
                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                             Наказ управління освіти і науки 

                                                                             обласної державної адміністрації 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                           16.02.2021 р. № 22 

 

Регламент  

роботи Організаційного комітету з проведення ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої 

академії наук України у 2020/21 навчальному році 

Цей регламент  визначає повноваження та  загальний порядок діяльності 

Організаційного комітету з організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії 

наук України (далі – Конкурс) у 2020/21 навчальному році (далі - Оргкомітет). 

1. Загальні положення 

1.1. Організаційний комітет утворюється наказом управління освіти і 

науки  Херсонської обласної державної адміністрації за поданням комунального 

закладу «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради 

(далі – кз МАН) у складі голови, заступника голови, секретаря та його членів. 

Подання  формується на підставі пропозицій закладів вищої освіти, органів 

управління освітою, громадськості заздалегідь офіційно  поданих до кз МАН. 

1.2. Основними засадами роботи Оргкомітету є: відкритість, гласність, 

законність, рівність прав членів Оргкомітету, колегіальність прийняття рішень, 

незалежність, об’єктивність та обґрунтованість рішень, неупереджене ставлення 

до  учасників Конкурсу.  

1.3. До складу Оргкомітету входять представники управління  освіти і 

науки Херсонської обласної державної адміністрації, управління освіти 

Херсонської міської ради, закладів вищої освіти, закладів позашкільної освіти  

обласного підпорядкування, представники громадськості, засобів масової 

інформації, незалежні експерти. 

1.4. Чисельність Організаційного комітету становить не більше 25 осіб. 

2. Правові підстави діяльності Організаційного комітету 

У своїй діяльності Організаційний комітет керується: 

 2.1. Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 

робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 

затвердженим  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. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11
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2.2. Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.04.2020  № 481, 

зареєстрованим в Міністерстві  юстиції України 22.04.2020 р. № 372/34655          

«Про затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук 

України» 

2.3. Наказом Міністерства освіти і науки України № 146 від 

08.02.2021 року  «Про   проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України у 2021 році»» 

2.4. Наказами управління  освіти і науки   обласної державної 

адміністрації. 

3. Порядок здійснення Організаційним комітетом своїх повноважень 

3.1. Формою роботи Організаційного комітету є засідання. Засідання 

Оргкомітету вважається правоможним у разі особистої участі в засіданні не 

менш 50% його членів. З огляду на введення карантинних заходів щодо 

профілактики COVID-19, допускається проведення дистанційних засідань 

оргкомітету з використанням сучасних інформаційних технологій та технічних 

засобів (в он-лайн режимі в реальному часі) зі збереженням усіх прав і 

повноважень очної форми проведення засідань. 

3.2. Засідання Організаційного комітету проводяться по мірі необхідності. 

3.3. Рішення Організаційного комітету приймається шляхом відкритого 

або таємного голосування більшістю присутніх членів оргкомітету. При рівності 

голосів під час відкритого голосування, голос головуючого є вирішальним.  

3.4. Засідання Організаційного комітету скликаються головою 

Організаційного комітету або за його дорученням секретарем. 

3.5. Онлайн-трансляції у реальному часі засідань Організаційного 

комітету для представників засобів масової інформації, громадських 

організацій, учасників Конкурсу або їх представників здійснюються за умови 

відповідного рішення. 

3.6. Інформація про час та місце проведення засідання Організаційного 

комітету розміщується на офіційному сайті управління освіти і  науки   обласної 

державної адміністрації та на офіційному сайті Конкурсу. 

3.7. Секретар Організаційного комітету інформує у телефонному режимі,  

електронною поштою або із застосуванням інших засобів електронного зв’язку   

кожного члена Оргкомітету про дату, час та місце засідання не пізніше ніж за         

24 години до його початку. 

3.8. Усі необхідні для засідання Організаційного комітету матеріали 

розсилаються електронною поштою або іншими засобами електронної 
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комунікації всім членам Організаційного комітету  не пізніше ніж за 24 години 

до початку засідання. 

3.9. Якщо розгляд питань неможливий у зв’язку з відсутністю необхідної 

кількості членів Організаційного комітету, голова оргкомітету оголошує про 

відкладення засідання на визначений час або перенесення засідання на інший 

день, чи проводить засідання у дистанційному режимі  за умови наявності 

можливостей участі в ньому членів Організаційного комітету у кількості, 

достатньої для створення кворуму. 

3.10. До голосування з питань порядку денного Організаційний комітет 

переходить лише після того, як усі члени оргкомітету реалізували своє право на 

запитання до учасників засідання та висловлення своєї думки і пропозиції. 

3.11. Після закінчення розгляду питання голова Організаційного комітету 

оголошує про перехід Оргкомітету до голосування. Голосування проводиться 

відкрито або таємно. Форма голосування визначається членами засідання 

відкритим голосуванням простою більшістю голосів. 

3.12. При відкритому голосуванні члени Організаційного комітету 

голосують   шляхом підняття рук або надісланням повідомлень на електронну 

скриньку Оргкомітету, або їх відображення в текстовому чаті, якщо засідання 

проводиться в онлайн-режимі. Не допускається голосування за дорученням або 

передача голосу іншому члену Оргкомітету. Член Оргкомітету може 

утримуватися під час голосування. Підрахунок голосів веде секретар 

Організаційного комітету. Не допускається проведення таємного голосування, 

якщо засідання проводиться в онлайн-режимі. 

3.13. Рішення, прийняті на засіданні Організаційного комітету, фіксуються 

у протоколі, який ведеться під час засідання Оргкомітету. У протоколі засідання 

мають бути відображені дата та місце проведення засідання, порядок денний 

засідання, прізвища та ініціали всіх присутніх членів оргкомітету, пропозиції, 

які були поставлені на голосування, результати голосування по пропозиціях та 

прийняті рішення. 

3.14. Оформлення результатів засідання Організаційного комітету 

проводиться протягом 24 годин з моменту  проведення засідання оргкомітету. 

3.15. Протокол підписується головою та секретарем Організаційного 

комітету. Допускається застосування електронного підпису протоколу 

Організаційного комітету. 

3.16. Протокол надсилається всім членам Організаційного комітету 

електронною поштою або іншими засобами електронної комунікації. 

3.17. За рішенням Організаційного комітету допускається аудіо-, відео 

запис засідань, їх онлайн-трансляція в реальному часі за наявності технічних 

можливостей у організаторів. 
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3.18. Рішення Організаційного комітету оскарженню з боку учасників 

Конкурсу або їх представників не підлягають.  

4. Повноваження Організаційного комітету 

4.1. Розробляє та доводить до відома учасників, їх представників, членів 

Оргкомітету та журі конкурсу Положення про академічну доброчесність, яке є 

внутрішнім підзаконним нормативним  актом,  спрямованим на  забезпечення   

додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма  суб’єктами 

Конкурсу. 

4.2. Вирішує питання розподілу обов'язків серед членів Оргкомітету, 

затверджує графік проведення засідань на термін проведення  Конкурсу.  

4.3. Надає право комунальному закладу «Мала академія наук» учнівської 

молоді Херсонської обласної ради виходити з пропозицією до закладів вищої 

освіти щодо подання кандидатур до складу Оргкомітету, журі. 

4.4. Розглядає пропозиції закладів вищої освіти, закладів позашкільної 

освіти обласного підпорядкування, органів управління освітою тощо пропозиції 

щодо складу журі секцій, формує склад журі та подає його на затвердження 

управлінню освіти і науки облдержадміністрації. 

4.5. Виступає ініціатором перед управлінням освіти і науки  

облдержадміністрації щодо виключення зі складу організаційного комітету, 

журі осіб у разі порушення ними принципів академічної доброчесності. 

4.6. Вносить пропозиції до управління освіти і науки  

облдержадміністрації стосовно  змін до персонального складу журі, предметних 

комісій на будь-якому етапі конкурсу  у разі об’єктивних причин неможливості 

участі в його проведенні. 

4.7. Надає  роз’яснення  та тлумачення  учасникам Конкурсу   окремих 

положень, питань,  які не мають чіткого визначення в нормативних  документах 

стосовно І та ІІ етапів Конкурсу. Може приймати рішення щодо запровадження 

формату проведення ІІІ етапу Конкурсу  (наказ МОН від 06.04.2020  № 481) при 

проведенні І та ІІ етапів. 

4.8. Визначає кількісний склад щодо представництва адміністративно-

територіальних одиниць, закладів обласного підпорядкування, окремих закладів 

та установ освіти Херсонської області у ІІ етапі Конкурсу. 

4.9. Приймає рішення щодо  формату, процедури, термінів проведення 

Конкурсу в дистанційному режимі. 

4.10. У разі потреби створює експертну комісію для перевірки науково-

дослідницьких робіт на плагіат, за висновками якої приймає відповідне рішення 

щодо подальшої участі учасника у конкурсі-захисті. 
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4.11. Оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків   

Конкурсу. 

4.12. Приймає рішення про  дискваліфікацію учасників, які порушують 

правила проведення Конкурсу. 

4.13. За поданням журі секцій з відповідним обґрунтуванням та за 

письмовою згодою учасника приймає рішення щодо можливості переведення 

його з однієї до іншої секції на етапі заочного оцінювання науково-

дослідницьких робіт   з наступним внесення змін до протоколів етапів Конкурсу. 

4.14. Визначає кількість призових (перших, других, третіх) місць та їх 

орієнтовний розподіл за результатами конкурсу-захисту.    

4.15.  На підставі протоколів  оцінювання науково-дослідницьких робіт у 

відповідних до програми розділах Конкурсу  складає  підсумковий протокол 

проведення Конкурсу в кожній секції, який є підставою для встановлення 

результатів ІІ етапу Конкурсу. 

 4.16. Організовує роботу щодо висвітлення перебігу та результатів 

Конкурсу в засобах масової інформації, в тому числі і на офіційному сайті 

конкурсу-захисту, форма, зміст та процес наповнення якого затверджуються 

окремим рішенням. 

4.17.  Надає клопотання до управління освіти і  науки   обласної державної 

адміністрації щодо заохочення педагогічних працівників, наукових керівників 

робіт учнів, які досягли значних успіхів в науково-дослідницькій діяльності. 


