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▪ Наказ Департаменту освіти і науки України від 17.10.2019 № 210 “ Про

організацію та проведення І (районного) та ІІ (міського) етапів

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Київського територіального відділення Малої академії наук України

(Київської Малої академії наук учнівської молоді) у 2019-2020 навчальному

році».

▪ Наказ управління освіти від 30.10.2019 № 742 «Про організацію та

проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів районного територіального

відділення МАН України (наукове товариство учнів Оболонського району)

у 2019-2020 н.р.»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА КОНКУРСУ:



І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт

наукового товариства учнів району, в тому

числі конкурс у наукових товариствах-

колективних членах Київської МАН провести

до 20 грудня 2019 року.



У ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН контрольні роботи з базових

дисциплін проходитимуть у форматі ЗНО.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ  У ФОРМАТІ ЗНО



Під час захисту на ІІ (міському) етапі конкурсу

учасник може отримати до 5 балів за умови

участі у міжнародних та всеукраїнських

конференціях, конкурсах та інших заходах, а

також за опубліковані статті у наукових

виданнях (з галузей природничого і технічного

спрямування замість статей можуть бути

долучені патенти на винахід). Виступи на

конференціях, опубліковані статті, патенти

повинні датуватися поточним та попереднім

навчальними роками та безпосередньо

стосуватися напряму роботи, яку подають на

конкурс.

ДОДАТКОВІ БАЛИ



Дата Час Заклади загальної середньої освіти

27.11.19

середа

14.00 – 15.00
ЗЗСО № 239, 240 «Соціум», 252

ЗЗСО № 245, 256, 285

15.00 – 16.00
ЗЗСО №  14, 16, 20

ЗЗСО № 8, 18

16.00-17.00 ЗЗСО № 299, «Потенціал», приватні заклади

28.11.19

четвер

14.00 – 15.00
ЗЗСО № 194 «Перспектива»

ЗЗСО № 29, 104, 168, 170

15.00 – 16.00
ЗЗСО № 214, 216 

ЗЗСО № 219, 225, 226, 231

16.00-17.00
ЗЗСО № 210, 211, 298

ЗЗСО № 232, 233 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ НА 

УЧАСТЬ У І (РАЙОННОМУ) ЕТАПІ  У 2019-2020 Н.Р.

Документи приймаються в Школі І-ІІІ ступенів № 233 (каб. № 211) 



До участі у І (районному) етапі конкурсу в оргкомітет конкурсу подаються наступні 

документи та матеріали:

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСУ

№ Документи та матеріали Паперовий 

варіант

Електронний 

варіант

1 Інформаційно-аналітичний звіт про проведення конкурсу МАН ✓

2 Затверджена закладом освіти  загальна заявка на участь у I

(районному) етапі конкурсу 

✓ ✓

3 Затверджена закладом освіти  заявка по кожній секції окремо на 

участь у I (районному) етапі конкурсу 

✓ ✓

4 Роботи переможців шкільного етапу конкурсу + тези + анотація (для 

іноземних мов на відповідній мові) в одному файлі

✓ ✓

5 Витяги з протоколів засідань журі секцій (до кожної роботи) ✓

6 Публікації (завірена закладом освіти копія титульної сторінки 

збірника статей, змісту з прізвищем автора та сторінки з текстом 

статті), авторські свідоцтва про винахід, сертифікати учасника 

конференцій, конкурсів та інших заходів – за їх наявності

✓

7 Лист оцінювання ✓

8 Ксерокопія паспорту або ІД карти з витягом про проживання 

(ксерокопія свідоцтва про народження за відсутності паспорту за 

віком) автора роботи; довідка про присвоєння ідентифікаційного 

номера автору роботи

✓

10 Згоду на обробку персональних даних учасника конкурсу. ✓



 Титульний аркуш (внизу титульного аркуша педагогічний (науковий) керівник власноруч

робить запис: «Рекомендую до захисту», дата, підпис, на зворотньому боці титульної

сторінки автор власноруч пише «згоден» або «не згоден» на оприлюднення науково-

дослідницької роботи; повний пакет документів на отримання одноразової стипендії

здав (ла)).

 Тези (1 сторінка А4, у заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи, прізвище, ім’я, по

батькові автора; клас, назва закладу освіти району; прізвище, ім’я, по батькові та посада (за

наявності – науковий ступінь, вчене звання) наукового (педагогічного) керівника).

 Зміст (містить нумерацію)

 Перелік умовних позначень, символів, скорочень, термінів (за необхідністю)

 Вступ

 Основна частина

 Висновки

 Список використаних джерел (2 способи: у порядку появи посилань у тексті або в

алфавітному порядку; посилання на сайти, Інтернет-ресурси тощо розміщуються окремо в

кінці списку використаних джерел без нумерації під заголовком «ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ»)

 Додатки (за необхідністю)

ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ 

РОБІТ







За результатами проведення І (районного) етапу

конкурсу та конкурсу у наукових товариствах-

колективних членах Київської МАН, до участь у

ІІ (міському) етапі конкурсу подаються роботи

відповідного рівня не більше 6 робіт

переможців кожної секції окремо для учнів 9-х,

10-х та 11-х класів.


