Завершився обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН
9, 14, 15, 16 лютого 2020 року проведено ІІ етап Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт (надалі – Конкурс).
Основними завданнями Конкурсу стали виявлення та підтримка обдарованої
учнівської молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної
роботи, виховання в учнів самостійності, наполегливості, вміння обстоювати власну
думку, формування активної громадянської позиції.
До участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту подано 308 учнівських
науково-дослідницьких робіт. У Конкурсі взяли участь учні 8-11-х класів закладів
загальної середньої освіти області (8 кл. – 8; 9 кл. – 47; 10 кл. – 103; 11 кл. – 150).
Найбільшу кількість учасників забезпечили команди КЗ ЛОР «Львівська обласна
Мала академія наук учнівської молоді» (117), Сокальської Малої академії наук (38),
Червоноградського міського наукового товариства учнів (25), наукового товариства
Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради (47), Бродівської Малої академії
наук учнівської молоді (23), Стрийського міського наукового товариства учнів (18),
Бориславського міського наукового товариства учнів (6), Золочівської Малої академії
наук учнівської молоді (8), наукового товариства учнів КЗ «Центр позашкільної
освіти» м. Самбора (8), Старосамбірської Малої академії наук (8), наукового
товариства Бібрської ОЗЗСО ім. У. Кравченко (6). Також у Конкурсі-захисті взяли
участь учні наукового товариства Львівської правничої гімназії (2); Стрийського
районного наукового товариства учнів (2); НВК «Школа комп’ютерних технологій Львівський технологічний ліцей» (8) та учні закладів загальної середньої освіти
Жовківського, Самбірського, Пустомитівського, Перемишлянського, Яворівського
районів.
56% від загальної кількості учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт становили учні міст, районних центрів, 34% – міста
Львова, 10% – сільських шкіл; 21,4% учнів брали участь у ІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту другий раз і більше.
Конкурс відбувся у 59 секціях 12 наукових відділень за напрямками фізикоматематичних, технічних, природничих, гуманітарних і суспільних наук. У роботі
журі секцій наукових відділень взяли участь 13 докторів та 55 кандидатів наук.
Керівниками науково-дослідницьких робіт учнів були 105 науковців та 121 педагог
закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Конкурс-захист науководослідницьких робіт проводився на базі Львівського національного університету
імені Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка», ЛНУ
ветеринарної медицини та біотехнологій ім..С.Гжицького. До складу журі Конкурсу
ввійшли провідні науковці профільних інститутів Національної академії наук України
(ІППММ ім. Я. Підстригача, Інститут народознавства) та науково-педагогічні
працівники ЛНУ імені Івана Франка, Національного лісотехнічного університету
України, Національного університету «Львівська політехніка»,
Українського
Католицького університету, ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій
ім..С.Гжицького, Національного лісотехнічного університету України, досвідчені
педагоги закладів загальної середньої освіти. Їхній високий професіоналізм і
педагогічна майстерність сприяли тому, що Конкурс відбувся в атмосфері
взаємозацікавленого наукового діалогу.
На розгляд журі представлено 308 наукових досліджень. Зокрема, у відділенні
літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства – 21, мовознавства – 32,
історії – 26, філософії та суспільствознавства – 38, економіки – 11, наук про Землю –

13, фізики й астрономії –14, математики – 22, комп’ютерних наук – 36, технічних
наук – 27, хімії та біології – 44, екології та аграрних наук – 24.
Більшість учасників Конкурсу представили інноваційні, актуальні творчі роботи.
Зокрема, журі відзначило високий рівень захисту науково-дослідницьких робіт учнів
КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді», Дрогобицького
ліцею Дрогобицької міської ради; Сокальської та Бродівської малих академій наук,
Червоноградського та Стрийського міських наукових товариств учнів. 27
старшокласників подали науково-дослідницькі роботи на дві і більше секцій.
Проте членами журі було зроблено зауваження щодо науково-дослідницьких
робіт, які мали незначний особистий внесок, реферативно-описовий характер, містили
граматичні та стилістичні помилки, у деяких роботах виявлено елементи плагіату.
Переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту стали 155 учасників.
Найбільшу кількість призових місць за результатами всіх етапів Конкурсу отримали: :
КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» (66), наукове
товариство учнів Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради (27), Сокальська
Мала академія наук (25), Червоноградське міське наукове товариство учнів (10),
Стрийське міське наукове товариство учнів (10), Бродівська Мала академія наук (6).
40% від загальної кількості призових місць склали учні закладів загальної середньої
освіти м. Львова; 55 % – міст та районних центрів; сіл – 5%.
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