
 
УКРАЇНА 

ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

НАКАЗ 
 

06.12.2017 Дергачі               № 255 
 

Про результати проведення І етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України  
у 2017/2018 навчальному році  
 
 

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 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

17.11.2011 за № 1318/20056 (зі змінами), Правил проведення Всеукраїнського 

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

наук України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

24.03.2014 № 259, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.04.2014 за 

№ 407/25184, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»,  наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 12.09.2017 № 263 «Про проведення І, ІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України у 2017/2018 навчальному році»,  наказу відділу 

освіти Дергачівської районної державної адміністрації від 07.11.2017 № 230 

«Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт   учнів-членів Дергачівського територіального відділення 

Малої академії наук у 2017/2018 навчальному році», згідно з рішенням журі й 

організаційного комітету І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-



дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, керуючись 

статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,                      

 
 
 НАКАЗУЮ: 
 
           1. Затвердити список переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України                     

у 2017/2018 навчальному році (додаток 1). 

          2. Затвердити список переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України                     

у 2017/2018 навчальному році (далі – Конкурс) для участі у ІІ етапі (додаток 2).  

          3. Відзначити переможців І етапу Конкурсу дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів. 

Учасників відзначити дипломами учасників.                                        

          4. Завідувачу навчально-методичним центром відділу освіти 

Дергачівської районної державної адміністрації Платоненко О.С.: 

4.1. Довести до відома керівників закладів загальної середньої освіти 

району інформацію про результати проведення І етапу Всеукраїнського 

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

наук України у 2017/2018 навчальному році (додаток 3).  

 До 10 грудня 2017 

4.2. Оприлюднити підсумки І етапу Конкурсу на сайті відділу освіти 

Дергачівської районної державної адміністрації. 

До 10 грудня 2017 

     5. Керівникам закладів загальної середньої освіти району, директору 

Дергачівського Будинку дитячої та юнацької творчості:  

5.1. Довести до відома педагогічних працівників  закладів загальної середньої 

освіти району інформацію про результати проведення І етапу Всеукраїнського 

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

наук України у 2017/2018 навчальному році. 

До 15 грудня 2017 

5.2. Оприлюднити підсумки І етапу Конкурсу на сайтах закладів освіти району 

та сайті Дергачівського Будинку дитячої та юнацької творчості. 



До 16 грудня 2017 

5.3. Забезпечити умови щодо якісної підготовки учнів – переможців І етапу до 

участі у ІІ етапі Конкурсу. 

         Грудень 2017 – січень 2017 

5.4. Забезпечити подання документації та науково-дослідницьких робіт учнів  

до організаційного комітету ІІ етапу Конкурсу. 

21 грудня 2017 

5.5. Забезпечити участь школярів у ІІ етапі Конкурсу (додаток 2). 

        Грудень 2017 – січень 2017 

5.6. Призначити  педагогічних працівників, відповідальних за збереження 

життя і здоров’я учасників ІІ етапу Конкурсу в дорозі та під час проведення 

заходу. 

 6. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача навчально-

методичним центром відділу освіти Дергачівської районної державної 

адміністрації Платоненко О.С. 

 

Голова комісії з припинення  
відділу освіти 
Дергачівської районної  
державної адміністрації   підписано   Є.К. Жувак 
 

 

 З наказом  ознайомлені:                                          
 
 
 
             
 
 

   

 
 

 
 
 
 
 

О.С. Платоненко 
Т.І. Однокозова 
Н.О. Зєнькова 
О.П. Остапенко 
О.А. Калашник 
С.П. Катасонова 
Т.М. Вєхова 
І.Ф. Околічний 
Т.А. Дударєва 
Л.М. Михайлусь 
Л.М. Пономаренко 



Додаток 1  
до наказу відділу освіти  
Дергачівської районної  
державної адміністрації  

від 06.12.2017 № 255  
 

   
         ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова комісії з 
припинення  відділу освіти 
Дергачівської районної  
державної адміністрації 
  
________ Є.К. Жувак  

 
Список переможців 

 І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  
учнів-членів Малої академії наук України у 2017/2018 навчальному році 

 
НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА,  
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА  

 

Секція «ФОЛЬКЛОРИСТИКА» 
Базова дисципліна – українська мова та література 

 
І місце -  Єрмолович Вікторія 

Олександрівна 
-  учениця 11-го класу Дергачівського  НВК «ЗШ 

– ДЗ»; 
ІІ місце -  переможців не визначено 
ІІІ місце -  переможців не визначено 

 
Секція «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА» 

Базова дисципліна – українська мова та література 
 

І місце -  Клименко Діана 
Віталіївна 

-  учениця 10-го класу Козачолопанського НВК; 

ІІ місце -  переможців не визначено 
ІІІ місце -  Шаповал Дар’я Сергіївна -  учениця 10-го класу Малоданилівського 

ліцею; 
 

Секція «ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ» 
Базова дисципліна – українська мова та література 

 
І місце -  переможців не визначено 
ІІ місце -  переможців не визначено 
ІІІ місце -  Пасєка Софія Романівна -  учениця 10-го класу Солоницівської 

гімназії №3; 
 

Секція «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» 
Базова дисципліна – українська мова та література, зарубіжна література (за вибором) 

 
І місце -  переможців не визначено 



ІІ місце -  переможців не визначено 
ІІІ місце -  Христоєва Вероніка 

Олександрівна 
-  учениця 11-го класу Вільшанської ЗОШ; 

 
 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА  

Секція «УКРАЇНСЬКА МОВА» 
Базова дисципліна – українська мова та література 

 
І місце -  переможців не визначено 
ІІ місце -  Недбаєва Вікторія 

Олексіївна 
 

-  учениця 11-го класу Солоницівської 
гімназії №3; 
 

ІІІ місце -  переможців не визначено 
 

Секція «ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА» 
Базова дисципліна – українська мова та література 

 
І місце -  Міщенко Анастасія 

Романівна 
-  учениця 10-го класу Дергачівської 

гімназії № 3; 
 -  Рудич Анастасія 

Артемівна 
-  учениця 10-го класу Дергачівської 

гімназії № 3; 
ІІ місце -  переможців не визначено 
ІІІ місце -  переможців не визначено 

 
НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 

Секція «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 
Базова дисципліна – історія України 

 
І місце -  Семченко Вадим 

Віталійович 
-  учень 11-го класу Солоницівської гімназії №3; 

ІІ місце -  переможців не визначено 
ІІІ місце -  переможців не визначено 

 
Секція «ЕТНОЛОГІЯ» 

Базова дисципліна – історія України 
 

І місце -  переможців не визначено 
ІІ місце -  Семенова Анастасія 

Михайлівна 
-  учениця 10-го класу Козачолопанського НВК; 

ІІІ місце -  переможців не визначено 

 
 

Секція «АРХЕОЛОГІЯ» 
Базова дисципліна – історія України 

 
І місце -  Галета Яна Миколаївна -  учениця 10-го класу Дергачівської 

гімназії № 3; 
ІІ місце -  переможців не визначено 
ІІІ місце -  переможців не визначено 

 



Секція «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ» 
Базова дисципліна – історія України 

 
І місце -  Войтюк Артем 

Андрійович 
-  учень 11-го класу Солоницівської гімназії №3; 

ІІ місце -  переможців не визначено 
ІІІ місце -  переможців не визначено 

 
НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 
Секція «ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ» 

Базова дисципліна – історія України 
 

І місце -  переможців не визначено 
ІІ місце -  Тараненко Анна 

Леонідівна 
-  учениця 11-го класу Дергачівського ліцею №2; 

ІІІ місце -  переможців не визначено 

 
НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

Секція «ГЕОГРАФІЯ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО» 
Базова дисципліна – географія 

 
І місце -  Міренкова Валерія 

Русланівна 
-  учениця 11-го класу Малоданилівського ліцею; 

ІІ місце -  переможців не визначено 
ІІІ місце -  переможців не визначено 

 
Секція «КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ» 

Базова дисципліна – географія 
 

І місце -  Чернишов Михайло 
Сергійович 

-  учень 11-го класу Дергачівської гімназії № 3; 

ІІ місце -  переможців не визначено 
ІІІ місце -  переможців не визначено 

 
Секція «ГЕОЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ» 

Базова дисципліна – географія 
 
 

І місце -  Островерх Михайло 
Андрійович 

-  учень 11-го класу Дергачівської гімназії № 3; 

ІІ місце -  переможців не визначено 
ІІІ місце -  переможців не визначено 

 
НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

Секція «ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ» 
Базова дисципліна – математика  

 
І місце -  переможців не визначено 
ІІ місце -  Алфьоров Богдан 

Віталійович 
-  учень 10-го класу Русько-Лозівського НВК; 



ІІІ місце -  переможців не визначено 

 
НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

Секція «МАТЕМАТИКА» 
Базова дисципліна – математика 

 
І місце -  переможців не визначено 
ІІ місце -  переможців не визначено 
ІІІ місце -  Зінченко Анастасія 

Михайлівна 
-  учениця 10-го класу Дворічнокутянської ЗОШ; 

 
Секція «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» 

Базова дисципліна – математика 
 

І місце -  Логвін Іван Юрійович -  учень 10-го класу Малоданилівського ліцею; 
ІІ місце -  переможців не визначено 
ІІІ місце -  переможців не визначено 

 
НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ  

Секція «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА» 

Базова дисципліна – фізика 
 

І місце -  переможців не визначено 
ІІ місце -  переможців не визначено 
ІІІ місце -  Капусник Альона 

Володимирівна 
-  учениця 9-го класу Вільшанської ЗОШ; 

 
 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ  

Секція «ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА» 

Базова дисципліна – біологія, хімія (за вибором) 
 

І місце -  Бабіна Марина Олегівна -  учениця 10-го класу Солоницівського 
колегіуму; 

ІІ місце -  переможців не визначено 
ІІІ місце -  переможців не визначено 

 
Секція «ВАЛЕОЛОГІЯ» 

Базова дисципліна – біологія, хімія (за вибором) 
  

І місце -  переможців не визначено 
ІІ місце -  Павліченко Михайло 

Володимирович 
-  учень 11-го класу Малоданилівського ліцею; 

 
ІІІ місце -  переможців не визначено 

 
Секція «ПСИХОЛОГІЯ» 

Базова дисципліна – біологія, історія України (за вибором) 
 

І місце -  Поклонський Август 
Ігорович 

-  учень 11-го класу Малоданилівського ліцею; 
 

ІІ місце -  переможців не визначено 



ІІІ місце -  переможців не визначено 
 

Секція «ХІМІЯ» 
Базова дисципліна – хімія 

 
І місце -  переможців не визначено 
ІІ місце -  Тарасова 

Анастасія Олегівна 
-  учениця 9-го класу Дергачівського ліцею №2; 

 
ІІІ місце -  переможців не визначено 

 
НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 

Секція «ЕКОЛОГІЯ» 

Базова дисципліна – біологія, хімія, українська мова та література (за вибором) 

І місце -  Дигало Роман Андрійович -  учень 10-го класу Козачолопанського НВК; 
ІІ місце -  переможців не визначено 
ІІ місце -  переможців не визначено 

 
Секція «АГРОНОМІЯ» 

Базова дисципліна – біологія, хімія (за вибором) 
 

І місце -  переможців не визначено 
ІІ місце -  Рак Діана  Олександрівна -  учениця 9-го класу Дворічнокутянської ЗОШ; 
ІІІ місце -  переможців не визначено 

 
Секція «ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ» 

Базова дисципліна – біологія, хімія (за вибором) 
 

І місце -  Боровкова Анастасія 
Сергіївна 

-  учениця 11-го класу Малоданилівського ліцею. 
 

ІІ місце -  переможців не визначено 
ІІ місце -  переможців не визначено 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2   
до наказу відділу освіти  
Дергачівської районної  
державної адміністрації  

від 06.12.2017 № 255  
 

   
         ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова комісії з 
припинення  відділу освіти 
Дергачівської районної  
державної адміністрації 
  
________ Є.К. Жувак  

 
 

Список  
переможців І етапу Всеукраїнського  конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
які направляються до м. Харкова для участі у ІІ  етапі конкурсу 

 у 2017/2018 навчальному році  
 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА,  
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА  

 

Секція «ФОЛЬКЛОРИСТИКА» 
Базова дисципліна – українська мова та література 

 
І місце -  Єрмолович Вікторія 

Олександрівна 
-  учениця 11-го класу Дергачівського  НВК «ЗШ 

– ДЗ»; 
 

Секція «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА» 
Базова дисципліна – українська мова та література 

 
І місце -  Клименко Діана 

Віталіївна 
-  учениця 10-го класу Козачолопанського НВК; 

 
НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА  

Секція «ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА» 
Базова дисципліна – українська мова та література 

 
І місце -  Міщенко Анастасія 

Романівна 
-  учениця 10-го класу Дергачівської 

гімназії № 3; 
 -  Рудич Анастасія 

Артемівна 
-  учениця 10-го класу Дергачівської 

гімназії № 3; 
 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 

Секція «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» 
Базова дисципліна – історія України 

 
І місце -  Семченко Вадим 

Віталійович 
-  учень 11-го класу Солоницівської гімназії №3; 



 
Секція «АРХЕОЛОГІЯ» 

Базова дисципліна – історія України 
 

І місце -  Галета Яна Миколаївна -  учениця 10-го класу Дергачівської 
гімназії № 3; 

 
Секція «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ» 

Базова дисципліна – історія України 
 

І місце -  Войтюк Артем 
Андрійович 

-  учень 11-го класу Солоницівської гімназії №3; 

 
НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

Секція «ГЕОГРАФІЯ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО» 
Базова дисципліна – географія 

 
І місце -  Міренкова Валерія 

Русланівна 
-  учениця 11-го класу Малоданилівського ліцею; 

 
Секція «КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ» 

Базова дисципліна – географія 
 

І місце -  Чернишов Михайло 
Сергійович 

-  учень 11-го класу Дергачівської гімназії № 3; 

 
Секція «ГЕОЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ» 

Базова дисципліна – географія 
 
 

І місце -  Островерх Михайло 
Андрійович 

-  учень 11-го класу Дергачівської гімназії № 3; 

 
НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

Секція «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» 
Базова дисципліна – математика 

 
І місце -  Логвін Іван Юрійович -  учень 10-го класу Малоданилівського ліцею; 

 
НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ  

 
Секція «ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА» 

Базова дисципліна – біологія, хімія (за вибором) 
 

І місце -  Бабіна Марина Олегівна -  учениця 10-го класу Солоницівського 
колегіуму; 

 
Секція «ПСИХОЛОГІЯ» 

Базова дисципліна – біологія, історія України (за вибором) 
 

І місце -  Поклонський Август 
Ігорович 

-  учень 11-го класу Малоданилівського ліцею; 
 

 
НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 



Секція «ЕКОЛОГІЯ» 

Базова дисципліна – біологія, хімія, українська мова та література (за вибором) 

І місце -  Дигало Роман Андрійович -  учень 10-го класу Козачолопанського НВК; 
 

Секція «ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ» 
Базова дисципліна – біологія, хімія (за вибором) 

 
І місце -  Боровкова Анастасія 

Сергіївна 
-  учениця 11-го класу Малоданилівського ліцею. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 3   
до наказу відділу освіти  
Дергачівської районної  
державної адміністрації  

від 06.12.2017 № 255 
 

   
         ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова комісії з 
припинення  відділу освіти 
Дергачівської районної  
державної адміністрації 
  
________ Є.К. Жувак  

 
Інформація 

про результати проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України  

у 2017/2018 навчальному році  
 

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 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
17.11.2011 за № 1318/20056 (зі змінами), Правил проведення Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
24.03.2014 № 259, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.04.2014 за 
№ 407/25184, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації»,  наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної 
державної адміністрації від 12.09.2017 № 263 «Про проведення І, ІІ етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України у 2017/2018 навчальному році»,  наказу відділу 
освіти Дергачівської районної державної адміністрації від 07.11.2017 № 230 
«Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт   учнів-членів Дергачівського територіального відділення 
Малої академії наук у 2017/2018 навчальному році», з метою виявлення й 
підтримки інтелектуально та творчо обдарованої молоді, залучення її                          
до науково-дослідницької та експериментальної роботи, створення умов                       
для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, підвищення 
інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів у Харківській області 
протягом листопада-грудня 2017 року відбувся І етап Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України (далі – конкурс).  

Конкурс проходив на базі Дергачівського Будинку дитячої та юнацької 
творчості Дергачівської районної ради Харківської області відповідно до 
графіка проведення.  



На розгляд журі до 25 секцій 10 наукових відділень конкурсу із 10 
закладів загальної середньої освіти Дергачівської районної ради Харківської 
області подано 27 науково-дослідницьких робіт учнів: у науковому відділенні 
літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства – 5 робіт, 
мовознавства – 3, хімії та біології – 4, екології та аграрних наук – 3, історії – 4, 
філософії та суспільствознавства – 1, наук про Землю – 3, математики – 2, 
фізики і астрономії – 1,  комп’ютерних наук – 1.  

Від м. Дергачі надійшло 8  науково-дослідницьких робіт із 3 закладів 
загальної середньої освіти; від сіл, селищ міського типу Дергачівського району 
– 19  із 7 закладів загальної середньої освіти.  

 Якісну підготовку наукових досліджень і високу результативність участі 
в конкурсі показали учні наступних закладів загальної середньої освіти 
Дергачівського району: 
 Заклад загальної середньої освіти Кількість 

учасників 
Кількість 

 переможців  
- Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ» 1 1 
- Дергачівський ліцей №2 2 2 
- Дергачівська гімназія № 3 5 5 
- Малоданилівський ліцей 6 6 
- Солоницівський колегіум 1 1 
- Солоницівська гімназія № 3 4 4 
- Козачолопанський НВК 3 3 
- Вільшанська ЗОШ 2 2 
- Русько-Лозівський НВК 1 1 
- Дворічнокутянська ЗОШ 2 2 
 Всього 27 27 

 
За результатами районного етапу конкурсу у 2017/2018 навчальному році 

переможцями  стали 27 учасників, серед них кількість учнів навчальних 
закладів м. Дергачі – 8, що становить 29,6 % від загальної кількості 
переможців; сел, селищ міського типу – 19 (70,4%).  
 Високу результативність за підсумками конкурсу мають юні дослідники з 
наступних закладів загальної середньої освіти Дергачівського району:  
Дергачівського НВК «ЗШ-ДЗ», Дергачівської гімназії № 3, Малоданилівського 
ліцею, Солоницівського колегіуму, Солоницівської гімназії №3, 
Козачолопанського НВК. 

Слід відзначити ефективність співпраці  закладів середньої загальної 
освіти районну та Дергачівського Будинку дитячої та юнацької творчості щодо 
залучення учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності. З 27 
учасників І етапу конкурсу – 10 вихованців гуртків науково-дослідницького 
спрямування вищого  рівня навчання. 

У складі журі працювали 20 педагогічних працівників, з них  17 – вчителі 
закладів загальної середньої освіти, 3 - із  вищих навчальних закладів 
(Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківська 
державна зооветеринарна академія).  

Журі конкурсу відзначило актуальність наукової тематики і 
дослідницький характер більшості поданих на конкурс робіт та належний 



рівень їх захисту. Найбільш цікаві роботи мали практичне значення, в яких 
автори пропонували власні шляхи  вирішення дослідницької проблеми, що 
ґрунтувалась  на місцевому матеріалі.  

Водночас членами журі були зроблені зауваження, а саме: недостатній  
рівень знань з базових навчальних дисциплін окремих учасників, 
невідповідність деяких робіт вимогам до написання науково-дослідницьких 
робіт (відсутність посилань у текстах наукових робіт на використану 
літературу,  наявність граматичних, пунктуаційних, стилістичних, мовленнєвих 
помилок). 

Враховуючи всі зауваження членів журі конкурсу, з метою  покращення 
якості робіт юних дослідників та підготовки учнів до їх захисту науковим 
керівникам рекомендовано: поширити тематику робіт, більше використовувати 
місцевий матеріал, ставити перед учнями завдання відповідно до їх знань та 
віку, спрямовувати на самостійні    наукові дослідження учасників, більше 
використовувати сучасні методи дослідження, звернути увагу на відповідність 
отриманих результатів з завданнями поставленими на початку наукової роботи, 
досліджувати більше робіт експериментального спрямування, залучати більше 
учнів до роботи у відділеннях: економіки, комп’ютерних наук, технічних наук.    

За підсумками І етапу конкурсу до участі у ІІ (обласному) етапі 
рекомендовано 15 учнів, кожен з яких набрав найбільшу кількість балів у 
обраній секції наукових відділень.  
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