалів, протоколів журі обласного конкурсу 
дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів 

наказую: 

1. Затвердити список переможців II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 
дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

х (додаток 1). 

2. Забезпечити моральне та матеріальне стимулювання переможців конкурсу 
Тернопільського обласного комунального територіального відділення МАН 
України. 

3. Керівникам місцевих органів управління освітою, директорам базових 
навчальних закладів (гімназій, ліцеїв, спеціалізованих та загальноосвітніх 
шкіл) проаналізувати участь школярів 6-8 класів у конкурсі, творчу діяльність 
педагогів, які здійснювали керівництво дослідницькою роботою, відзначити їх 
результативність. 

4. Вказати керівникам секцій Бережанської, Козівської та Підволочиської філій 
на̂  роботу щодо підготовки до конкурсу учнів 6-8 класів. 
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