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НАКАЗ 

- 2оі у р. ^ МЬ 
м.Київ 

Про проведення І та II етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів -
членів Малої академії наук України, 
у 2017/2018 навчальному році 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
17 листопада 2011 року за № 1318/20056, Правил проведення Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії 
наук України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 
березня 2014 року № 259, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 
квітня 2014 року за № 407/25184, Правил проведення І та II етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів 
Малої академії наук України, затверджених наказом департаменту освіти і науки 
Київської облдержадміністрації від 24.10.2016 № 325, зареєстрованим у 
Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області 11.11.2016 
за № 34/885 (далі - Правила проведення конкурсу-захисту), та з метою 
духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей і молоді, прищеплення 
інтересу до науково-пошукової роботи, створення умов для формування 
інтелектуального потенціалу нації 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2017/2018 н.р. Всеукраїнський конкурс-захист 
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (далі -
Конкурс-захист) у листопаді 2017 - лютому 2018 року в наукових відділеннях і 
секціях згідно з додатком 1. 

2. Затвердити склад оргкомітету II (обласного) етапу Конкурсу-захисту 
(додаток 2). 



3. Керівникам місцевих органів управління освітою: 
3.1. забезпечити проведення І (районного, міського) етапу 

Конкурсу-захисту у листопаді-грудні 2017 року; 

3.2. забезпечити відбір робіт учнів - переможців І (районного, міського) 
етапу Конкурсу-захисту, оформлення та подання пакета документів для участі у 
II (обласному) етапі відповідно до Правил проведення конкурсу-захисту; 

3.3. направити до Київського обласного комунального позашкільного 
навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» на електронну 
адресу: МАМ куіУ5каоЬ1@икг.пеІ копії наказів про результати проведення І 
(районного, міського) етапу Конкурсу-захисту до 26.12.2017; 

3.4. подати науково-дослідницькі роботи учнів - переможців І 
(районного, міського) етапу Конкурсу-захисту, заявки на участь у II (обласному) 
етапі та відповідну документацію Київському обласному комунальному 
позашкільному навчальному закладу «Мала академія наук учнівської молоді» 
(м. Біла Церква, вулиця Гризодубової 84-а) у період із 04 по 10 січня 2017 року; 

3.5. організувати підвезення учасників Конкурсу-захисту до місця 
проведення II (обласного) етапу Конкурсу-захисту та в зворотному напрямку; 

3.6. призначити осіб, відповідальних за збереження життя і здоров'я 
дітей у дорозі до місця проведення Конкурсу-захисту та у зворотному напрямку; 

3.7. здійснити контроль за проведенням інструктажу для учасників 
Конкурсу-захисту щодо правил безпечної поведінки у дорозі та під час заходу; 

3.8. здійснити витрати на відрядження супроводжуючих осіб, проїзд та 
харчування дітей за рахунок сторони, що відряджає. 

4. Київському обласному комунальному позашкільному навчальному 
закладу «Мала академія наук учнівської молоді» (Минзар С.А.): 

4.1. здійснити організаційне та науково-методичне забезпечення 
проведення II (обласного) етапу Конкурсу-захисту; 

4.2. провести II (обласний) етап Конкурсу-захисту згідно з графіком 
(додаток 3); 

4.3. організувати направлення науково-дослідницьких робіт учнів -
переможців II (обласного) етапу - до оргкомітету III (Всеукраїнського) етапу 
Конкурсу-захисту. 

5. Здійснити фінансування II (обласного) етапу Конкурсу-захисту 
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рахунок коштів Київського обласного комунального позашкільного навчального 
закладу «Мала академія наук учнівської молоді». 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
департаменту освіти і науки Осипенко Ж.Ж. 

Директор департаменту В.Б. Рогова 



Додаток 1 
до наказу департаменту 
освіти і науки Київської 
облдержадміністрації 
в і д і Ш 0 1 7 № З Л Л 

Перелік 
наукових відділень і секцій, 

у яких проводиться І (районний, міський) і II (обласний) етапи 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів -

членів Малої академії наук України, у 2017/2018 навчальному році, та 
базових дисциплін Конкурсу 

Наукове відділення Секція Базова дисципліна 

Літературознавства, 
фольклористики та 
мистецтвознавства 

Українська література Українська мова та 
література 

Літературознавства, 
фольклористики та 
мистецтвознавства Зарубіжна література Українська мова та 

література, зарубіжна 
література (за вибором) 

Літературознавства, 
фольклористики та 
мистецтвознавства 

Російська література Російська мова, 
зарубіжна література 
(за вибором) 

Літературознавства, 
фольклористики та 
мистецтвознавства 

Фольклористика Українська мова та 
література 

Літературознавства, 
фольклористики та 
мистецтвознавства 

Мистецтвознавство Українська мова та 
література 

Літературознавства, 
фольклористики та 
мистецтвознавства 

Літературна творчість Українська мова та 
література 

Мовознавства 
Українська мова Українська мова та 

література Мовознавства 

Російська мова Російська мова 

Мовознавства 

Іспанська мова Іспанська мова 

Мовознавства 

Англійська мова Англійська мова 

Мовознавства 

Німецька мова Німецька мова 

Мовознавства 

Французька мова Французька мова 

Філософії та 
суспільствознавства 

Філософія Історія України Філософії та 
суспільствознавства Соціологія Історія України 

Філософії та 
суспільствознавства 

Правознавство Історія України 

Філософії та 
суспільствознавства 

Теологія, релігієзнавство та 
історія релігії 

Історія України 
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Педагогіка Українська мова та 
література 

Журналістика Українська мова та 
література 

Історії Історія України Історія України Історії 
Археологія Історія України 

Історії 

Історичне краєзнавство Історія України 

Історії 

Етнологія Історія України 

Історії 

Всесвітня історія Історія України 
Наук про Землю Географія та ландшафтознавство Географія Наук про Землю 

Геологія, геохімія та мінералогія Географія 
Наук про Землю 

Кліматологія та метеорологія Географія 

Наук про Землю 

Гідрологія Географія 
Технічних наук Технологічні процеси та 

перспективні технології 
Фізика, математика 
(за вибором) 

Технічних наук 

Електроніка та приладобудування Фізика, математика 
(за вибором) 

Технічних наук 

Матері алознавство Фізика, математика 
(за вибором) 

Технічних наук 

Авіа- та ракетобудування, 
машинобудування і робототехніка 

Фізика, математика 
(за вибором) 

Технічних наук 

Інформаційно-телекомунікаційні 
системи та технології 

Фізика, математика 
(за вибором) 

Технічних наук 

Екологічно безпечні технології та 
ресурсозбереження 

Фізика, математика 
(за вибором) 

Технічних наук 

Науково-технічна творчість та 
винахідництво 

Фізика, математика 
(за вибором) 

Комп'ютерних наук Комп'ютерні системи та мережі Математика Комп'ютерних наук 
Безпека інформаційних та 
телекомунікаційних систем 

Математика 
Комп'ютерних наук 

Технології програмування Математика 

Комп'ютерних наук 

Інформаційні системи, бази даних 
та системи штучного інтелекту 

Математика 

Комп'ютерних наук 

Іпіегпеї-технології та \¥ЕВ дизайн Математика 

Комп'ютерних наук 

Мультимедійні системи, 
навчальні та ігрові програми 

Математика 

Математики Математика Математика Математики 
Прикладна математика Математика 

Математики 

Математичне мод~гт"ч""чня Математика 



Фізики і астрономії Теоретична фізика Фізика Фізики і астрономії 
Експериментальна фізика Фізика 

Фізики і астрономії 

Астрономія та астрофізика Фізика 

Фізики і астрономії 

Астрофізика та космічні 
дослідження 

Фізика 

Економіки Економічна теорія та історія 
економічної думки 

Математика Економіки 

Мікроекономіка та макроекономіка Математика 

Економіки 

Фінанси, грошовий обіг і кредит Математика 
Хімії та біології Загальна біологія Біологія, хімія 

(за вибором) 
Хімії та біології 

Біологія людини Біологія, хімія 
(за вибором) 

Хімії та біології 

Зоологія, ботаніка Біологія, хімія 
(за вибором) 

Хімії та біології 

Медицина Біологія, хімія, фізика 
(за вибором) 

Хімії та біології 

Валеологія Біологія, хімія (за 
вибором) 

Хімії та біології 

Психологія Біологія, історія 
України (за вибором) 

Хімії та біології 

Хімія Хімія 
Екології та аграрних 
наук 

Екологія Біологія, хімія, 
українська мова 
(за вибором) 

Екології та аграрних 
наук 

Охорона довкілля та раціональне 
природокористування 

Біологія, хімія, 
іноземна мова 
(за вибором) 

Екології та аграрних 
наук 

Агрономія Біологія, хімія 
(за вибором) 

Екології та аграрних 
наук 

Ветеринарія та зоотехнія Біологія, хімія 
(за вибором) 

Екології та аграрних 
наук 

Лісознавство Біологія, математика 
(за вибором) 

Екології та аграрних 
наук 

Селекція та генетика Біологія, математика 
(за вибором) 



Додаток 2 
до наказу департаменту 
освіти і науки Київської 
облдержадміністрації 
в і д І Ш 0 1 7 № Щ у 

СКЛАД 
організаційного комітету II (обласного) етапу 

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

1. Сергієнко Володимир Петрович, президент Малої академії наук 
учнівської молоді, декан факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації 
Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, доктор 
педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, 
заслужений працівник освіти України, голова оргкомітету (за згодою). 

2. Рогова Віра Борисівна, директор департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації, співголова оргкомітету. 

3. Минзар Світлана Анатоліївна, директор Київського обласного 
комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 
учнівської молоді», співголова оргкомітету. 

Члени оргкомітету: 

1. Бойчук Олена Володимирівна, методист Київського обласного 
комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 
учнівської молоді». 

2. Гончарук Марія Петрівна, методист Київського обласного 
комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 
учнівської молоді». 

3. Губрій Олена Володимирівна, завідувач методичного відділу 
Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу 
«Мала академія наук учнівської молоді». 

4. Калініна Світлана Свгеніївна, методист Київського обласного 
комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 
учнівської молоді». 

5. Остапенко Оксана Олександрівна, методист Київського обласного 
комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 
учнівської молоді». 
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6. Соловйова Ірина Василівна, методист Київського обласного 
комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 
учнівської молоді». 

7. Терехова Ольга Олександрівна, в.о. заступника директора з навчально-
методичної роботи Київського обласного комунального позашкільного 
навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді». 

8. Цибко Валентина Володимирівна, методист Київського обласного 
комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 
учнівської молоді». 

9. Черевата Любов Григорівна, методист Київського обласного 
комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 
учнівської молоді». 



Додаток З 
до наказу департаменту 
освіти і науки Київської 
облдержадміністрації 
! І д І Щ 0 1 7 № ЗЛЛу 

Графік 
проведення контрольних робіт з базових дисциплін 

Дата 
проведення 

Базова дисципліна 

27 січня 
2018 року 

Історія України 
Українська мова та література 
Українська мова 
Російська мова 
Зарубіжна література 
Іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська) 

28 січня 
2018 року 

Географія 
Біологія 
Хімія 
Фізика 
Математика 

Графік 
проведення захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої 

академії наук України 

Дата 
проведення 

Наукове відділення 

10 лютого 
2018 року 

Історії 
Філософії та суспільствознавства 
Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 
Мовознавства 
Наук про Землю 
Економіки 

11 лютого 
2018 року 

Технічних наук 
Комп'ютерних наук 
Математики 
Фізики і астрономії 
Хімії та біології 
Екології та аграрних наук 


