
Про  проведення  1 етапу конкурсу-захисту рефератів та 

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук  у НВК 

«ШГП» Херсонської обласної ради 

        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 України від 22.09.2011 року № 

1099,наказу МОН України від 24.09.2020 р.   № 1175 «Про 
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2020-

2021 навчальному році», 

У НВК «ШГП» ХОР  05 та 12 грудня проведено 1 етап конкурсу 
захисту  рефератів для учнів 5-8 класів та  науково-дослідницьких 

робіт для учнів 9-11 класів. Інтелектуальні змагання проходили з 

дотриманням законодавства України щодо запобігання поширення 
на території України гострої респіраторної хвороби КОВІД-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-COV-2 за графіком для кожного 

навчального класу, секції, окремих учнів. 
    Головним завданням конкурсу є  виявлення та підтримка 

обдарованої шкільної молоді ,залучення її до науково-дослідницької 

та експериментальної роботи. 
    У конкурсі взяли участь 215 учнів  5- 11 класів ( 84,3  % від 

загальної кількості учнів у закладі), які представили свої роботи в   9  

відділеннях   та  22  секціях, а саме: 
 - з історії України, всесвітньої історії – 33 роботи; 

 - з мистецтвознавства -  25 робіт; 

-  з валеології, психології, медицини -23 роботи; 
- з географії та природознавства – 20 робіт; 

- з біології – 20 робіт; 

- з  релігієзнавства та історії релігії -11 робіт; 
-з математики -17 робіт; 

- з інформатики – 12 робіт; 

- з географії – 20 робіт; 
- з біології – 19 робіт;  

- з англійської мови -18 робіт; 

- з української мови та літератури – 17 робіт;  
- з математики – 17 робіт; 

- з комп’ютерних наук – 12 робіт; 



- з релігієзнавства та історії релігії – 11 робіт 

- із зарубіжної літератури – 7 робіт; 
- з фізики – 4 роботи; 

-з хімії – 4 роботи, 

 а також  роботи окремих учнів з журналістики, соціології, 
правознавства, етнографії. 

       Організаційний комітет, члени предметних журі відмітили 

високий рівень технічного забезпечення конкурсу. Усі учасники 
представили свої роботи з використанням комп’ютерних 

технологій. Практична спрямованість та актуальність кращих робіт 

учнів, уміння їх презентувати, аргументовано відповідати на 
питання опонентів, членів журі безумовно забезпечили кращим 

учням перемогу в конкурсі. Призові місця визначені таким чином: 
         

          Клас 1 місце II місце III місце Всього 

5-8 10 17 14 41 

9-11 11 13  8 32 

 

Всього 21 30 22 73 

         Загальна кількість переможців – 73 учні, що складає  38,2 % від 

числа учасників. Серед переможців є конкурсанти,  які брали участь 
і здобули перемогу в декількох секціях, а саме: Сугак Олександра, 

учениця 9-А класу, перемогла в секції географії -1 місце; в секції 

зарубіжної літератури- 1 місце; в секції біології – 2 місце,   У двох 
секціях перемогли  учениці 9-А класу Чорна Дарина(українська 

література – 1 місце, англійська мова 2 місце),Козуб Віолета, 

(біологія -3 місце, мистецтвознавство – 3 місце), учениця 7-Б класу 
Онуфрієва Вероніка (мистецтвознавство -2 місце, біологія -2 місце) 

та Кулик Анна, учениця 11-Б класу, в секціях соціологіі -1 місце)і 

етнографії – 3 місце. 
   За кількістю призових місць у конкурсі-захисті серед учнівських 

колективів лідирують 7-Б та  9-А класи – по 11.  9 переможців 

конкурсу в 8-А класі, по 8 призових місць у5-Б та 11-Б класах. 
         Усі переможці 1 етапу( шкільного) конкурсу-захисту  будуть 

нагороджені дипломами та премійовані.   

   Проведення конкурсу-захисту вочевидь показало, що в НВК 
«ШГП»ХОР є талановита учнівська молодь, здібна  до науково-

дослідницької роботи, творчий інтелектуальний потенціал якої 

розвиває педагогічний колектив закладу. 


