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

3-4, 9-11 лютого 2018 року КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія
наук учнівської молоді» провела ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт у м. Львові.
У конкурсі взяв участь 301 учень 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів області (7 кл. - 2, 8 кл. – 4, 9 кл. – 47, 10 кл. – 111, 11 кл. – 138) з таких
районних та міських наукових товариств учнів, малих академій: КЗ ЛОР
«Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» (113), Сокальської
Малої академії наук (40), Червоноградського міського наукового товариства
учнів (40), наукового товариства Дрогобицького ліцею (36), Бродівської Малої
академії наук учнівської молоді (21), Стрийського міського наукового
товариства учнів (18), Бориславського міського наукового товариства учнів (4),
Золочівської Малої академії наук учнівської молоді (7), наукового товариства
учнів КЗ «Центр позашкільної освіти» м. Самбора (7), Старосамбірської Малої
академії наук (10), Стрийського районного наукового товариства учнів (4).
Також у конкурсі-захисті взяли участь учні наукових товариств Львівської
правничої гімназії, НВК «Середня ЗОШ-гімназія» імені М. Шашкевича с.
Дуліби Стрийського району, СЗШ № 52 ім. М. Лобачевського, НВК «Школа
комп’ютерних технологій-Львівський технологічний ліцей м. Львова та учні
загальноосвітніх

навчальних

закладів

Городоцького,

Жидачівського,

Жовківського, Кам’янка-Бузького, Пустомитівського, Радехівського районів.
57,1% від загальної кількості учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт становили учні міст, районних центрів,
33,9% – міста Львова, 9% – сільських шкіл; 49 учнів брали участь у ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу-захисту другий раз поспіль, 67% з них отримали
призові місця.
Конкурс відбувся у 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 науково-

дослідницьких робіт учнів були 107 науковців та 126 педагогів загальноосвітніх
та позашкільних навчальних закладів. Конкурс-захист науково-дослідницьких
робіт проводився на базі Львівського національного університету імені Івана
Франка та ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім.. С.З. Гжицького.
Журі відзначило високий рівень захисту науково-дослідницьких робіт
учасників конкурсу, вміння робити висновки на підставі експериментальних
досліджень, грамотність викладення і культуру оформлення наукових робіт. 20
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 148

переможців.
Окремо варто відзначити учнів, які здобули перемоги в кількох секціях:
Мусій Юлія, учениця 11 класу НВК «ЗШ І ст. – гімназія ім. О. Романіва» м.
Сокаля (педагогіка – І м., соціологія І м. , фольклористика – ІІ м.), Руда
Христина , учениця 11 класу ССЗШ № 37 м. Львова (етнографія – І м.,
правознавство – І м.), Лопушанський Дмитро, учень 10 класу СЗШ № 8 м.
Львова – (математичне моделювання – І м., Internet-технології та Web дизайн –
І м.), Андрюшко Володимир, учень 11 класу НВК «Школа - гімназія
«Шептицьких» м. Львова (технології програмування – І м., інформаційнотелекомунікаційні системи та технології – І м.); Кулявець Тарас, учень 11 класу
Сокальського НВК «ЗШ І ст. -гімназія ім. О. Романіва (математичне
моделювання – ІІ м., технології програмування - ІІ м.); Пеганов Володимир,
учень 11 класу Дрогобицького ліцею (електроніка та приладобудування – І м.,
комп’ютерні системи та мережі – ІІ м., математичне моделювання – ІІІ м.).,
Квас Валерія, учениця 11 класу Дрогобицького ліцею (екологія – І м., хімія – ІІ
м.), Григорович Олег, учень 11 класу Дрогобицького ліцею (експериментальна
фізика – І м., технологічні процеси та перспективні технології – І м.), Пилипів
Андрій , учень 10 класу Дрогобицького ліцею (технології програмування – ІІІ
м., технологічні процеси та перспективні технології – ІІ м.), Петришин Софія,
учениця 11 класу НВК «Школа-ліцей «Оріяна» м. Львова (комп’ютерні системи
та мережі – І м., науково-технічна творчість – І м.), Будзан Максим, учень 11

класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана
Франка (екологічно безпечні технології та ресурсозбереження – І м., хімія– І
м.), Єфремчук Уляна, учениця 10 класу гімназії «Гроно» м.Львова ( біологія
людини- ІІ м., фольклористика – ІІІ м.).
Серед районних, міських наукових товариств учнів, малих академій наук
призові місця отримали: КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук
учнівської молоді» (72), наукове товариство учнів Дрогобицького ліцею (24),
Сокальська Мала академія наук (18), Червоноградське міське наукове
товариство учнів (19), Бродівська Мала академія наук (6), Стрийське міське
наукове

товариство

(5),

Стрийське

районне

наукове

товариство

(3),

Старосамбірська районна мала академія наук (1), наукове товариство учнів КЗ
«Центр позашкільної освіти» м. Самбора (1), Бориславське міське наукове
товариство учнів (0), Золочівська районна мала академія наук (0).
40,57%

від

загальної

кількості

призових

місць

складають

учні

загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова; 51 % – міст та районних
центрів; сіл –. 8,5%.
59 учнів-переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт представлятимуть свої роботи на ІІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у м. Києві у березні-квітні
цього року.

