Про конкурс
Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої
академії наук України є одним із провідних заходів МАН. Конкурс проводиться з метою
духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей країни, виховання їх у дусі
патріотизму і демократичних цінностей, створення умов для формування
інтелектуального потенціалу нації.
Основними завданнями конкурсу є виявлення і підтримка обдарованих дітей, залучення
інтелектуально й творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та
експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції учнів, виховання в
них самостійності, наполегливості, вміння формувати й обстоювати власну думку.
Щороку близько 100 тисяч обдарованих дітей більшості районів та міст АР Крим,
областей України, міст Києва та Севастополя беруть участь у відбірних І етапах
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої
академії наук України. За результатами проведення І етапів у січні–лютому проводяться ІІ
(регіональні) етапи на базі вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної освіти,
обласних позашкільних навчальних закладів тощо.
Найкращі представники територіальних відділень Малої академії наук України –
переможці регіональних етапів конкурсу-захисту (понад 1000 осіб) беруть участь у
фінальному ІІІ етапі конкурсу-захисту в м. Києві. Загалом конкурс-захист відбувається в
64 секціях 12 наукових відділень майже за всіма напрямами природничих, гуманітарних і
суспільних наук.
Протягом 2010–2013 навчального року в систему роботи МАН включено нові секції та
наукові відділення. Актуальним кроком стало запровадження наукових відділень
філософії та суспільствознавства, наук про Землю. У відділенні технічних наук секцію
машинобудування було урізноманітнено перспективним напрямом – робототехнікою.
Слід відзначити високий рівень професійної компетенції членів журі, більшість із яких
має багаторічний досвід роботи з учнівськими науково-дослідницькими роботами і в
предметних комісіях конкурсу-захисту. Значну увагу і підтримку МАН у проведенні
конкурсу-захисту надають Національна академія педагогічних наук України, Національна
академія наук України, куратори наукових відділень МАН. Традиційними стали зустрічі
відомих академіків НАНУ, членів президії МАН з юними дослідниками. Гостями
конкурсу-захисту є і відомі письменники, громадсько-політичні діячі, представники
культури і мистецтва України, іноземні гості.

Умови проведення
1. Конкурс проводиться у три етапи:




І етап – районний (міський, об’єднаної територіальної громади);
II етап – обласний (республіканський – в Автономній Республіці Крим), міський – у
містах Києві та Севастополі);
III етап – Всеукраїнський (фінальний) – у м. Києві.

2. Строки, місце проведення ІІІ етапу Конкурсу, переліки наукових секцій, в яких він
проводиться, а також строки подання необхідної документації та інші умови,
передбачені Правилами проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, визначаються
наказом Міністерства науки і освіти України за поданням НЦ «Мала академія наук
України».
3. ІІІ етап Конкурсу проводиться в таких наукових відділеннях:













літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства;
мовознавства;
філософії та суспільствознавства;
історії;
наук про Землю;
технічних наук;
комп’ютерних наук;
математики;
фізики та астрономії;
економіки;
хімії та біології;
екології та аграрних наук.
Перелік наукових секцій, в яких проводиться ІІІ етап Конкурсу щороку визначається
МОНУ за поданням НЦ «МАНУ» і затверджується наказом МОНУ.
4. Для участі вихованців у ІІІ етапі Конкурсу організатором ІІ етапу у строки,
визначені наказом МОНУ, до організаційного комітету ІІІ етапу подаються такі
документи:














копія підсумкового наказу органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у
сфері освіти, місцевого органу управління освітою в області, містах Києві або
Севастополі про результати проведення II етапу Конкурсу;
заявки на участь у III етапі Конкурсу;
дослідницькі роботи на паперових і електронних носіях;
відгуки наукових керівників, рецензії фахівців у відповідній галузі;
анотації дослідницьких робіт усіх учасників ІІІ етапу від територіального відділення
Малої академії наук України на одному електронному носії;
мотиваційні листи;
декларації академічної доброчесності;
паспорти експонатів (розробок) – за їх наявності;
інформація про результативність участі вихованців територіального відділення
Малої академії наук України в ІІ етапі Конкурсу;
анкети учасників ІІІ етапу Конкурсу;
по дві фотографії кожного учасника розміром 3,5 × 4,5 см.
5. Дослідницькі роботи мають бути оформлені згідно з Вимогами до написання,
оформлення і представлення учнівських дослідницьких робіт.
Учасник має право подати на Конкурс дослідницьку роботу, яка була представлена в
попередні роки, за умови, що така робота містить суттєве доопрацювання з
отриманням принципово нових результатів.

6. Результати ІІІ етапу Конкурсу затверджуються наказом МОНУ за поданням НЦ
«МАНУ».
Результати ІІІ етапу Конкурсу оприлюднюються на офіційних вебсайтах МОНУ і
НЦ «МАНУ» не пізніше ніж через 20 календарних днів після його закінчення.
7. Втручання батьків та інших осіб у процедуру проведення Конкурсу, в роботу
організаційного комітету і журі забороняється. Під час роботи журі дозволяється
присутність лише учасників у відповідній секції, секретаря секції і членів
оргкомітету відповідного етапу.
8. Фото-, відео-, телезйомка під час проведення Конкурсу здійснюється з дозволу
організаційного комітету відповідного етапу з дотриманням вимог законодавства.

