
 
УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 

 

11. 12.  2013 м. Рівне № _814_____ 

 

Про затвердження Умов проведення  

І - ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу- 

захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів Малої академії наук  

України в Рівненській області 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 2.4.4 пункту 2.4 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 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за        

№ 1318/20056, Положення про управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської 

обласної державної адміністрації від 14 січня 2013 року № 11 та з метою 

духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей і молоді, створення умов 

для формування інтелектуального потенціалу нації 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Умови проведення І - ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-

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

в Рівненській області, що додається. 

 

2. Склад організаційного комітету, місце, час проведення, базові 

дисципліни, наукові секції, журі, кошторис витрат на проведення конкурсів-

захистів визначатиметься окремими наказами управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації в рік проведення конкурсу-

захисту. 
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3. Надіслати Умови проведення І - ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-

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

в Рівненській області у відділи, управління освіти райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів рад міст обласного значення.  

 

4. Начальникам відділів, управлінь освіти районних державних 

адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення довести 

Умови проведення І - ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській 

області до керівників навчальних закладів та інших освітніх установ у районах і 

містах області та забезпечити їх участь у конкурсі-захисті.  

 
5. Відповідальним за організацію та проведення конкурсу-захисту  

визначити обласний комунальний позашкільний навчальний заклад „Рівненська 

Мала академія наук учнівської молоді” Рівненської обласної ради. 

 

6. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в 

головному управлінні юстиції у Рівненській області та не раніше його 

оприлюднення. 

 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління – начальника відділу виховної роботи та соціального захисту дітей 

управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації Пекарського О.М. 

 

 

 

Начальник  управління       Г. Таргонський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної 

адміністрації  

11.12.2013  №  814  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови 

проведення І - ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України в Рівненській області 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. У  цих Умовах терміни вживаються у такому значенні: 

слухачі Малої академії наук України в Рівненській області – учні, 

вихованці загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних 

закладів, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які 

виявили бажання щодо написання науково-дослідницьких робіт та подали 

відповідні заяви на участь у настановній сесії. 

кандидати у дійсні члени Малої академії наук України в Рівненській 

області – учні,  вихованці загальноосвітніх,  позашкільних, професійно-

технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації, які брали участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

попереднього року та не стали його переможцями; 

дійсні члени Малої академії наук України в Рівненській області – учні, 

вихованці загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних 

закладів, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які взяли 

участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України попереднього року та стали 

його переможцями (І, ІІ, ІІІ місце). 

 

1.2. Під час проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в 

Рівненській області обробка та захист персональних даних учасників 



 

здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про захист персональних 

даних”. 

 

ІI. Мета та завдання 

 

2.1. І-ІІ етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області (далі І-ІІ 

етапи конкурсу-захисту) проводяться щороку.  

 

2.2. І-ІІ етапи конкурсу-захисту проводяться з метою виявлення, 

підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень 

та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному 

суспільстві.  

 

ІII. Місце та терміни проведення  

 

3.1. Першому етапу конкурсу-захисту передує настановна сесія учнів-

членів Малої академії наук України в Рівненській області, яка проводиться у 

вересні навчального року управлінням освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації та Рівненською Малою академією наук учнівської 

молоді. 

 

3.2. Конкурс-захист проводиться у два етапи: 

І етап проводиться в районах, містах відділами, управліннями освіти 

райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення,закладами 

обласного підпорядкування, професійно-технічними та вищими навчальними 

закладами І-ІІ рівнів акредитації; 

II етап проводиться в м. Рівне управлінням освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації та обласним комунальним позашкільним 

навчальним закладом „Рівненська Мала академія наук учнівської молоді” 

Рівненської обласної ради.  

 

3.3. Місце, час проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 

визначаються окремими відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, 

виконкомів рад міст обласного значення, закладів обласного підпорядкування, 

професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,  ІІ 

етапу – наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації.  

 

3.4. За підсумками II етапу конкурсу-захисту  проводиться підсумкова 

сесія учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області. 

 

3.5. Місце, час проведення настановної та підсумкової сесій учнів-членів 

Малої академії наук України в Рівненській області визначаються наказами 

управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. 



 

 

ІV. Керівництво конкурсу-захисту 
 

4.1. Загальне керівництво конкурсом-захистом та контроль за його 

проведенням здійснює управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації. 

 

4.2. Безпосереднє керівництво підготовкою та проведенням І етапу 

здійснюють відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів рад 

міст обласного значення, заклади обласного підпорядкування, професійно-

технічні та вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації. 

 

4.3. Безпосереднє керівництво підготовкою та проведенням  ІІ етапу 

конкурсу-захисту здійснює обласний комунальний позашкільний навчальний 

заклад „Рівненська Мала академія наук учнівської молоді” Рівненської обласної 

ради. 

 

V. Програма конкурсу-захисту 

 

5.1. Базові дисципліни, наукові секції конкурсу будуть визначатися 

наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації 

на підставі наказу Міністерства освіти і науки України. 

 

5.2. Програмою конкурсу-захисту передбачено: 

заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт; 

оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін; 

захист науково-дослідницьких робіт.  
 

 

VІ. Учасники конкурсу-захисту 
 

6.1. У І етапі конкурсу-захисту беруть участь учні 9-11 класів (як 

виняток учні 8 класів) загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, 

слухачі (відповідного віку) закладів обласного підпорядкування, професійно-

технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації. 

Учасник конкурсу може брати участь у декількох секціях або 

відділеннях одночасно за умови подання робіт за напрямами відповідних 

секцій. 

Контрольні завдання виконуються відповідно до переліку базових 

дисциплін, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.  

Учні 8 класів виконують випробування з базових дисциплін за 

програмами 9 класу. Всі інші учасники виконують контрольні завдання з 

базового предмету за програмою класу, в якому навчаються. 

 

6.2. Учасниками ІІ етапу конкурсу-захисту є учні 9-11 класів (як виняток 

учні 8 класів) загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі 



 

(відповідного віку) закладів обласного підпорядкування, професійно-технічних, 

студенти вищих І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів, які зайняли перші 

місця у І етапі конкурсу-захисту.  

У разі відмови від участі в ІІ етапі учасника, що зайняв перше місце на І 

етапі, до участі у конкурсі може бути допущений учасник, який посів ІІ місце.  

У разі офіційного звернення заміна попередньо заявленого учасника ІІ 

етапу конкурсу-захисту здійснюється за рішенням організаційного комітету ІІ 

етапу конкурсу-захисту.  

До складу команди включається по одному переможцю від секції та 

додатково дійсні члени Малої академії наук України в Рівненській області, які 

беруть участь у конкурсі  відповідно до профілю захисту попереднього року та 

передбачені пунктом 6.3. цих Умов. 

 

6.3. У разі, коли у секції кількість заявлених учасників ІІ етапу конкурсу-

захисту менша 28 чоловік, організаційним комітетом можуть допускатися до 

участі в ІІ етапі учасники, які посіли призові місця у І етапі конкурсу-захисту, 

на підставі листів-клопотань управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, 

виконкомів рад міст обласного значення, закладів обласного підпорядкування, 

професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації за 

умови, якщо загальна кількість учасників у зазначених секціях не 

перевищуватиме 28 чоловік. 

 

6.4. До місця проведення конкурсу-захисту учасники прибувають 

організовано із супроводжуючою особою, маючи при собі паспорт або 

свідоцтво про народження, учнівський або студентський квиток, або 

посвідчення дійсного члена Малої академії наук України в Рівненській області, 

медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб та контакту з 

інфекційними хворими.  

 

6.5. Особи, що супроводжують учасників конкурсу-захисту, 

призначаються з числа керівників гуртків, учителів, викладачів закладів освіти 

І-ІІ рівнів акредитації, інших педагогічних працівників, відповідальних 

працівників за роботу з обдарованою учнівською молоддю відділів, управлінь 

райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення. Особи, що 

супроводжують,  відповідають за життя і здоров’я учасників під час проведення 

конкурсу-захисту та в дорозі. 

 

6.6. Учасники кожного етапу конкурсу-захисту повинні дотримуватись 

умов проведення та програми конкурсу, норм поведінки, правил техніки 

безпеки та експлуатації обладнання і приладів, виконувати рішення оргкомітету 

і журі. 

У разі порушення цих вимог оргкомітет може позбавити учасника права 

на участь у конкурсі. 

У роботу журі та оргкомітету не мають права втручатися 

супроводжуючи особи, батьки учасників конкурсу або особи, що їх заміняють. 

 



 

6.7. Інформація про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт та заявки на участь у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України в Рівненській області оргкомітети надсилають у 

паперовому та електронному варіантах до Рівненської Малої академії наук 

учнівської молоді до 01 лютого. 

 

6.8. За відсутності інформації про проведення І етапу та заявок, 

неправильного їх оформлення або порушення строку подання, питання участі 

команди в ІІ етапі конкурсу-захисту вирішується оргкомітетом. 

 

VIІ. Оргкомітет конкурсу-захисту 

 

7.1. Оргкомітет кожного етапу конкурсу-захисту створюється із числа 

керівників та працівників установ та організацій, що проводять конкурс-захист. 

 

7.2. Оргкомітет очолює голова,  який має заступників і секретаря. 

Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує 

роботою з організації проведення конкурсу-захисту. 

 

7.3. Оргкомітет: 

7.3.1. Проводить організаційну роботу з підготовки і проведення 

відповідного етапу конкурсу-захисту. 

7.3.2. Визначає і забезпечує порядок проведення відповідного етапу 

конкурсу-захисту. 

7.3.3. Проводить реєстрацію учасників  відповідного етапу конкурсу-

захисту, перевіряє відповідність складів команд до зазначеного в поданих 

заявках, наявність і правильність оформлення документів, приймає рішення про 

допуск учнів до участі у відповідному етапі конкурсу-захисту. 

7.3.4. Готує документацію для проведення відповідного етапу конкурсу-

захисту (програми, бланки протоколів, звіти тощо). 

7.3.5. За поданням журі приймає рішення щодо визначення переможців  

відповідного етапу конкурсу-захисту та їх нагородження, визначає 

персональний склад команди для участі у наступному етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, 

готує документацію про результати виступу команди. 

7.3.6. Готує підсумковий наказ про проведення відповідного етапу. 

Наказ про проведення I етапу конкурсу-захисту, підписується головою 

оргкомітету та завіряється печаткою відповідних відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, закладів 

обласного підпорядкування, професійно-технічних та вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації. Підсумковий наказ ІІ етапу – завіряється 

печаткою управління освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації. 

У підсумковому наказі кожного етапу обов’язково вказується: 



 

прізвище, ім’я, по батькові (в називному відмінку) переможців і 

учасників етапу конкурсу-захисту, назва закладу освіти та клас (курс) навчання; 

прізвище, ім'я, по батькові кандидатів до складу команди для участі в 

наступному етапі конкурсу-захисту; 

інформація про результати і рівень проведення етапу конкурсу-захисту 

(Додаток 1). 

 

7.3.7. Сприяє висвітленню результатів конкурсу-захисту у засобах 

масової інформації та на сайтах відділів, управлінь райдержадміністрацій, 

виконкомів рад міст обласного значення, Рівненської Малої академії наук 

учнівської молоді, управління освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації.  

 

VІІІ. Журі І-II етапів конкурсу-захисту 

 

8.1. Журі І-ІІ етапів конкурсу-захисту формується з фахівців 

відповідного профілю з числа науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів, викладачів, учителів, методистів тощо (за згодою). 

 

8.2. Кількість членів журі в секції не повинна перевищувати третини від 

кількості учасників секції. 

 

8.3. Склад журі І етапу затверджується наказами відповідних відділів, 

управлінь освіти районних державних адміністрацій, виконкомів рад міст 

обласного значення, закладів обласного підпорядкування, професійно-

технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

Склад журі ІІ етапу затверджується наказом управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації. Допускається об’єднання журі 

декількох секцій за спорідненими розділами наук, якщо кількість заявлених в 

одній із секцій учасників менша 14. 

 

8.4. Журі. 

8.4.1. Здійснює заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт 

учасників конкурсу-захист, оцінює контрольні випробування з базових 

дисциплін та захист науково-дослідницьких робіт учасників 

8.4.2. Складає відповідні протоколи. 

8.4.3. Після конкурсу-захисту проводить консультації для учасників  

і  наукових керівників щодо написання науково-дослідницької роботи, бере 

участь у розгляді спірних питань. 

8.4.4. Рекомендує кандидатів до складу команди для участі у наступному 

етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України. 

 

 

 



 

ІХ. Документація конкурсу-захисту 

 

9.1. Для участі в І етапі конкурсу-захисту учаснику необхідно подати 

такі документи: 

заявку на участь у І етапі конкурсу-захисту (Додаток 2,3); 

науково-дослідницьку роботу та тези науково-дослідницької роботи в 

друкованому та електронному вигляді; 

дві глянцеві фотографії для документів розміром 3,5х4,5 см і в 

електронному вигляді; 

паспорти експонатів – за їх наявності (Додаток 4) 

 

9.2. Для участі у ІІ етапі конкурсу-захисту оргкомітетом подаються  

наступні документи:   

заявка на участь у ІІ етапі конкурсу-захисту (Додаток 5,6); 

науково-дослідницьку роботу та тези науково-дослідницької роботи в 

друкованому та електронному вигляді; 

дві глянцеві фотографії для документів розміром 3,5х4,5 см і в 

електронному вигляді; 

паспорти експонатів – за їх наявності (Додаток 4) 

тези науково-дослідницьких робіт усіх учасників І етапу на одному 

електронному носієві; 

копії наказів відділів, управлінь освіти районних державних 

адміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення,закладів обласного 

підпорядкування, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації „Про результати проведення I етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України”; 

інформація про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в 

районі (місті). 

 

9.3. Документація і науково-дослідницькі роботи І етапу конкурсу-

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

зберігаються протягом року у відділах, управліннях освіти районних державних 

адміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, закладах 

обласного підпорядкування, професійно-технічних та вищих навчальних 

закладах І-ІІ рівнів акредитації. 

 

9.4. Документація і науково-дослідницькі роботи ІІ етапу конкурсу-

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

зберігаються протягом трьох років в Рівненській Малій академії наук 

учнівської молоді. 



 

Х. Програма конкурсу-захисту 
 

10.1. Програма роботи кожної секції конкурсу-захисту передбачає: 

заочне оцінювання науково-дослідницької роботи; 

оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни; 

захист науково-дослідницької роботи. 

 

10.2. Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх складових програми 

відповідного етапу конкурсу-захисту становить 100 балів. 

 

10.3. Основні вимоги до написання, оформлення та представлення 

учнівських науково-дослідницьких робіт. 

10.3.1.На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) 

характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям 

учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі 

дослідження, опанування ним методики експерименту. 

Тематика науково-дослідницьких робіт має відповідати напрямам секцій 

наукових відділень Малої академії наук України. 

10.3.2. Кожна робота має ґрунтуватись на певній науковій та 

експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень чи 

пошукової роботи; їхобробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні 

наукові джерела та відображати власну позицію дослідника. 

У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення 

мети, об’єкта та предмета дослідження, завдання, методика дослідження, 

відмінність та перевага запропонованих підходів і результатів. Зміст та 

результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та 

аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, 

тавтології. 

Назва роботи має бути стислою та відповідати суті наукової проблеми 

(завдання), що вирішується. 

10.3.3. До наукової роботи обов'язково додаються рецензія відповідних 

фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів із певної галузі) або 

відгук наукового керівника.  

Достовірність наведених у роботі результатів підтверджується науковим 

керівником у рецензії або відгуку. 

10.3.4. Науково-дослідницька робота оформлюється у двох примірниках: 

один використовується журі під час оцінки роботи, другий – учасником під час 

захисту. Примірники мають бути ідентичними. 

10.3.5. До участі у конкурсі-захисті не приймаються роботи, тема та 

зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені в 

попередні роки та не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; 

компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел і 

власних висновків з обраної тематики. 

Автори цих робіт після етапу заочного оцінювання науково-

дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію і до участі в наступних 

етапах конкурсу не допускаються. 



 

Також до розгляду не приймаються роботи без тез, відредагованих та 

оформлених відповідно до вимог. 

10.3.6. Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її 

елементами в порядку розташування є:  

титульний аркуш – є першою сторінкою роботи; 

тези (текст обсягом до 1 сторінки) – подається стисла характеристика 

змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, 

актуальності та завдань наукового дослідження.  

зміст - фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і 

відображати суть поставленої проблеми, структуру та логіку дослідження; 

перелік умовних позначень (за необхідності);  

вступ – коротке обґрунтування актуальності і доцільності обраної теми, 

підкреслюється сутність проблеми; 

основна частина – складається з розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів. Основному тексту розділу може передувати коротка передмова з 

описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів 

досліджень. У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим 

викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає 

можливість звільнити основні висновки від другорядних подробиць; 

висновки; 

список використаних джерел;  

додатки (за необхідності) 

10.3.7. Науково-дослідницька робота друкується шрифтом 

TimesNewRoman текстового редактору Word (або Open Office) розміру 14 на 

одному боці аркуша білого паперу формату А 4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків 

на сторінці). 

Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15-20 (для гуманітарних 

напрямів 20-30) друкованих сторінок. До загального обсягу науково-

дослідницької роботи не входять: тези, додатки, список використаних джерел, 

таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи має 

бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних 

помилок. 

Науково-дослідницькі роботи виконуються державною мовою (у секціях 

російської мови та російської літератури дозволяється оформлення російською 

мовою); до роботи з іноземної мови додається анотація іноземною мовою. 

Захист роботи також проводиться іноземною мовою. 

 

ХІ. Визначення результатів конкурсу-захисту 
 

11.1. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться журі. 

На кожну роботу складається рецензія в письмовому вигляді. Результат 

заочного оцінювання може бути переглянутий членами журі після захисту 

науково-дослідницької роботи. 

Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт 

оголошуються перед захистом науково-дослідницьких робіт. 

 



 

11.2. Після заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт журі до 

захисту не допускаються учасники: 

з роботами, тема та зміст яких не відповідають профілю секції;  

роботи, що були представлені в попередні роки та не мають суттєвого 

доопрацювання;  

роботи які є плагіатом, компілятивні без самостійного дослідження, 

опрацювання джерел і власних висновків з обраної тематики. 

 

11.3. Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт. 

11.3.1. Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт для відділень 

математики, фізики і астрономії, економіки, технічних наук (крім секції 

науково-технічної творчості та винахідництва), комп’ютерних наук, хімії та 

біології, наук про Землю, екології та аграрних наук.  

№ Критерій 
Максимальна 

кількість балів 

1. Актуальність теми дослідження 2 

2. Наявність елементів наукової новизни 5 

3. Обґрунтованість отриманих результатів 5 

4. 
Повнота огляду відомих результатів, близьких до теми 

роботи 

3 

5. Відповідність вимогам оформлення наукових робіт 5 

 Всього 20 

 

11.3.2. Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт для секції 

науково-технічної творчості та винахідництва 

№ Критерій 
Максимальна 

кількість балів 

1. Актуальність, практичне, прикладне значення роботи 5 

2. Наявність елементів науково-технічної новизни, 

евристичність роботи 
4 

3. Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість 

висновків, їх відповідність отриманим результатам 
4 

4. Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність 

використаних методів дослідження 
4 

5. Функціональна спроможність винаходу, наявність патенту 1 

6. Відповідність вимогам оформлення наукових робіт 2 

 Всього 20 

 

11.3.3. Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт для відділень 

історії, філософії та суспільствознавства, мовознавства, літературознавства, 

фольклористики та мистецтвознавства (крім секції літературної творчості)  

№ Критерій 
Максимальна 

кількість балів 

1. 
Аргументованість вибору теми дослідження, чіткість 

постановки проблеми, мети та завдань дослідження 
3 

2. Вміння чітко і ясно викладати свої думки, критично 5 



 

осмислювати використані джерела 

3. 
Самостійність, оригінальність і доказовість суджень, 

наявність елементів наукової новизни 
8 

4. 
Повнота  у розкритті теми, глибина аналізу літературних 

даних 
5 

5. 
Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність 

поставленим завданням та меті дослідження 
2 

6. Відповідність вимогам оформлення наукових робіт 2 

 Всього 25 

 

11.3.4. Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт для секції 

літературної творчості. 

№ Критерій 
Максимальна кількість 

балів 

1 Повнота розкриття теми та художніх образів 10 

2 Оригінальність образно-художнього мислення 7 

3 Власна творча неповторність 5 

4 Грамотність викладу, культура оформлення 3 

 Всього 25 

 

11.4.  Оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни. 

Оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни передбачає 

виконання завдань за трьома рівнями складності. Завдання може містити 

декілька питань або бути представлене у вигляді тестів. 

11.4.1. У відділеннях математики, фізики і астрономії, економіки, 

технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та 

аграрних наук учасники виконують 7 завдань: 

І рівень – 3 завдання  по 3 бали за кожне (загалом  9 балів); 

ІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом  10 балів); 

ІІІ рівень – 2 завдання по 7 балів за кожне (загалом  14 балів). 

Максимальна сума балів – 33. 

11.4.2. У відділеннях історії, філософії та суспільствознавства, 

мовознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

учасники виконують 9 завдань: 

І рівень – 4 завдання по 2 бали за кожне (загалом 8 балів); 

ІІ рівень – 3 завдання по 4 балів за кожне (загалом 12 балів); 

ІІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів). 

Максимальна сума балів – 30. 

 

11.5. Для виконання контрольних завдань дається 3 астрономічні 

години. Якщо учасник пише контрольні завдання з двох і більше базових 

дисциплін, то додатковий час на виконання завдань не додається. Після 

закінчення часу, відведеного на виконання контрольних завдань, учасники 

конкурсу-захисту мають право ознайомитися з відповідями (розв'язками) 

завдань.  



 

 

11.6. Перед початком виконання контрольних завдань учасники 

ознайомлюються з правилами виконання контрольних завдань. Результат 

контрольних завдань учасника може бути скасований рішенням оргкомітету, 

якщо були зафіксовані  порушення правил виконання контрольних завдань з 

боку учасника, про що складається відповідний акт. 

Забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у 

перевірку робіт, захист та розгляд апеляцій. 

11.7. Захист науково-дослідницької роботи. 

11.7.1. Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній 

секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на 

запитання – до 3 хвилин. Порядок виступу учасників під час захисту визначає 

журі. 

Залежно від конкретних умов проведення захисту журі секції може 

надати право присутності на захисті робіт науковим керівникам або 

супроводжуючим особам. 

11.7.2. Для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, 

технічних наук, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології 

та аграрних наук захист оцінюється за такими критеріями: 

№ Критерій 
Максимальна 

кількість балів 

1. Аргументованість вибору теми і методів дослідження 5 

2. Ступінь самостійності і особистий внесок автора в роботу 15 

3. 
Чіткість і логічність, послідовність і грамотність  

викладення матеріалу 

9 

4. 
Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і 

змістовність заданих запитань) 

9 

5. Культура мовлення, вільне володіння матеріалом 9 

 Всього 47 

 

11.7.3. Для відділень історії, філософії та суспільствознавства, 

мовознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

захист оцінюється за такими критеріями: 

№ Критерій 
Максимальна 

кількість балів 

1. Аргументованість вибору теми дослідження 4 

2. 

Критичний аналіз досліджуваної проблеми з виявленням 

особистого внеску учасника конкурсу в розв’язання 

порушеної проблеми 

15 

3. 
Чіткість і логічність, послідовність і грамотність  

викладення матеріалу 

9 

4. 
Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і 

змістовність заданих запитань) 

9 

5. Культура мовлення, вільне володіння матеріалом 4 

6. 
Наявність і доцільність додаткового матеріалу, що 

унаочнює основні результати дослідження 

4 



 

(мультимедійна презентація, схеми, таблиці,  малюнки, 

роздатковий матеріал тощо) 

 Всього 45 
 

ХІІ. Порядок розгляду спірних питань конкурсу-захисту 

 

12.1. Учасник конкурсу має право подати апеляцію в письмовій формі у 

день оприлюднення результатів кожного етапу конкурсу-захисту.  

Для проведення апеляції оргкомітетом конкурсу-захисту створюється  

апеляційна  комісія, до складу якої входять: експерт-консультант, член журі  та 

голова або член оргкомітету. 

 

12.2. Порядок розгляду спірних питань щодо результатів заочного 

оцінювання науково-дослідницьких робіт учасників. 

Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт 

оголошуються у день захисту науково-дослідницьких робіт. Автор роботи 

отримує аргументовану рецензію з висновками та рекомендаціями журі. Якщо 

учасник конкурсу не згідний із результатами заочного оцінювання, під час 

захисту роботи йому надається можливість навести відповідні аргументи щодо 

свого дослідження.  

За рішенням журі попередня оцінка може бути змінена. 

 

12.3. Порядок розгляду спірних питань щодо результатів оцінювання 

навчальних досягнень учасників із базових дисциплін. 

12.3.1. Якщо учасник конкурсу не згідний із результатами оцінювання 

навчальних досягнень з базової дисципліни, він подає заяву апеляційній комісії 

у день оголошення результатів оцінювання навчальних досягнень із базової 

дисципліни. 

12.3.2. В апеляційній заяві вказується причина подання апеляції. 

12.3.3. Апеляційна заява передається в оргкомітет конкурсу-захисту. 

12.3.4. Після прийому апеляційної заяви учаснику конкурсу 

повідомляється про час і місце її розгляду. 

12.3.5. Апеляційна заява розглядається апеляційною комісією в 

присутності учасника конкурсу-захисту. Присутність інших осіб не 

допускається. 

12.3.6. Розгляд апеляції веде голова або член оргкомітету конкурсу-

захисту. 

12.3.7. Учасник конкурсу-захисту ознайомлюється з остаточним 

рішенням журі, яке засвідчує своїм підписом в апеляційній заяві. 

 

12.4. Результати захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються 

після виступу всіх учасників відповідної секції та підсумкової наради журі. 

Якщо за результатами захисту науково-дослідницької роботи в учасника 

виникають питання, йому надаються аргументовані роз’яснення і рекомендації 

головою або членами журі секції. 

 



 

12.5. Загальні результати конкурсу-захисту фіксуються у підсумковому 

протоколі.  

   

 

ХІІІ. Визначення переможців і нагородження учасників 

 

13.1. Конкурс має характер особистої першості. Переможці І-ІІ етапів 

конкурсу-захисту нагороджуються дипломами I, II та III ступенів, всі інші – 

дипломами учасників. 

Переможці визначаються у кожній секції за сумою балів, отриманих 

учасниками в усіх розділах конкурсу-захисту.  

 

13.2. Переможці нагороджуються дипломами I, II, III ступенів у кожній 

секції в кількості, яка не перевищує 50 відсотків від числа учасників з 

орієнтовним розподілом кількості призових місць у співвідношенні 1:2:3. 

Переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом виступів у 

всіх розділах конкурсу-захисту набрав менше, аніж третину від максимально 

можливої сумарної (за всіма обов'язковими розділами програми) кількості 

балів.  

 

13.3. У I та II етапах конкурсу-захисту два перших місця в одній секції 

не визначаються, одне перше місце визначається як друге. 

За умови рівності загальної суми балів декількох учасників при 

визначенні переможця перевага надається учаснику, що набрав більше балів під 

час захисту науково-дослідницької роботи. 

 

13.4. Результати проведення І етапу затверджуються наказами 

відповідних відділів, управлінь освіти, закладів обласного підпорядкування, 

професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, а 

результати ІІ етапу конкурсу-захисту затверджуються наказом управління 

освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. 

 

13.5. Дипломи переможців та учасників І етапу конкурсу-захисту 

підписуються головою оргкомітету і завіряються гербовою печаткою відділів, 

управлінь освіти районних державних адміністрацій, виконкомів рад міст 

обласного значення, директорами закладів обласного підпорядкування, 

професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

Дипломи переможців та учасників ІІ етапу конкурсу-захисту 

підписуються головою оргкомітету і завіряються гербовою печаткою 

управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.  

У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається. 

Нагородження переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

відбувається на підсумковій сесії Рівненської Малої академії наук учнівської 

молоді. 

 



 

13.6. Кращі роботи учасників І-ІІ етапів конкурсу-захисту можуть бути 

відзначені спеціальними дипломами та призами. 

 

 

ХІV. Фінансування І-ІІ етапів конкурсу-захисту 

 

14.1. Проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України фінансується 

органами управління освітою за рахунок місцевих бюджетів, закладами за 

рахунок видатків на їх утримання. 
 

14.2. Витрати на проїзд (в обидва кінці), харчування в дорозі,  

відрядження осіб, що супроводжують учасників, проведення відбірково-

тренувальних зборів кандидатів до складу команд на наступний етап несуть 

органи управління освітою, установи і навчальні заклади, які направляють 

команду або окремих учасників на наступний етап конкурсу. 

Витрати на проживання, харчування,  проведення  культурно-масових   

заходів, оплату роботи  членів журі та оргкомітетів, експертів-консультантів,  

заохочення учасників інші оргвитрати несуть  відповідні органи управління 

освітою, які проводять відповідний етап. 

 

14.3. До роботи зі складання та перевірки завдань з оцінювання 

навчальних досягнень з базової дисципліни, участі в роботі оргкомітету і журі 

можуть залучатися працівники різних закладів, установ та організацій на 

договірних підставах з оплатою праці відповідно до чинного законодавства. 

 

14.4 Оплата відряджень членів оргкомітетів, журі, експертів-

консультантів здійснюється за рахунок установ, у яких вони працюють.  

 
 

 

Заступник начальника управління – 

начальник відділу виховної роботи 

та соціального захисту дітей управління 

освіти і науки облдержадміністрації 

 

 

 

 О. Пекарський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

До Умов проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України в Рівненській області 

(до підпункту 7.3.6., пункту 7.3 Розділу VII) 

 

Інформація про проведення __ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 20__- 

20___ навчальному році в _________________ районі (місті)  
 

Наукове відділення 

Секція Місце проживання  

Усього 
Кількість 

учасників 
обласний центр міста, районні 

центри 

села, селища 

міського типу 

к-ть 

учасників 

к-ть 

переможців 

к-ть 

учасників 

к-ть 

переможців 

к-ть 

учасників 

к-ть 

переможців 

к-ть 

учасників 

к-ть 

переможців 

9  

клас 

10  

клас 

11 

клас 

            
            
            

Разом            
 

 

 

Начальник відділу, управління освіти 

районної держадміністрації,  

виконкому ради міста обласного значення  ______________ _______________ 
                                                                                                                                                     (підпис)                     (Прізвище, ім’я, по батькові)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

До Умов проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України в Рівненській області 

(до пункту 9.1. IX Розділу) 

 

Начальнику (директору)________________ 
(відділу, управління освіти районної 

держадміністрації, виконкому ради міста обласного 

значення, директору закладу обласного 

підпорядкування, професійно-технічного та вищого 

навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації)  
_______________________________ 
"__"___________20___ року  

 

ЗАЯВКА 

на участь у I етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

 

Секція______________________________________________________________ 

Базова дисципліна____________________________________________________ 

Тема роботи_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Прізвище____________________________________________________________ 

Ім'я_________________________________________________________________ 

По батькові__________________________________________________________ 

Рік народження_______________________________________________________ 

Навчальний заклад____________________________________________________ 

Клас________________________________________________________________ 

Базовий позашкільний навчальний заклад________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Науковий керівник____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Участь у всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів (рік, предмет, тема 

роботи)______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Місце проживання   __________________________________________________ 

 

Контактний телефон, електронна пошта__________________________________ 

 

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних під час 

проведення конкурсу-захисту. 
________________  ___________________         ________________________________ 
(дата)      (підпис учня)                        (прізвище, ініціали учня) 

 

 

 



 

Додаток 3 

До Умов проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України в Рівненській області 

(до пункту 9.1. IX Розділу) 

 

Начальнику (директору)________________ 
(відділу, управління освіти  районної 

держадміністрації, виконкому ради міста обласного 

значення, директору закладу обласного 

підпорядкування, професійно-технічного та вищого 

навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації)  

_______________________________ 
"__"___________20___ року  

 
ЗАЯВКА 

на участь у I етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів Малої академії наук України у відділенні комп’ютерних наук 

Секція_________________________________________________________________________ 

Базова дисципліна_______________________________________________________________ 

Тема роботи____________________________________________________________________ 

Прізвище_______________________________________________________________________ 

Ім'я____________________________________________________________________________ 

По батькові_____________________________________________________________________ 

Рік народження__________________________________________________________________ 

Участь у всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів (рік, предмет, тема роботи) 

_______________________________________________________________________________ 

Базовий позашкільний навчальний заклад___________________________________________ 

Навчальний заклад_______________________________________________________________ 

Клас/курс______________________________________________________________________ 

Науковий керівник______________________________________________________________ 

Об'єм роботи (в байтах)__________________________________________________________ 

Мінімальні вимоги до комп'ютера: 

монітор________________________________________________________________________ 

процесор_______________________________________________________________________ 

пам'ять_________________________________________________________________________ 

відеокарта______________________________________________________________________ 

звукова карта ___________________________________________________________________ 

колонки, мікрофон ______________________________________________________________ 

мережа_________________________________________________________________________ 

вхід в Інтернет__________________________________________________________________ 

необхідне програмне забезпечення, його об'єм_______________________________________  

носії __________________________________________________________________________ 

місце проживання _______________________________________________________________ 

Контактний телефон, електронна пошта____________________________________________ 

 

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних під час 

проведення конкурсу-захисту. 
________________  ___________________         ________________________________ 
(дата)      (підпис учня)                        (прізвище, ініціали учня) 



 

 

Додаток 4 

До Умов проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України в 

Рівненській області 
      (до пункту 9.2. IX Розділу) 

 

ПАСПОРТ ЕКСПОНАТА (РОЗРОБКИ) 

 

Назва експонату (розробки): _________________________________________ 

Прізвище, ім'я автора (авторів) експонату (розробки): ____________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Назва навчального закладу (клас, курс), адреса, тел/факс: __________________ 

_________________________________________________________________ 

Назва гуртка: ______________________________________________________ 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника гуртка: ____________________________ 

_________________________________________________________________ 

Навчальний заклад, на базі якого працює гурток, його місцезнаходження, 

тел/факс:____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Примітка: ________________________________________________________ 

 

 

 

Керівник навчального закладу  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 5 

До Умов проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України в Рівненській області 

(до пункту 9.2. IX Розділу) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Начальник (директор) (відділу, управління 

освіти районної держадміністрації, виконкому ради 

міста обласного значення, директор закладу 

обласного підпорядкування, професійно-технічного 

та вищого навчального закладу І-ІІ рівнів 

акредитації)  

_______________________________ 

"__"___________20___ року  

 

ЗАЯВКА 

на участь у II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

 

Секція______________________________________________________________ 

Базова дисципліна____________________________________________________ 

Тема роботи_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Прізвище____________________________________________________________ 

Ім'я_________________________________________________________________ 

По батькові__________________________________________________________ 

Рік народження_______________________________________________________ 

Участь у всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів (рік, предмет, тема 

роботи)______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Базовий позашкільний навчальний заклад________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Навчальний заклад____________________________________________________ 

Клас/курс____________________________________________________________ 

Науковий керівник____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Місце проживання ____________________________________________________ 

Контактний телефон, електронна пошта__________________________________ 
 

 

 
 

 



 

Додаток 6 

До Умов проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України в Рівненській області 

(до пункту 9.2. IX Розділу) 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Начальник (директор)  
(відділу, управління освіти районної 

держадміністрації, виконкому ради міста обласного 

значення, директор закладу обласного 

підпорядкування, професійно-технічного та вищого 

навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації)  

_______________________________ 

"__"___________20___ року  

 
Заявка на участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України  

у відділенні комп’ютерних наук 

Секція________________________________________________________________________ 

Базова дисципліна______________________________________________________________ 

Тема роботи___________________________________________________________________ 

Прізвище______________________________________________________________________ 

Ім'я___________________________________________________________________________ 

По батькові____________________________________________________________________ 

Рік народження_________________________________________________________________ 

Участь у всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів (рік, предмет, тема роботи) 

______________________________________________________________________________ 

Базовий позашкільний навчальний заклад__________________________________________ 

Навчальний заклад______________________________________________________________ 

Клас/курс______________________________________________________________________ 

Науковий керівник______________________________________________________________ 

Об'єм роботи (в байтах)__________________________________________________________ 

Мінімальні вимоги до комп'ютера: 

монітор________________________________________________________________________ 

процесор_______________________________________________________________________ 

пам'ять_________________________________________________________________________ 

відеокарта______________________________________________________________________ 

звукова карта ___________________________________________________________________ 

мережа_________________________________________________________________________ 

вхід в Інтернет__________________________________________________________________ 

необхідне програмне забезпечення, його об'єм_______________________________________  

носії __________________________________________________________________________ 

Місце проживання ______________________________________________________________ 

Контактний телефон, електронна пошта____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


