Підсумки ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Відповідно до спільного наказу департаменту освіти і науки Львівської
облдержадміністрації від 23 грудня 2016 року № 08-01/635 та Львівського
національного університету імені Івана Франка від 23 грудня 2016 року
№ 0-186 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів наукових товариств, КЗ ЛОР «Львівська обласна
Мала академія наук учнівської молоді» у 2016-2017 навчальному році» 4, 5, 10, 11,
12 лютого 2017 року проведено ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт.
До участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт подано 331 учнівську науково-дослідницьку роботу. У конкурсі взяло участь
308 учнів 8-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів області (8 кл. – 8, 9 кл.
– 31, 10 кл. – 106, 11 кл. – 163). Найбільшу кількість учасників забезпечили команди
КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» (107),
Сокальської Малої академії наук (45), Червоноградського міського наукового
товариства учнів (43), наукового товариства Дрогобицького педагогічного ліцею
(26), Бродівської Малої академії наук учнівської молоді (20), Стрийського міського
наукового товариства учнів (13), наукового товариства учнів Дрогобицької гімназії
імені Богдана Лепкого (13), Бориславського міського наукового товариства учнів
(8), Золочівської Малої академії наук учнівської молоді (8), наукового товариства
учнів КЗ «Центр позашкільної освіти» м. Самбора (6), Старосамбірської Малої
академії наук (6), Стрийського районного наукового товариства учнів (4). Також у
конкурсі-захисті взяли участь учні наукових товариств Львівської правничої
гімназії, Львівського технологічного ліцею, НВК «Середня ЗОШ-гімназія» імені
М.Шашкевича с. Дуліби Стрийського району, СЗШ № 52 імені м.Лобачевського
м.Львова, НВК «Школа-садок «Софія» м. Львова та учні загальноосвітніх
навчальних закладів Буського, Городоцького, Жидачівського, Пустомитівського,
Яворівського районів.

53,7% від загальної кількості учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт становили учні міст, районних центрів, 32,3%
– міста Львова, 14% – сільських шкіл; 68 учнів брали участь у ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу-захисту другий раз поспіль, 17% з них отримали призові
місця.
Конкурс відбувся у 59 секціях 12 наукових відділень за напрямками
природничих, гуманітарних і суспільних наук. У роботі журі секцій наукових
відділень взяли участь 23 доктори та 81 кандидат наук. Керівниками науководослідницьких робіт учнів були 111 науковців та 125 педагогів загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів. Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт
проводився на базі Львівського національного університету імені Івана Франка та
Національного лісотехнічного університету України.
Журі відзначило високий рівень захисту науково-дослідницьких робіт учасників
конкурсу, вміння робити висновки на підставі експериментальних досліджень,
грамотність викладення і культуру оформлення наукових робіт, зокрема, учнів КЗ
ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді», Дрогобицького
педагогічного
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Червоноградського, Бориславського міських наукових товариств та Львівського
технологічного ліцею. 19 старшокласників представили науково-дослідницькі
роботи на дві і більше секцій. За результатами оцінки науково-дослідницьких робіт,
їх захисту та виконання контрольних завдань з базових дисциплін відзначено 152
переможці.
Проте членами журі науково-дослідницьких робіт було зроблено зауваження
щодо недостатнього рівня знань з базових дисциплін представників окремих
команд, невідповідності деяких робіт вимогам до написання науково-дослідницьких
робіт.
Серед районних, міських наукових товариств учнів, малих академій наук
найбільше призових місць отримали: КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія
наук
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педагогічного ліцею (20), Сокальська Мала академія наук (20), Червоноградське
міське наукове товариство учнів (19), Бориславське міське наукове товариство учнів

(6), Бродівська Мала академія наук (4). 37% від загальної кількості призових місць
складають учні загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова; 54 % – міст та
районних центрів; сіл –. 9%.
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Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у м. Києві у
березні-квітні цього року.

