1.
Науково-дослідницькі роботи та супроводжуюча документація
приймаються робочою групою, сформованою із членів Методичної ради КПНЗ
«КМАНУМ», згідно з графіком, затвердженим наказом Департаменту освіти і
науки… від 16.12.2013 р. № 914, відповідно до переліку секцій.
Склад робочої групи:
Мудринич
Світлана Юріївна
Моїсеєнко Єлизавета
Валеріївна
Бабан Сергій
Михайлович
Дзезинський
Олександр Іванович
Хорольська Тетяна
Володимирівна
Земляк
Наталія Яківна
Назаренко
Алла Миколаївна

Заступник голови науково-методичної ради КПНЗ
«Київська Мала академія наук учнівської молоді»
Секретар науково-методичної ради КПНЗ «Київська
Мала академія наук учнівської молоді»
Керівник методичного об’єднання природничого
циклу
Керівник методичного об’єднання технічного циклу
Керівник методичного об’єднання суспільного циклу
Керівник методичного об’єднання гуманітарного
циклу
Керівник методичного об’єднання фізикоматематичного циклу

Документація конкурсу:
•
•

заявка на участь у ІІ (міському) етапі конкурсу (загальна заявка та заявка по
кожній секції окремо);
науково-дослідницька робота (науковий реферат) в електронній формі та в
друкованому вигляді, оформлені згідно з Вимогами до написання,
оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких
(реферативних) робіт;

•

витяги із протоколів засідань журі секцій І (районного) етапу конкурсу
(окремо до кожної роботи);

•

тези кожної науково-дослідницької роботи (відредаговані, 1-2 сторінки
друкованого тексту) та додатково тези всіх учасників ІІ етапу конкурсу ‒ на
одному окремому електронному носії ‒ від району і колективних членів,
відповідно;

•

лист оцінювання науково-дослідницької роботи;

•

паспорти експонатів ‒ за їх наявності, публікації;

•

базу даних (список) учасників І (районного) етапу конкурсу;

•

інформаційно-аналітичний звіт про проведення районних конкурсів
та конкурсів наукових товариств ‒ колективних членів МАН у
друкованому вигляді та електронній формі;

•

ксерокопія свідоцтва про народження автора роботи;

•

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера автора роботи;

• учнівський квиток або завірена директором навчального закладу довідка з
фотографією (надаються конкурсантами за вимогою журі перед написанням
контрольних робіт та захистом робіт).
2. Наукові товариства – колективні членів Київської МАН, що мають право
самостійно проводити І етап конкурсу в окремих секціях (п. 6.2.1 наказу
Департаменту…), подають на ІІ етап не більше 5 (п’яти) робіт учнів ‒
переможців конкурсу по кожній із цих секцій (незалежно від вікової категорії,
якщо в одній секції навчаються учні 9-х, 10-х. 11-х класів), або не більше 5
(п’яти) робіт учнів‒переможців від кожної вікової категорії (9, 10, 11 класи),
якщо конкурс проводився окремо для учнів 9-х, 10-х, 11-х класів і відповідав
вимогам п. 6.2.1 наказу Департаменту…
3. Вимоги до учнівських науково-дослідницьких робіт
- 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;
- конкурсні роботи виконуються державною мовою (у секціях російської
мови та російської літератури дозволяється оформлення російською мовою);
- тематика робіт довільна, але має відповідати напряму наукового
відділення та профілю секції, на яку ця робота подається;
- кожна робота має ґрунтуватися на певній науковій та експериментальній
базі, містити власні дані дослідів чи експериментів, спостережень, пошукової
роботи, методику їх обробки, аналіз та узагальнення, посилання на відповідні
наукові джерела, відображати власну думку дослідника;
- до розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають
профілю секції; роботи, що були представлені у попередні роки
і не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні
роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних
висновків з обраної тематики.
Також до розгляду не приймаються роботи без оформлених тез;
- робота має бути побудована за певною структурою. Основними її
елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, тези, зміст, вступ,
основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки
(за необхідності);
4. Зразки для заповнення (додатки до Умов проведення ІІ (міського) етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської
Малої академії наук учнівської молоді):

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
(КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК )

відділення
секція
базова дисципліна
(НАЗВА РОБОТИ)
РОБОТУ ВИКОНАВ:
статус у МАН
(слухач, кандидат,дійсний член МАН)
прізвище, ім’я, по батькові
повна дата народження
( наприклад: 12 червня 1995 р.)
учень (учениця) класу
(наприклад: 9 клас, 10 клас, 11 клас, а не 23-Д
група)
назва навчального закладу, район
домашня адреса
контактні телефони (домашній та мобільний),
адреса електронної пошти
науковий керівник (прізвище, ім`я по батькові
(повністю), наукове звання, місце роботи,
посада та контактні телефони)
педагогічний керівник (прізвище, ім`я по
батькові (повністю), наукове звання, місце
роботи, посада та контактні телефони)
КИЇВ – 20__
(Увага! На другій сторінці (окремий аркуш) зазначається тільки назва роботи)
Для заявок від районів

до

Затверджую
Начальник управління освіти
_____________районної в місті Києві
державної адміністрації

________________________________
(підпис)
(ПІБ)
"____" ______________2013 р.
М.П.
ЗАЯВКА
на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України
__________________________
(навчальний рік)

(Загальна заявка)
___________________________ району
№
з/п

ПІБ
учня

Навчальний
заклад

Клас

Секція

Назва роботи

Науковий
керівник

Місце Членство в
на І етапі
МАН
(слухач,
Педагогічний
кандидат,
керівник
дійсний
член МАН)

відділення історії
відділення наук про Землю
відділення філософії та суспільствознавства
відділення технічних наук
відділення комп’ютерних наук
відділення української філології та мистецтвознавства
відділення іноземної філології та світової літератури
відділення математики
відділення фізики та астрономії
відділення економіки
відділення хімії та біології
відділення екології та аграрних наук

Директор РНМЦ

підпис

ПІБ

Заявка за секціями

ЗАЯВКА
на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
__________________________
(навчальний рік)

___________________________ району
Відділення
Секція
№
з/п

ПІБ учня

Навчальний
заклад

Клас

Назва роботи

Науковий
керівник
Педагогічний
керівник

Директор РНМЦ

Місце Членство
на І
в МАН
етапі (слухач,
кандидат,
дійсний
член
МАН)

ПІБ

підпис

Загальна заявка від колективних членів Київської МАН

Затверджую
Керівник навчального закладу
________________________________
(підпис)
(ПІБ)
"____" ______________2013 р.
М.П.
Наукове товариство учнів-колективний член Київської МАН
______________________________________________________________
ЗАЯВКА
на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
_____________________
(навчальний рік)
№
з/п

ПІБ
учня

Навчальний
заклад

Клас

Секція

Назва роботи

Науковий
керівник
Педагогічний
керівник

відділення історії та географії

Місце
на І етапі

Членство
в МАН
(слухач,
кандидат,
дійсний
член МАН)

відділення наук про Землю
відділення філософії та суспільствознавства
відділення технічних наук
відділення комп’ютерних наук
відділення української філології та мистецтвознавства
відділення іноземної філології та світової літератури
відділення математики
відділення фізики та астрономії
відділення економіки
відділення хімії та біології
відділення екології та аграрних наук

Голова наукового товариства

ПІБ

підпис

Заявка за секціями

Наукове товариство учнів-колективний член Київської МАН
______________________________________________________________

ЗАЯВКА
на участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
____________________
(навчальний рік)
Відділення
Секція
№
з/п

ПІБ учня

Навчальний
заклад

Клас

Назва роботи

Науковий
керівник
Педагогічний
керівник

Голова наукового товариства

підпис

Місце
наІ
етапі

Членство
в МАН
(слухач,
кандидат,
дійсний
член
МАН)

ПІБ

ВИТЯГ
із протоколу засідання журі І (районного) етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України

за № __________ від «___» _____________ 20__ р.
Секція ___________________________________________________________
Автор____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________
(район, школа, клас)

________________________________________________________________
(наукове товариство, статус у МАН)

Тема роботи
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Кількість балів за:
- наукову роботу

________

- виконання контрольних завдань

________

- захист роботи

________

Загальна оцінка

________

Місце, яке посів автор на І (районному) етапі

________

Зауваження та рекомендації журі до
роботи______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Голова журі

______________ ______________________________
(підпис)
(прізвище, ім’я, по батькові)
Члени журі _____________ ________________________________
(підпис)
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________ _____________________________
(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

База даних учасників І (районного) етапу

Затверджую
Начальник управління освіти

_____________районної в місті Києві
державної адміністрації
________________________________
(підпис)
(ПІБ)
"____" ______________2013 р.
М.П.
Список
учасників І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
_____________________
(навчальний рік)
___________________________
(назва району)
№
з/п

ПІБ
учня

Навчальний
заклад

Клас

Секція

Назва роботи

Науковий
керівник

Місце
на І етапі

Педагогічний
керівник

Членство
в МАН
(слухач,
кандидат,
дійсний
член МАН)

відділення історії
відділення наук про Землю
відділення філософії та суспільствознавства
відділення технічних наук
відділення комп’ютерних наук
відділення української філології та мистецтвознавства
відділення іноземної філології та світової літератури
відділення математики
відділення фізики та астрономії
відділення економіки
відділення хімії та біології
відділення екології та аграрних наук

Директор РНМЦ

підпис

ПІБ

База даних учасників І (районного) етапу - учнів наукових товариств-колективних
членів Київської МАН

Затверджую

Керівник навчального закладу
________________________________
(підпис)
(ПІБ)
"____" ______________2013 р.
М.П.
Список
учасників І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
_________________
(навчальний рік)

___________________________
(назва базового навчального закладу)

№
з/п

ПІБ
учня

Навчальний
заклад

Клас

Секція

Назва роботи

Науковий
керівник

Місце
на І етапі

Педагогічний
керівник

відділення історії
відділення наук про Землю
відділення філософії та суспільствознавства
відділення технічних наук
відділення комп’ютерних наук
відділення української філології та мистецтвознавства
відділення іноземної філології та світової літератури
відділення математики
відділення фізики та астрономії
відділення економіки
відділення хімії та біології
відділення екології та аграрних наук

Голова наукового товариства

підпис

ПІБ

Членство
в МАН
(слухач,
кандидат,
дійсний
член МАН)

