
 

ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОГУЙВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

НОВОГУЙВИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ІМЕНІ СЕРГІЯ ПРОЦИКА 

(НОВОГУЙВИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ СЕРГІЯ ПРОЦИКА) 
вул. Миру, 10, смт Новогуйвинське, 12441, тел.(0412) 48-51-71,48-51-37 

E-mail: NovLitsey1982@gmail.com Web: nguivynske-gymn.edukit.zt.ua,  

Код ЄДРПОУ 22060712 

 

НАКАЗ 

23 листопада  2022 року                 смт Новогуйвинське                         №  

 

 

Про проведення І етапу Всеукраїнського  

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України 

у 2022-2023 навчальному році 

 

    На виконання наказу МОН України від 03.10.2022 року №883 «Про 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 

предметів у 2022-2023 навчальному році», відповідно 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 

листопада 2011 року за № 1318/20056, правил проведення Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 08 лютого 2021 

року № 147, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2021 

року за № 441/36063, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого 

потенціалу обдарованої молоді,  

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з НВР Олені ТКАЧУК: 

1.1. Забезпечити проведення з дотриманням законодавства України в 

частині запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, та вимогами воєнного стану 21 грудня та 22 грудня 

2022 року І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
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дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у дистанційному 

форматі з використанням технологій Google Meet  (Таблиця 1): 

 

Таблиця 1 

 

Графік 

проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

 

Постерний захист 

 

Назва відділення Секція Час Тема Дата 

 

Екологія та аграрні 

науки  

Екологія 16.00 Дослідження 

ареалів 

розповсюдження 

амброзії 

полинолистої у 

смт. 

Новогуйвинське 

Житомирського 

району 

Житомирської 

області 

21.12.22 

Іноземна філологія 

та зарубіжна 

література 

Англійська мова 

 

16.20 Цифрові додатки 

у вивченні 

англійської мови 

 

21.12.22 

Фізика і астрономія 

 

Експериментальна 

фізика 

 

16.40 

 

 

Створення 

пристроїв для 

освітлення, 

обігріву та 

приготування їжі 

в побуті 

 

21.12.22 

 

Хімії та біології 

 

Хімія 17.00 

 

 

 

 

Наслідки 

війни:хімія 

ґрунтів  

 

21.12.22 

                                                                                                                                           

                                                                                                 

 

 

 

 

 



 

 

Наукова конференція 

 

Назва відділення Секція Час Тема Дата 

 

Екологія та аграрні 

науки  

Екологія 16.00 Дослідження 

ареалів 

розповсюдження 

амброзії 

полинолистої у 

смт. 

Новогуйвинське 

Житомирського 

району 

Житомирської 

області 

22.12.22 

Іноземна філологія 

та зарубіжна 

література 

Англійська мова 

 

16.15 Цифрові додатки 

у вивченні 

англійської мови 

 

22.12.22 

Фізика і астрономія 

 

Експериментальна 

фізика 

 

16.30 

 

 

Створення 

пристроїв для 

освітлення, 

обігріву та 

приготування їжі 

в побуті 

 

22.12.22 

 

Хімії та біології 

 

Хімія 16.45 

 

 

 

 

Наслідки 

війни:хімія 

ґрунтів  

 

22.12.22 

                                                                                                                                           

                                                                                                 

2. Затвердити склад організаційного комітету І етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН: 

 Олена ТКАЧУК - голова організаційного комітету, заступник 

директора з НВР; 

 Марія ЯРОВА-БОРОВИК – голова МК вчителів природничих 

дисциплін, вчитель біології; 

 Світлана КОВАЛЬЧУК – голова МК вчителів математики, вчитель 

математики; 

 Ірина Гаврилюк – голова МК вчителів іноземної філології, вчитель 

англійської мови; 



 Ольга КОСТЮК – голова МК вчителів початкових класів, вчитель 

початкових класів; 

 Тетяна СИДОРУК – практичний психолог 

3. Функції журі І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН розподілити між членами організаційного комітету. 

4. Педагогічним керівникам забезпечити оформлення супровідної 

документації, визначеної правилами проведення конкурсу-захисту 

(Додаток 1-6), а саме: 

 анотація 

 декларація академічної доброчесності 

 мотиваційний лист 

 науково-дослідницька робота на паперових та електронних носіях 

 постер 

 відгук наукового керівника 

 рецензія фахівців відповідної галузі 

 анкета учасника 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

Директор ліцею                                            Людмила МОЗГОВИХ 

 

 

Вик. Олена ТКАЧУК 

Тел.. 0969641094                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

 

ВИМОГИ 

до оформлення мотиваційного листа 

Мотиваційний лист - короткий (одна - дві сторінки) прозовий текст, який 

супроводжує дослідницький проєкт і відображає таке: 

причини, що спонукали автора до виконання дослідницького проєкту; 

особисті цінності; 

пояснює, що дослідник хоче змінити своїм проєктом; 

ким бачить себе в майбутньому. 

Мотиваційний лист не є структурним елементом дослідницької роботи, але 

є документом, що входить до переліку обов’язкових документів, які подаються 

на кожен етап Конкурсу. 

Мотиваційний лист повинен розкрити таке: 

як виникла ідея дослідження, що наштовхнуло на неї; 

які були етапи реалізації, хід дослідження (наприклад: спеціалізовані курси, 

прослухані за напрямом дослідження (у тому числі онлайн), літні школи, інші 

освітні/наукові заходи, листування з експертами, публічні заходи з відповідної 

тематики, які відвідував автор, поїздки, експедиції тощо); 

які труднощі постали перед дослідником у процесі роботи над проєктом. 

Не допускається написання мотиваційних листів у віршованій формі, 

додавання малюнків, таблиць. 

Мотиваційний лист пишеться з нової сторінки в довільній формі, 

починається зверненням до членів журі, підписується учасником Конкурсу із 

зазначенням власного імені та прізвища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

ВИМОГИ 

до оформлення постера 

Постер - вертикально розміщений плакат формату А0, що оформлюється 

українською мовою (за винятком секцій відділення мовознавства). 

Постер повинен містити: 

зазначення територіального відділення (області); 

заголовок (назву проєкту, що співпадає, з назвою дослідницької роботи); 

інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); повне 

найменування закладу освіти; клас; населений пункт; прізвище, ім’я, по 

батькові та посада наукового керівника); 

короткий зміст проєкту (мета і завдання проєкту, матеріали та методи його 

виконання, об’єкт, предмет, результати й висновки). 

 

Рекомендований розмір заголовка - не менше 100 пунктів типографських; 

розмір тексту - не менше 20 пунктів типографських, міжрядковий інтервал - 1,5. 

Рисунки мають бути чіткі, з підписами; умовні позначення на них мають бути 

розшифровані. Речення тексту слід робити короткими, конкретними, 

однозначними. 

 



 

Рисунок 1. Приклад розміщення інформації на постері 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/89/p505287n329.emf


Додаток 3 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

_______________________________________________ 
(посада керівника органу управління у сфері 

освіти) 

_______________________________________________ 
           (підпис)                                 (ініціали, 

прізвище) 

«____» ____________ 20___ р. 

ЗАЯВКА  

на участь у І (ІІ, ІІІ) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 

Наукова секція: 

_____________________________________________________________________ 

Тема дослідницького проєкту: 

________________________________________________________________________________ 

Прізвище: 
__________________________________________________________________________ 

Ім’я: 

______________________________________________________________________________ 

По батькові (за наявності): 
___________________________________________________________ 

Рік народження: _________________________ 

Участь в олімпіадах, конкурсах відповідного рівня (рік, предмет, тема роботи): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Повна назва територіального відділення Малої академії наук України: 

________________________________________________________________________________ 

Повна назва закладу позашкільної освіти: 

________________________________________________________________________________ 

Повна назва закладу загальної середньої/професійної (професійно-технічної) освіти: 

________________________________________________________________________________ 

Клас (курс): _______________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) наукового керівника: 

________________________________________________________________________________ 

Контактний телефон, електронна пошта: 
________________________________________________ 

Керівник закладу освіти ________ 
(підпис) 

_______________________________ 

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ  

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

учасника Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів -  

членів Малої академії наук України 

Я, 

____________________________________________________________________ 

підтверджую, що моя дослідницька робота на тему: 

____________________________________________________________________ 

є самостійним дослідженням, що не містить академічного плагіату. Зокрема в 

моїй роботі немає запозичення текстів, ідей чи розробок, результатів 

досліджень інших авторів без посилань на них, у тому числі буквального 

перекладу з іноземних мов чи перефразування, що видаються за свій текст, 

вирваних із контексту тверджень, «розлапкованих» цитат), фабрикації 

(вигаданих) даних, чи фальсифікації (вигаданих і модифікованих на догоду 

бажаному висновку) результатів досліджень. 

Мною дотримано норми законодавства України про авторське право і 

суміжні права. 

Список використаних джерел дійсно відображає опрацьований мною 

матеріал, посилання на джерела є коректними. 

Розумію, що в разі виявлення порушення мною принципів академічної 

доброчесності, стверджених вище, моя робота буде дискваліфікована і я не 

зможу продовжувати участь у конкурсі. 

Дата ______________ 

(підпис) 

_______________________________________ 

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

 



Додаток 5 

ПАСПОРТ  

експоната (розробки) 

Назва експоната (розробки): 

____________________________________________________________________________  

Прізвище, ім’я автора (авторів) експоната (розробки): 

________________________________________________________________________________ 

Повне найменування закладу освіти: 
____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Клас (курс): _________________ 

Місце проживання: 

_________________________________________________________________ 

Контактний   телефон: 
_______________________________________________________________ 

Назва гуртка: 
_____________________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника гуртка: 

________________________________________________________________________________ 

Заклад освіти, на базі якого працює гурток, поштова адреса, контактний телефон: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Примітка: 

________________________________________________________________________________ 

Керівник _________________ 

(підпис) 

__________________________________ 

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
  

М.П. (за наявності)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

ФОТО 

3,5 x 4,5 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

АНКЕТА  

учасника ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) учасника: 

                                            

                                            

                                            

 

Дата народження 

(день, місяць, рік): 
  х   х     

 

 

Місце проживання: 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Контактні телефони:                                        

                                              

E-mail:                                             

Відомості про батьків: 

Батько: 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), контактний телефон) 

Мати: 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), контактний телефон) 

Повне найменування закладу освіти: 

__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника закладу освіти: 
____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Номер телефону приймальні закладу освіти: 
____________________________________________ 

Клас (курс): _________________ 

Наукове відділення: 

_________________________________________________________________ 

Наукова секція: 
_____________________________________________________________________ 

Тема дослідницького проєкту: 
________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Науковий керівник: 
_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), вчений ступінь, посада, контактний телефон) 

 

Повне найменування закладу позашкільної освіти 

_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(назва, місцезнаходження закладу, телефон) 

 

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 закладах вищої освіти мрієте навчатися? 
_________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Якою професією Ви хотіли б оволодіти? 
________________________________________________________________________________ 

В якій галузі Ви хотіли б реалізувати себе в майбутньому (політика, наука, бізнес, інше)? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Які побажання Ви маєте щодо діяльності МАН України та процедури проведення конкурсу 

учнівських дослідницьких проєктів? 

__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 


