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Про організацію та проведення І та  

ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої академії наук України 

у 2020/21 навчальному році. 

 

Повідомляємо, що відповідно до 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 17 листопада 2011 року за №1318/20056 (із змінами), наказу управління освіти і 

науки  Херсонської обласної державної адміністрації від 16 лютого 2021 року №22 «Про 

проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів Малої академії наук України у 2020/21 навчальному році» (додається)               

І та ІІ етапи зазначеного заходу (далі – Конкурс) проводяться у наступні терміни: 

- І етап Конкурсу – до 25 лютого 2021 року; 

-   ІІ етап Конкурсу – до 05 квітня 2021 року. 

Умови організації та проведення І й ІІ етапів Конкурсу регламентують наступні 

нормативні документи: 

- наказ Міністерства освіти і науки України від 08 лютого 2021 року за №146 «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України у 2021 році» (додається); 

- наказ МОН України від 06 квітня 2020 року за №481 «Про затвердження Правил 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів 

– членів Малої академії наук України» (додається). 

- лист МОН України від 15 лютого 2021 року № 1/9-68 «Про методичні рекомендації 

щодо особливостей проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів Малої академії наук України у 2021 році» (додається). 

Для участі у ІІ етапі Конкурсу до 5 березня 2021 року необхідно подати до 

комунального закладу «Мала академії наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради 

(далі – кз МАН) наступну документацію: 

1. Наказ про підсумки проведення І етапу Конкурсу; 

2. Заявки на участь у ІІ етапі Конкурсу за зразком (додається); 

3. Аналітичну довідку за зразком (додається); 

Керівникам місцевих органів 

управління освітою, 

директорам закладів освіти 
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4. Рецензії фахівців у відповідній галузі науки до науково-дослідницьких робіт; 

5. Відгуки наукових керівників до науково-дослідницьких робіт; 

6. Згоду на обробку персональних даних за зразком (додається); 

7. Декларацію академічної доброчесності за зразком (додається); 

8. Мотиваційний лист у довільній формі відповідно до вимог (додається); 

9. Паспорт експоната (розробки) за наявності відповідно до зразка (додається); 

10. Постери до науково-дослідницьких робіт в електронному вигляді, оформленні 

відповідно до вимог (додається); 

11. Фотографії учасників в електронному вигляді. 

      Документи у паперовому вигляді, оформлені належним чином, (окрім постерів, 

фотографій та списків учасників) подаються до кз МАН за адресою: м. Херсон,  вул. 

Ливарна, 4, або надсилаються на відділення Нової пошти №18 (для Усової Наталії 

Володимирівни) за умови сплати поштових послуг відправником. 

 В електронному вигляді подаються: аналітичні довідки, науково-дослідницькі 

роботи, рецензії та відгуки до них, постери (оформленні відповідно до вимог), фотографії 

учасників. Ці документи направляються на електронну адресу konkurs-zahist@ukr.net  з 

позначкою в темі повідомлення «Конкурс_Назва територіальної громади», для закладів 

освіти обласного підпорядкування – «Конкурс_Скорочена назва закладу освіти». 

 Звертаємо увагу, що електронний варіант науково-дослідницької роботи учасника 

має бути ідентичним до паперового й міститися в одному файлі. У цьому ж файлі має 

міститися електронний варіант рецензії та відгуку (сканкопія з чітким відображенням 

підписів). 

Фотографії учасників подаються у форматі .jpg, .png тощо розміром не менше 

1807х2492 mpx з якістю 300 dpi. Фон фотографії – однотонний нейтрального кольору. 

Переможці І етапу Конкурсу допускаються до участі у ІІ етапі за умови подання усіх 

документів та обов’язкового заповнення електронної реєстраційної форми за посиланням . 

https://forms.gle/VGzSEdoPq8SmLsPH7 Електронну реєстраційну форму учасник заповнює 

ОСОБИСТО! 

 Додаткова інформація за тел.0552 225656, або 0506984110 – Оксана Миколаївна, 

0999000760 – Наталія Володимирівна, 0669218322 – Оксана Володимирівна. 

 

 

      

 Директор                                                                            Сергій ШАНОВСЬКИЙ 
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