
НОВІ УМОВИ
І-ІІ (районного, обласного) 
етапу ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НДР 

УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАН



Конкурс проводиться щорічно з метою духовного, творчого, 

інтелектуального розвитку учнівської молоді, виховання її в 

дусі патріотизму та демократичних цінностей, прищеплення 

навичок науково-пошукової роботи, створення умов для 

формування інтелектуального потенціалу нації.

Основним завданням Конкурсу є виявлення та підтримка 

інтелектуально та творчо обдарованої молоді 

Кіровоградщини, залучення її до науково-дослідницької та 

експериментальної роботи, формування активної 

громадянської позиції, виховання наполегливості, вміння 

формувати та відстоювати власну думку.



Участь у Конкурсі беруть здобувачі освіти закладів загальної середньої, 
позашкільної, віком від 14 до 18 років та які у відповідних наукових 

секціях посіли, як правило, перші місця за підсумками I етапу Конкурсу.

Учасник може брати участь у декількох наукових секціях за умови 
подання відповідної кількості науково-дослідницьких робіт (проєктів), 

різних за змістом відповідно до напрямів наукових секцій.

Кількість учасників, які можуть брати участь у І етапі Конкурсу від 
одного навчального закладу, не обмежується.

У ІІ етапі Конкурсу беруть участь учасники, які посіли перші місця за 
підсумками І етапу Конкурсу у відповідних наукових секціях та слухачі 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, які пройшли 
відбірковий етап у своїх наукових секціях та рекомендовані науковим 

керівником секції. 

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. 
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ДЛЯ УЧАСТІ У ІІ ЕТАПІ КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ ОРГАНІЗАТОРОМ 

І ЕТАПУ У ВСТАНОВЛЕНІ ВІДПОВІДНИМИ НАКАЗАМИ СТРОКИ 

УЧАСНИКАМИ ПОДАЮТЬСЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

ІІ ЕТАПУ КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ ТАКІ ДОКУМЕНТИ 

(в електроному та паперовому варіанті з підписами та печатками):

❖ копія підсумкового наказу відповідного органу управління освітою про 

результати проведення I етапу Конкурсу-захисту НДР;

❖ інформація про результативність участі вихованців територіального

відділення Малої академії наук України в І етапі Конкурсу-захисту;

❖ науково-дослідницька робота (проєкт);

❖ заявка на участь у II етапі Конкурсу-захисту НДР;

❖ анотація;

❖ мотиваційний лист;

❖ декларації академічної доброчесності;

❖ анкета учасника II етапу Конкурсу-захисту НДР;

❖ постер (електроний варіант);

❖ презентація (електроний варіант);

❖ візитівка;

❖ паспорт експоната (розробки) - за їх наявності;

❖ фотокартка учасника розміром 3,5 × 4,5 см. (електроний варіант)



3 СТУПЕНІ ОЦІНЮВАННЯ

1 ЗАОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 20 балів

2 ПОСТЕРНИЙ ЗАХИСТ 45 балів

3 НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 35 балів



ЗАОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

СИСТЕМНІСТЬ І ПОВНОТА РОЗКРИТТЯ ТЕМИ

ЧІТКІСТЬ, КРИТИЧНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ДУМОК

ЗАВДАННЯ ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ 

МЕТІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО 

ПРОЄКТУ

САМОСТІЙНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

АРГУМЕНТОВАНІСТЬ ТЕМИ (НАУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ)



ПОСТЕРНИЙ ЗАХИСТ

1

2

3

ВІДПОВІДНІСТЬ ПОСТЕРА ВИМОГАМ

СТУПІНЬ САМОСТІЙНОСТИ І ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК 
АВТОРА В ДОСЛІДЖЕННЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ НАВИЧКИ: КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ, 
НАУКОВА КОРЕКТНІСТЬ ВІДПОВІДЕЙ



НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

1

2

3

ВИСТУП НА КОНФЕРЕНЦІЇ – ЦЕ НЕ ЗАХИСТ, А 
АПРОБАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Є БАГАТО СПОСОБІВ ЗРОБИТИ ПРАВИЛЬНО. НЕ ІСНУЄ 
ЄДИНОГО РЕЦЕПТУ. УСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ПОСТАВЛЕНИХ 

ЦІЛЕЙ

УЧЕНЬ МАЄ ВІДПУСТИТИ ВСІ СТРАХИ, НЕВПЕВНЕНІСТЬ, 
ГАРНО ОРІЄНТУВАТИСЯ В СВОЇЙ ТЕМІ



ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА 

Це академічний текст, що розкриває 
актуальність,  методологію й 
результати реалізації проєкту, 

засвідчує володіння учасником 
Конкурсу понятійно-категоріальним 

апаратом із обраної теми, 
компетентностями академічного 

письма



Науково-дослідницькі проєкти

мають бути оформлені згідно з Вимогами
щодо написання, оформлення та 

представлення дослідницьких робіт.

Учасник має право подати на II етап
конкурсу-захисту науково-дослідницькі

проєкти, яка була представлена у 
попередні роки, за умови, що така робота 

містить суттєве доопрацювання з 
отриманням принципово нових

результатів.



ПОСТЕРНИЙ ЗАХИСТ

представлення з використанням

постера (плаката) наукового апарату

дослідження, ходу та реалізації

проєкту у формі короткого 

повідомлення та відповідей на 

питання журі



• Постерний захист дуже важливий, учасники повинні 
навчитися коротко, чітко, логічно, структуровано 
подавати інформацію, яку вони хочуть представити 
іншим.

• Постер має містити інформацію, зокрема про мету, 
завдання, об’єкт, предмет, результати дослідження, 
висновки згідно з Вимогами до оформлення постера.

• Під час постерного захисту учасник може
використовувати макети (прототипи, демонстраційні
моделі), які відповідають правилам техніки безпеки
та розміщуються на робочому місці учасника.

• Для представлення проєкту учаснику надається до 3 
хвилин, на відповіді на запитання журі - від 7 до 15 
хвилин.



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОСТЕРА

Постер – вертикально розміщений плакат фомату А0, 

що оформлюється українською мовою.

Постер повинен містити: 

• зазначення територіального відділення (області);

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

• інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові; повна 
назва 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 та 
обовязково з підписами та посиланнями з 

відкіля взятий той чи інший рисунок 

умовні позначення на них мають бути 
розшифровані. 

Речення тексту слід робити короткими, 

конкретними, однозначними.



ШАБЛОН 
ПОСТЕРУ
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НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

науковий захід під час якого 

учасники представляють 

найбільш вагомі здобутки проєкту

в формі наукової доповіді 

(повідомлення)



Наукова конференція проходить у відділеннях або кожній 
науковій секції окремо. Порядок виступів учасників і дебатів 

визначаються журі.

Для виступу на науковій конференції учаснику надається до 7 
хвилин, для відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Наукова конференція це частина конкурсу-захису на якій 
учасники представляють найбільш вагомі здобутки проєкту у 

формі наукової доповіді. Роль конференції – поширення та 
обмін актуальними науковими знаннями. 

Головне пам’ятати про те, що виступ на конференції – це не 
захист, а апробація дослідження наукових результатів. Учень 

має відпустити всі страхи, невпевненість, гарно орієнтуватися в 
своїй темі.

Після виступу всіх учасників у науковій секції 

журі проводить оцінювання їхніх виступів.



АНОТАЦІЯ

узагальнений короткий виклад

основного змісту

дослідницької роботи, 

що дозволяє зрозуміти її суть 

і містить ключові слова



• У анотації (текст обсягом до однієї сторінки) подається стисла 

характеристика змісту роботи з визначенням основної мети, 

актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них 

зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи 

та ключові слова. Сукупність ключових слів повинна відповідати

основному змісту дослідницької роботи, відображати тематику 

дослідження. 

• У заголовку анотації наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, 

ім’я, по батькові автора; назва територіального відділення Малої 

академії наук України; назва закладу позашкільної освіти; назва 

закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої освіти; клас (курс); назва населеного пункту; 

прізвище, ім’я, по батькові, посада (за наявності – науковий 

ступінь, вчене звання) наукового керівника.



Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді

Анотація

Грек Сніжана Петрівна, учениця 9 класу Панчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної

ради Кіровоградської області.

Наукові керівники: Кириченко Олена Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва та

дизайну Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Добровольська Ольга Вікторівна, вчитель зарубіжної літератури Панчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Новомиргородської районної ради Кіровоградської області, керівник гуртка «Мистецтвознавство» Новомиргородського

районного центру дитячої та юнацької творчості.

СИМВОЛІЧНІ ОБРАЗИ В ЖИВОПИСІ АНДРІЯ НАДЄЖДІНА (М. КРОПИВНИЦЬКИЙ)

(короткий опис проєкту)

Дослідницьку роботу присвячено виявленню специфіки використання в сюжетах картин А. Надєждіна образів-символів,

зумовлених світоглядними пріоритетами, естетико-культурними вподобаннями митця і художньо-стилістичними тенденціями XX

– початку XXI ст.

Здійснено аналіз візуальних та тематичних особливостей символіки художніх образів; узагальнено та систематизовано

найбільш уживані типові образи в картинах; визначено специфіку фольклорних, літературних та біблійних алюзій і ремінісценцій

у картинах митця; створено таблицю типових «надєждінських» символів та їх тлумачення.

Шляхом порівняльного аналізу найбільш уживаних автором символів визначено, що вони мають багато спільних смислових

та візуальних рис, спрямовані на розкриття ідеї авторського задуму та художньо-естетичних і морально-етичних завдань

мистецтва. Переважно це символи біблійного та фольклорного походження.

Осмислено художньо-естетичну специфіку символіки А. Надєждіна як джерела вивчення національної культури та історії,

та визначено роль символічних образів в інтерпретації художнього змісту картин.

Досліджено, що творчість А. Надєждіна, крім художньо-естетичної та гедоністичної функцій, несе культурологічну,

інформаційну, пізнавальну, комунікативну та історично-документальну функції, а значить, сприяє інтелектуальному розвитку

глядача, формуванню його національного самоусвідомлення, філософського світогляду та патріотичних почуттів.

Ключові слова: український живопис, символ, художній образ, біблійні та фольклорні образи, алюзії, символізм нової

хвилі.

ЗРАЗОК АНОТАЦІЇ



.

ЗРАЗОК АНОТАЦІЇ
Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді

Анотація

Гарасько Назарій Володимирович, учень 10 класу комунального закладу «Центральноукраїнський

науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради».

Науковий кeрівник: Амосов Володимир Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри

сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету.

СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ

Науково-дослідницька робота присвячена системам кондиціонування та підтримання мікроклімату

приміщень, пошуку простого за конструкцією та дешевого у виготовленні пристрою для регулювання

теплового режиму в приміщеннях, а також їх вдосконаленню.

Досліджено основні способи охолодження повітря в житлових приміщеннях та приватних будинках,

розглянуто їх переваги та недоліки. Опрацьовані різні види теплових насосів та обрано най більш

економічно вигідний та ефективний варіант – вихрова труба (далі ВТ), також відома як труба Ранка.

Проаналізовано наукові дослідження та статті, в яких вивчався тепловий насос даного типу.

Вивчений фізичний принцип роботи вихрової труби та внутрішні процеси під час її роботи.

Опрацьовані рекомендації для ефективного використання даного теплового насосу та формули для

обчислення основних характеристик, відповідно, з їх допомогою вибрані ефективні параметри ВТ для

використання як основа кондиціонера. Також отримані характеристики порівняні з рекомендованими.

Досліджено можливі способи використання та встановлення подібних систем, скомпоновано два

способи встановлення ВТ в приватних будинках та житлових приміщеннях.

Оцінено отриману систему охолодження повітря та розглянуто її ефективність, переваги та недоліки.

Проведено порівняння дослідженого способу кондиціонування зі звичними кондиціонерами.

Ключові слова: кондиціонер, кондиціонування, вихрова труба, труба Ранка, охолодження повітря,

термодинаміка, вихрові процеси.



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 тощо.

Мотиваційний лист пишеться з нової сторінки в довільній формі, 
розпочинається звертанням до членів журі, завершується іменем, 

прізвищем і підписом автора.
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ЗРАЗОК МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА
Мотиваційний лист

Шановні Члени журі,

тема мого дослідницького проєкту: «Символічні образи в живописі Андрія Надєждіна (м. Кропивницький)»

Поштовхом до вибору ідеї дослідження стала картина автора «Зелена неділя», з якою мене познайомила керівник секції «Мистецтвознавство»

Добровольська Ольга Вікторівна. Зацікавившись, дізналася, що Андрій Михайлович Надєждін – заслужений художник України, мистецтвознавець з

міста Кропивницького, митець з унікальним талантом, який за допомогою різноманітних образів та символів відтворює в картинах власний світогляд,

нашу історію, національні духовні цінності.

Все це я зрозуміла вже під час дослідження, а до того й не уявляла, що зовсім поряд живе й творить такий митець. Упевнена, що багато моїх

ровесників у різних куточках України не чули про нього й поготів. Це дуже прикро. Чому ж попри те, що художник досить активно й плідно працює,

має цілий ряд виставок у різних музеях, люди мало що про нього знають? Причиною є те, що його творчість ще недостатньо вивчена, а сам

мистецтвознавець про свої картини розповідає лише в інтервʼю та під час творчих зустрічей на виставках.

До осмислення стилю й манери митця в авторських співбесідах зверталися укладачі каталогів його виставок Маричевський М., Роготченко О.,

Федорук О. та місцеві мистецтвознавці – Куманський Б., Чернова В., декілька репортажів в місцевій пресі про виставки автора.

Моє завдання – сприяти популяризації творчості українського художника – символіста нової хвилі. Я хочу, щоб завдяки моєму проєкту про

картини Андрія Михайловича дізналося якомога більше людей.

Чим же привертають увагу етно-модерні картини художника? Найперше, що заворожує глядача – це своєрідна художня манера митця: його

картини вражають яскравим колоритом, сюжети побудовані на символах, часових паралелях, алюзіях та ремінісценціях. Інтригує те, що твори Андрія

Михайловича відразу не розкривають свої таємниці, а спонукають уявляти, думати, аналізувати, згадувати історію, культуру. Цим сприяють

інтелектуальному розвитку глядача.

Мені надзвичайно пощастило особисто познайомитись з художником, поспілкуватись з ним, отримати відповіді на проблемні питання, пізнати

його як надзвичайно цікаву, високоерудовану людину. На момент зустрічі він саме працював над ілюструванням творів місцевого письменника і я

мала змогу потрапити в справжню творчу лабораторію. Згодом він постав переді мною ще й як талановитий мистецтвознавець під час проведення

екскурсії про творчість Олександра Осьмьоркіна. Але це ще не всі кола його захоплень. Виявилося, що митець часто доповнює картини власними

віршами, які називає «словотворами», бо надає перевагу синтезу мистецтв. І мені випала чудова нагода почитати його поезії зі збірок «Думки вголос»

та «Nota bene».

Окремі результати дослідницьких напрацювань я презентувала своїм ровесникам в рамках заходів гуртка з мистецтвознавства «Художник живе

поруч». Твори А. Надєждіна сповнені загадок. Непідготовленому глядачеві важко осмислити всю площину зображуваного, не знаючи тлумачень

символів і знаків. У цьому моїм друзям, як я переконалася, допомогло моє дослідження, яке дає можливість комплексно осмислити творчу манеру

автора та його стиль.

Наступним етапом популяризації творів митця стали районний та обласний етапи конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів

КМАНУМ. Надалі планую висвітлити результати свого дослідження в електронних та паперових засобах масової інформації, соцмережах. В

подальшому я ще хочу детально дослідити графічні роботи автора в царині ілюстрації, особливо до поезій Є. Маланюка.

Я ще не знаю, якій праці хотіла б присвятити себе в майбутньому, але переконана, що ця робота над проєктом допомогла усвідомити мені, що

поряд живуть надзвичайно талановиті люди, творчі надбання яких треба вивчати та презентувати широкому загалу.

З повагою ______________________ Сніжана Грек

16.03.2020 рік
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10.01.2021 рік ______________________ З повагою Сніжана Грек



ДЕКЛАРАЦІЯ 

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

документ, який учасник Конкурсу 

підписує особисто, чим засвідчує, що 

дослідницьку роботу виконано відповідно 

до зазначених у цій декларації принципів 

академічної доброчесності



ДЕКЛАРАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

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, 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) (ініціали, прізвище)
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Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації

Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: мистецтвознавство

СИМВОЛІЧНІ ОБРАЗИ В ЖИВОПИСІ АНДРІЯ НАДЄЖДІНА

(М. КРОПИВНИЦЬКИЙ)

Роботу виконала:

Грек Сніжана Петрівна,

учениця 9 класу 

Панчівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Новомиргородської

районної ради Кіровоградської області

Наукові керівники:

Кириченко Олена Іванівна,

доцент кафедри образотворчого мистецтва 

та дизайну Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка, 

кандидат мистецтвознавства

Добровольська Ольга Вікторівна, 

читель зарубіжної літератури Панчівської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області, 

керівник гуртка «Мистецтвознавство» 

Новомиргородського районного центру дитячої та 

юнацької творчості

Кропивницький – 2020



ЗАТВЕРДЖЕНО 

_____________________________________ 

(посада керівника органу управлінняосвітою)

___________ 

(підпис) ____________________ 

(ініціали, прізвище) 

«_____»___________ 20____ р.

ЗАЯВКА 

на участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів

Малої академії наук України

Наукова секція: мистецтвознавство

Тема науково-дослідницької роботи: ____________________________

Прізвище: Грек

Ім'я: Сніжана

По батькові: Петрівна

Число, місяць. рік народження: _______

Участь в олімпіадах, конкурсах-захистах відповідного рівня (рік, предмет, тема роботи): ІІІ місце в олімпіаді з української

мови та літератури (ІІІ обласний етап), І місце в обласному етапі конкурсу ім. П. Яцика 2018-19 рр, переможець обласного етапу Х 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка(2019 р.)

Найменування територіального відділення Малої академії наук України: Новомиргородська філія Кіровоградської МАН

Найменування базового позашкільного навчального закладу: 

Новомиргородський районний центр дитячої та юнацької творчості

Найменування загальноосвітнього (професійно-технічного, вищого) навчального закладу: Панчівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради Кіровоградської області

Клас (курс): 9

Прізвище, ім’я, по батькові наукових керівників: Кириченко Олена Іванівна, Добровольська Ольга Вікторівна

Адреса: вул. Слави, 12, с. Панчеве Новомиргородського р-н. Кіровоградської обл.

Контактний телефон, електронна пошта (вчителя) ___________________

Контактний телефон, електронна пошта (учня) _______________________

Керівник (підпис) П.І.П

М.П.



АНКЕТА 
учасника ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України

Прізвище, ім’я, по батькові учасника:

Дата народження (день, місяць, рік):___________________

Місце проживання:_______________________________________________
ктні телефони:____________________________
E-mail:_____________________________
Відомості про батьків:
Батько: ___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади, місця роботи, контактний телефон)
Мати: ___________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади, місця роботи, контактний телефон)
Повна назва закладу освіти:  _______________
Прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу освіти: ___________
Номер телефону приймальні закладу освіти: _____________
Клас (курс): ______
Наукове відділення: ___________
Наукова секція:  __________
Тема дослідницького проєкту: ___________
Наукові керівники: _____________
(прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, посада, контактний телефон)

Повна назва закладу позашкільної освіти: ______
(найменування, 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 хотіли б оволодіти? _________
В якій сфері Ви хотіли б реалізувати себе в майбутньому (політика, наука, бізнес, інше)? _________
Які побажання Ви маєте щодо діяльності МАН та процедури проведення конкурсу учнівських дослідницьких проєктів? ______



ВАЖЛИВІ ПОСИЛАННЯ! 

➢ 1. ЗРАЗКИ ПОСТЕРІВ, МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ, АНОТАЦІЙ 

➢ http://man.kr.ua/konkurs-zahist-2019-2020/

➢ 2. ШАБЛОН і ІНСТРУКЦІЯ «ЯК СТВОРИТИ ПОСТЕР?»

➢ http://man.kr.ua/metodychni-porady/

➢ 3. ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ПОСТЕРНОГО ЗАХИСТУ, НАУКОВОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ?

➢ http://man.kr.ua/konkurs-zahyst-2020-2021/

➢ 4.Оформлення науково-дослідницької роботи

➢ http://man.kr.ua/wp-content/uploads/2020/12/umovy-1-2-etap.pdf

http://man.kr.ua/konkurs-zahist-2019-2020/
http://man.kr.ua/metodychni-porady/
http://man.kr.ua/konkurs-zahyst-2020-2021/
http://man.kr.ua/wp-content/uploads/2020/12/umovy-1-2-etap.pdf


ПЕРЕВІРКА 
УНІКАЛЬНОСТІ!!!

• text.ru

• advego.com

• antiplagiat.in.ua

• Unicheckunicheck.com 

https://text.ru/antiplagiat
https://text.ru/antiplagiat
https://text.ru/antiplagiat
https://text.ru/antiplagiat


ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКА 
ІІ ЕТАПУ КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ МАН 

В ФОРМАТІ ОНЛАЙН
ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ?

➢ Завантаж додаток ZOOM на свій пристрій. Зареєструйся та

упевнися, що в тебе коректно вказані прізвище та ім’я

українською мовою.

➢ Підготуй усі необхідні тобі файли (постер, презентацію) і

зберігай їх на робочому столі ноутбука/комп’ютера.

➢ У день захисту переконайся, що в тебе на пошті є

запрошення-посилання на ZOOM –конференцію.

➢ Створи комфортні умови для плідної роботи (перевір

функціонал своєї техніки, якість підключення гаджетів,

постав чай або воду біля себе, якщо перехопить голос).



ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКА 
ІІ ЕТАПУ КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ МАН 

В ФОРМАТІ ОНЛАЙН
➢ Переходь за посиланням у запрошенні ZOOM завчасно 

(на 2,3 хв. завчасно) і дочекайся, будь ласка з’єднання.

➢ Обов'язково під час роботи секції в тебе має бути 

увімкнена камера. 

➢ А звук ми маємо попросити тебе вимкнути, звісно, 

тільки не тоді, коли буде твоя черга презентувати свій 

проєкт.

➢ Якщо на науковій конференції у тебе будуть запитання 

до учасників за темою їхніх доповідей, пиши в чат.

➢ Стисло та лаконічно, не більше 2-х запитань за темою 

доповіді, тільки під час виступу цього учасника. 

➢ Журі озвучить декілька питань від аудиторії на власний 

розсуд. 



ОСНОВНІ ДЕДЛАЙНИ!!!

▪ НДР і вся документація ОДНИМ 
ЛИСТОМ В КМАНУМ ПОДАЮТЬСЯ 
ДО 14 СІЧНЯ: електронний варіант 
на пошту ktv.man.ua@ukr.net в 
ТЕМІ ЛИСТА ЗАЗНАЧАТИ СЕКЦІЮ, 
ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я І РАЙОН!!! 

▪ Друкований варіант з усією 
необхідною документацією за 
адресою: м. Кропивницький, 
Дворцова 7. Якщо надсилаєте 
НОВОЮ ПОШТОЮ замовляєте 
кур′єрську доставку на вул. 
Дворцова 7

ДО 
14 СІЧНЯ!!!

mailto:ktv.man.ua@ukr.net


ІІ (ОБЛАСНИЙ) ЕТАП 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-

ЗАХИСТУ НДР УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАН? 

❖ З 13 до 20 лютого згідно графіку включення!!! 

❖ Перший день ПОСТЕРНИЙ ЗАХИСТ (учаснику надається
до 3 хвилин, на відповіді на запитання журі - від 7 до 15 
хвилин.) (підключається тільки журі і кожен учасник по 
окремності);

❖ Другий день НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ (учаснику
надається до 7 хвилин, для відповіді на запитання - до 3 
хвилин) (підключається журі і всі учасники, учасники
можуть писати свої запитання до учасника під час доповіді
тільки в чаті, журі вирішує які запитання оголошувати
учаснику) учасник презентує презентацію, та демонструє
свій винахід.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

БАЖАЄМО ПЕРЕМОГ! 

ДО ЗУСТРІЧІ У ІІ (ОБЛАСНОМУ) ЕТАПІ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ-ЗАХИСТІ 

УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАН УКРАЇНИ!


