УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
від 20.12. 2017 р.

м. Івано-Франківськ

№ 726

Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук
України у 2017-2018 навчальному році
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 листопада
2017 року № 1494 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у
2017-2018 навчальному році», Правил проведення Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
від 24 березня 2014 року № 259, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
11 квітня 2014 року за № 407/25184, згідно з Програмою розвитку освіти ІваноФранківщини на 2016-2023 рр., затвердженою рішенням обласної ради
25.12.2015 р. №42-2/2015 зі змінами від 10.06.2016 р. №218-5/2016,
від 09.12.2016 №342-11/2016, від 10.03.2017 р. № 445-13/2017 , від 30.06.2017 р.
№ 542-16/2017, та з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку
учнівської молоді, створення умов для формування наукової еліти
НАКАЗУЮ:
1. Провести ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – конкурс)
у 2017-2018 навчальному році 17-18 лютого 2018 р. на базі ДВНЗ
“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу та ДВНЗ
“Івано-Франківський національний медичний університет”.
2. Ректорам ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника” Цепенді І.Є., Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу Крижанівському Є.І., ДВНЗ “ІваноФранківський національний медичний університет” Рожку М.М. забезпечити
належні умови, надати необхідну допомогу в організації і безпосередньому
проведенні ІІ етапу конкурсу.
3.Затвердити склад організаційного комітету II етапу конкурсу (додаток 1).

4. Призначити відповідальною за проведення ІІ етапу конкурсу директора
Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України
Дерев’янко Н.П.
5. Директору Івано-Франківського обласного відділення Малої академії
наук України Дерев’янко Н.П.:
5.1. Провести ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2017-2018
навчальному році 17-18 лютого 2018 р.
5.2. До 09 лютого 2018 р. для участі у ІІ етапі конкурсу організувати
прийом науково-дослідницьких робіт та супровідної документації:
5.2.1. Наказ про підсумки проведення І етапу конкурсу.
5.2.2. Заявка на участь у ІІ етапі конкурсу (додаток 2).
5.2.3. Інформація про результативність участі учнів у І етапі конкурсу
(додаток 3).
5.2.4. Фото розміром 3х4 см (2 шт.).
5.2.5. Анкета учасника ІІ етапу конкурсу (додаток 4).
5.2.6. Тези
науково-дослідницької роботи на електронних носіях
(додаток 5).
5.3. До 14 лютого 2018 р. подати на затвердження до департаменту освіти,
науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА:
5.3.1. Склад предметних комісій ІІ етапу конкурсу.
5.3.2. Склад журі ІІ етапу конкурсу.
5.3.3. Умови визначення результатів ІІ етапу конкурсу.
5.4. Підбити підсумки II етапу конкурсу не пізніше ніж через п’ять
календарних днів після його закінчення.
5.5. До 07 березня 2018 р. організувати подання науково-дослідницьких
робіт та супровідної документації до оргкомітету ІІІ етапу конкурсу.
5.6. Здійснити організаційні заходи щодо підготовки і направлення
команди Івано-Франківського обласного відділення МАН України для участі в
ІІІ етапі конкурсу.
6. Керівникам місцевих органів управління освіти:
6.1. До 09 лютого 2018 р. організувати подання наказів про підсумки
проведення І етапу, науково-дослідницьких робіт та супровідної документації
(п. 5.2.) до Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук
України за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79, к.101.
6.2. Забезпечити участь команд від місцевих органів управління освіти у II
етапі конкурсу.
6.3. Відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників ІІ етапу
конкурсу в дорозі та під час проведення конкурсу покласти на супроводжуючих
педагогічних працівників.
7. Фінансування витрат, пов’язаних із проведенням ІІ етапу конкурсу,

провести за рахунок коштів департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації, передбачених у 2018 році на реалізацію Програми
розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 рр. (підпрограма 4
«Обдаровані діти», п. 4.10), згідно з кошторисом (додаток 6).
Взяти до уваги, що витрати, пов’язані з оплатою відряджень
супроводжуючим педагогічним працівникам учасників ІІ етапу, проводяться за
рахунок коштів місцевих бюджетів.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор департаменту

Віктор Кімакович

Додаток 1
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 20.12.2017 р. № 726

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
В. Кімакович
Склад
організаційного комітету II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
у 2017-2018 навчальному році
Кімакович Віктор Євстахійович – директор департаменту освіти, науки та
молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, голова
організаційного комітету
Цепенда Ігор Євгенович – доктор політичних наук, професор, ректор
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”,
президент Івано-Франківського обласного відділення МАН, співголова
організаційного комітету
Крижанівський Євстахій Іванович – академік Національної академії наук
України, доктор технічних наук, професор, ректор Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, співголова організаційного
комітету
Рожко Микола Михайлович – доктор медичних наук, професор, ректор
ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”, співголова
організаційного комітету
Дерев’янко Надія Павлівна – кандидат педагогічних наук, директор ІваноФранківського обласного відділення Малої академії наук України, секретар
організаційного комітету
Члени організаційного комітету:
Загороднюк Андрій Васильович – кандидат фізико-математичних наук,
проректор з наукової роботи ДВНЗ “Прикарпатський національний університет
мені Василя Стефаника”
Палійчук Василь Васильович – головний спеціаліст відділу дошкільної та
загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації

Білоус Олег Михайлович – кандидат політичних наук, начальник науководослідної частини ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника”
Пігач Наталія Михайлівна – головний спеціаліст відділу дошкільної та
загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти департаменту освіти, науки та молодіжної політики ІваноФранківської облдержадміністрації

Додаток 2
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 20.12.2017 р. № 726

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________
(посада керівника органу управління освітою)
__________________________________
МП
(підпис)
(прізвище, ініціали)
«_____»___________ 2018 р.
ЗАЯВКА
на участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України
Наукова секція: ____________________________________________________
Базова дисципліна: _________________________________________________
Тема науково-дослідницької роботи: __________________________________
Прізвище: _________________________________________________________
Ім'я: ______________________________________________________________
По батькові: _______________________________________________________
Рік народження: __________________
Участь в олімпіадах, конкурсах-захистах відповідного рівня (рік, предмет, тема
роботи): ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Найменування навчального закладу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Клас: _______________________
Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон наукового керівника:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Мінімальні вимоги до комп'ютера (для відділення комп'ютерних наук):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Місце проживання: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактний телефон, електронна пошта учасника: _________________________
____________________________________________________________________
Керівник навчального _____________
____________________
закладу
(підпис)
(прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації
від 20.12.2017 р. № 726

ІНФОРМАЦІЯ
про результативність участі учнів у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів
Малої академії наук України
Наукове відділення
І етап конкурсу-захисту
Наукова
секція обласні, республіканські
центри

місце проживання
міста, районні центри

кількість кількість
кількість кількість
учасників переможців учасників переможців

усього
села, селища міського
типу

кількість кількість
кількість кількість переможців
9
10
учасників переможців учасників
клас клас

Разом
Керівник

М.П.

_____________
(підпис)

кількість учасників

____________________
(прізвище, ініціали)

11 клас

Додаток 4
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 20.12.2017 р. № 726

Фото
3х4

АНКЕТА
учасника ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук
України

Прізвище, ім’я, по батькові учасника:

Дата народження
Х
Х
(день, місяць, рік):
Місце проживання: _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактні телефони:

E-mail:
Відомості про батьків:
Батько:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади, місця роботи, контактний телефон)

Мати:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади, місця роботи, контактний телефон)

Найменування навчального закладу: ____________________________________
____________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу: ________________
____________________________________________________________________
Номер телефону приймальні навчального закладу: ________________________
Клас (курс): ________________
Наукове відділення: __________________________________________________
Наукова секція: ______________________________________________________
Базова дисципліна: _________________________________________________

Тема науково-дослідницької роботи: __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Науковий керівник: _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, посада, контактний телефон)

Найменування позашкільного навчального закладу, в якому здобуваєте
(здобували) позашкільну освіту: ______________________________________
__________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження закладу, телефон)

Скільки років займаєтесь у Малій академії наук України? ________________
Чи є кандидатом у члени (дійсним членом) Малої академії наук України? ____
Чим
зумовлений
Ваш
вибір
напряму
наукового
дослідження?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Чи були Ви переможцем (учасником) інших конкурсів, олімпіад, змагань ?
(перерахувати) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Чи володієте іноземною мовою (якою саме, рівень володіння)?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Чи в змозі Ви презентувати роботу іноземною мовою (якою саме)? _________
__________________________________________________________________
Чи маєте паспорт громадянина України для виїзду за кордон (проїзний
документ дитини)? _________________________________________________
Сфера наукових інтересів: ___________________________________________
__________________________________________________________________
В яких вищих навчальних закладах мрієте здобути освіту? _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Якою професією хотіли б оволодіти? __________________________________
В якій сфері Ви хотіли б реалізувати себе в майбутньому (політика, наука,
бізнес, інше)? ________________________________________________________
____________________________________________________________________
Які побажання Ви маєте щодо діяльності МАН та процедури проведення
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт? __________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

Додаток 5
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 20.12.2017 р. № 726

ТЕЗИ
Назва науково-дослідницької роботи
Прізвище, ім’я, по батькові автора; назва загальноосвітнього навчального
закладу; клас (курс); назва населеного пункту; прізвище, ім’я, по батькові,
посада (за наявності - науковий ступінь, вчене звання) наукового керівника.
У тезах (текст обсягом до 1 сторінки) подається стисла характеристика
змісту роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового
дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати
проведеної роботи.

