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Наукова
Наукова  конференція

конференція

ПостернийПостерний  
захистзахист



ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ

ПОСТЕРНИЙ

ЗАХИСТ ВІД НАУКОВОЇ

КОНФЕРЕНЦІЇ

ПОСТЕРНИЙ ЗАХИСТ
 

Передбачає сп�лкування
учасника/учасниц� Конкурсу лише з

членами жур�
Учаснику надається 3 хвилини на

допов�дь � до 15 хвилин на в�дпов�д�
на

питання член�в жур�
На екран виводиться лише постер.

УВАГА: постер має сп�впадати з тим,
що був поданий з ус�ма

документами до Житомирського
територ�ального в�дд�лення МАН.
В�н демонструє науковий апарат

досл�дження: 
тему, мету, завдання,

об’єкт, предмет, матер�али, 
методи, х�д роботи, 

результати та висновки.

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
 

Передбачає сп�лкування
конкурсанта/конкурсантки з

�ншими
учасниками секц�ї та членами жур�

Учаснику надається 7 хвилин на
виступ � 3 хвилини на в�дпов�д� на

питання
�нших конкурсант�в та член�в жур�

П�д час виступу демонструється
презентац�я за ПРАКТИЧНОЮ

частиною роботи. 
УВАГА: в н�й НЕ

вказуємо мету, предмет, методи…
Демонструє практичну частину

досл�дження. Головна мета:
показати,

що нового в тем� зробив саме
учень.

https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf
https://kman.org.ua/f/2022/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98%20%D0%94%D0%9E%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90.pdf


ЩО
повинен
містити
постер!

Постер — вертикально розм�щений плакат формату
А0, що оформлюють українською мовою (за винятком

секц�й в�дд�лення мовознавства). Приклад
оформлення постеру наведений у додатку № 8.

 
Постер повинен м�стити:

 
назву територ�ального в�дд�лення (област�);

заголовок (назву проєкту, що зб�гається з назвою
досл�дницької роботи);

�нформац�ю про автора чи авторку (пр�звище, �м’я, по
батьков� (за наявност�); повну назву закладу осв�ти;
клас; населений пункт; пр�звище, �м’я, по батьков� та
посаду наукового кер�вника чи наукової кер�вниц�);
короткий зм�ст проєкту (мету � завдання, матер�али та
методи виконання, об’єкт, предмет, результати та

висновки).
Рекомендований розм�р заголовка — не менше н�ж 100
типографських пункт�в; розм�р тексту — не менше н�ж

20 типографських пункт�в, м�жрядковий �нтервал — 1,5.
 

Рисунки мають бути ч�тк�, з п�дписами; умовн�
позначення на них мають бути розшифрован�.

 
Речення тексту сл�д робити короткими, конкретними,

однозначними.



Якою має
бути

анотація!

Вимоги до оформлення анотац�ї
У текст� обсягом до 1 стор�нки (100–250 сл�в) автор подає
�нформац�ю про основну мету, актуальн�сть � завдання
наукового досл�дження, висновки, отриман� результати

проведеної роботи. Треба розкрити одним-двома
реченнями зм�ст кожного з розд�л�в.

 
У заголовку анотац�ї автор (авторка) наводить так� дан�:

назву роботи;
 

свої пр�звище, �м’я, по батьков�;
назву територ�ального в�дд�лення Малої академ�ї наук

України;
назву закладу позашк�льної осв�ти;

назву закладу осв�ти;
клас (курс);

назву населеного пункту;
пр�звище, �м’я, по батьков�, посаду (за наявност� — науковий

ступ�нь, вчене звання) наукового кер�вника (наукової
кер�вниц�).

Наприк�нц� анотац�ї автор (авторка) зазначає ключов� слова,
як� в�дпов�дають основному зм�сту роботи, в�дображають
тематику досл�дження. К�льк�сть ключових сл�в — 5–10,

формат — у називному в�дм�нку, розташування — в рядок
через кому.

Дублювати в анотац�ї будь-яку частину тексту
досл�дницької роботи (у тому числ� вступу чи
висновк�в) заборонено. Варто уникати таких
формулювань: «метою роботи є», «основними

завданнями визначено» тощо.



ПРиклад
анотації

СЕКЦІЯ: БОТАНІКА
Анотац�я

                Фото 
              3,5*4,5      

                        Кеснер Михайло, здобувач осв�ти 11 класу Новозаводського л�цею
Пулинської селищної ради, Житомирського району, Житомирської област�.
Науковий кер�вник: Мартенко Олена Анатол�ївна, учитель б�олог�ї та еколог�ї
Новозаводського л�цею Пулинської селищної ради, Житомирського району,

Житомирської област�.
АРЕАЛ ПОШИРЕННЯ ОМЕЛИ БІЛОЇ ЯК ПРИКЛАД

«БІОЛОГІЧНОЇ ПОЖЕЖІ» НА ТЕРИТОРІЇ С.Новий Завод
 XXI стол�ття- це час небаченого загострення конфл�кту м�ж Людиною �

Природою, час глобальних еколог�чних катастроф. Одн�єю з складових такої
катастрофи є виникнення так званих «б�олог�чних пожеж», викликаних

д�яльн�стю паразитичних орган�зм�в.
 В наш�й науков�й робот� об’єктом такої «б�олог�чної пожеж�» розглядається

Омела б�ла(Viscum album).
 Мета досл�дження: досл�дити ареал поширення Омели б�лої на територ�ї с.

Яблуневе станом на 2021р�к � пор�вняти його з ареалом поширення 2018 року,
привернути увагу громадськост� до даної проблеми.

 Для досягнення ц�єї мети потр�бно розв’язати так� завдання: досл�дити
р�вень поширення Омели б�лої на територ�ї с. Новий Завод, пор�вняти ареал

зараженост� за 3 роки, на основ� отриманих результат�в розробити
рекомендац�ї

щодо боротьби з Омелою б�лою на територ�ї с. Новий Завод, провести
загальношк�льну акц�ю «Врятуй дерево ˗ зр�ж омелу».

Практичне значення науково-досл�дницької роботи полягає в тому, що її
можна використовувати при вивченн� шк�льного курсу б�олог�ї рослин (тема

«Рослини-нап�впаразити»), еколог�ї (тема «Взаємозв’язки в екосистемах»), при
використанн� проекту «Еколог�чна стежка». Матер�али наукової роботи також

знадобляться для просв�тницької роботи з населенням � для вс�х, кому
небайдужий еколог�чний стан довк�лля.

 Ключов� слова: Омела б�ла, арбористика, дерева, м�ксотроф,
рослинанап�впаразит, фармаколог�я, утил�зац�я.



Як має
виглядати
мотивацій
ний лист!

Мотивац�йний лист — короткий (1–2 стор�нки) прозовий текст,
який супроводжує досл�дницький проєкт. В�н спонукає автора
(авторку) усв�домити ц�л� своєї роботи, ступ�нь зац�кавленост� у

досл�дженн�.
 

В�н ємно розпов�дає про таке:
 

причини, що мотивували створити досл�дницький проєкт;
зм�ни, як� автор (авторка) хоче спричинити за допомогою свого

проєкту;
особист� ц�нност�;

ким автор (авторка) бачить себе в майбутньому.
Мотивац�йний лист — структурний елемент досл�дницької роботи,
документ, який обов’язково подають на кожному етап� конкурсу.

 
Мотивац�йний лист повинен розкрити так� питання:

 
як виникла �дея досл�дження, що навело автора (авторку) на цю

думку;
якими були етапи реал�зац�ї проєкту, х�д досл�дження, як� автор

(авторка) прослухав (прослухала) спец�ал�зован� курси за напрямом
досл�дження, в тому числ� онлайн, в�дв�дав (в�дв�дала) л�тн� школи,

�нш� осв�тн� чи науков� заходи, поїздки, експедиц�ї, з якими
експертами, можливо, було листування тощо);

як� труднощ� сп�ткали в процес� роботи над проєктом.
Форма мотивац�йного листа — прозова � дов�льна. Розпочинають
лист �з нової стор�нки, з� звернення до член�в жур�, а завершують

�м’ям, пр�звищем � п�дписом автора (авторки).
Листи у в�ршован�й форм�, а також доповнення у вигляд� малюнк�в

� таблиць до участ� не допускають.



Приклад мотивац�йного листа
Мотивац�йний лист
Шановн� Члени жур�,

тема мого досл�дницького проєкту: «Ж�ноча м�стика Середньов�ччя».
Середньов�ччя –моя любов ще з сьомого класу, в�д час�в теми на �стор�ї про
лицарськ� замки. Шкода, що багато публ�чних ос�б забули шк�льну програму.
Часто можна почути, що на позначення якось нев�гластва або жорстокої
сусп�льної практики (переважно такої, що обмежує права ж�нок) люди
вигукують: «Та це якесь середньов�ччя!». У таких випадках мен� дуже
хочеться крикнути голосн�ше: «Нев�гластво таке казати». Одного разу мен�
потрапила до рук книга французьких �сторик�в «Істор�я ж�нок на Заход�»,
написана з точки зору методолог�чних настанов «Школи Аннал�в» – уваги до
�стор�ї повсякдення, розум�ння того, що є ж�ноча � чолов�ча �стор�я.
Історичний процес, точн�ше його в�дображення, дуже залежить в�д постат�
�стор�ографа. В�дтод� я почала дивитися на середн� в�ки �ншими очима. 
Приступаючи до досл�дження, я думала, що найб�льшими труднощами
будуть недоступн�сть джерел або в�дсутн�сть переклад�в середньов�чних
авторок, та на превеликий жаль – це була неготовн�сть українських
досл�дник�в середньов�ччя визнати значення ж�ночої середньов�чної м�стики
для �нтелектуального процесу тогочасної Європи, в�дпов�дно – постала
проблема трансл�терац�ї �мен ж�нок-м�стик�в, бо в Україн� про них пишуть
мало: Маргарита Порет (Порете) чи Маргарита Поретанська, Хадевейх чи
Хадев�ка Анверська?
Я не знаю, як�й прац� хот�ла б присвятити себе, але точно впевнена: ця
робота над проєктом допомогла усв�домити мен�, що наш� знання пост�йно
треба п�ддавати критичному анал�зу � сумн�ву. Я б хот�ла бути борцем з�
стереотипами у вс�х галузях.

З повагою
Єлизавета Долгановська

Дата, п�дпис



Журі конкурсу-захисту формується з фахівців
відповідного профілю з числа наукових і науково-
педагогічних працівників  закладів вищої освіти.

Більшість членів журі має багаторічний досвід роботи з
учнівськими науково-дослідницькими роботами. 

Back to Agenda



 
М�н�стерство осв�ти � науки України

Департамент осв�ти � науки Житомирської облдержадм�н�страц�ї
Житомирське територ�альне в�дд�лення МАНУ

 
В�дд�лення л�тературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
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НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ
ЯК КУЛЬТУРНИЙ ІНСТИТУТ

 
 

Роботу виконала:
Топч�й Єва Олександр�вна,

учениця 10-А класу л�цею № 6 м. Житомира
Науковий кер�вник:

Бєлова Натал�я Володимир�вна,
учитель української л�тератури

л�цею № 6 м. Житомира
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Дякую заДякую заДякую за
увагу!увагу!увагу!


