
ПРО ВИМОГИ 

ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ



НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

1. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри,

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та

конкурси фахової майстерності, затверджене наказом Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099,

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2011

за № 1318/20056 (зі змінами);

2. Правила проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України,

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України

від 24.03.2014 № 259, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

11.04.2014 за № 407/25184.

3. Наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної

державної адміністрації від 20.10.2014 № 429 «Про проведення

І, ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

у 2014/2015 навчальному році».



ДОКУМЕНТАЦІЯ І ЕТАПУ КОНКУРСУ

НАКАЗИ

1. «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук

України у 2014/2015 навчальному році».

2. «Про результати проведення I етапу Всеукраїнського

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів

Малої академії наук України у 2014/2015 навчальному році».

3. «Про направлення та склад команди для участі у II етапі

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких

робіт учнів-членів Малої академії наук України».



ДОКУМЕНТАЦІЯ І ЕТАПУ КОНКУРСУ

ДО УВАГИ! 

- У преамбулі зазначаються підстава, обґрунтування або мета

видання наказу в такому порядку: документи МОНУ,

накази Департаменту, накази місцевих органів управління

освітою та зазначення мети.

- Накази «Про результати проведення I етапу» та «Про

направлення та склад команди для участі у II етапі» -

різні накази.

- Наказ «Про результати проведення I етапу» - аналітичний

(наявність довідки).

- У додатках до наказу не можуть бути розміщені підсумкові

протоколи.

- Копії наказів повинні бути завірені згідно Інструкції

з ведення ділової документації.



ДОКУМЕНТАЦІЯ І ЕТАПУ КОНКУРСУ

- Заявки та науково-дослідницькі роботи

учнів.

- Протоколи засідань журі І етапу (заочного

оцінювання, оцінювання навчальних

досягнень учнів, захисту та підсумкові).

- Оціночні листи, рецензії.

- Дипломи для переможців І етапу та

учасників Конкурсу.



ДОКУМЕНТАЦІЯ ІІ ЕТАПУ КОНКУРСУ

Наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної

державної адміністрації від 20.10.2014 № 429 «Про

проведення І, ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів

Малої академії наук України у 2014/2015 навчальному

році»:

Терміни подання документації:

з 22.12.2014 по 26.12.2014 (згідно з графіком)



ДОКУМЕНТАЦІЯ ІІ ЕТАПУ КОНКУРСУ

1. Копії наказів відділу (управління) освіти

«Про результати проведення I етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої

академії наук України у 2014/2014

навчальному році»;

«Про направлення та склад команди для

участі у II етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України»



ДОКУМЕНТАЦІЯ ІІ ЕТАПУ КОНКУРСУ

2. Копії підсумкових протоколів.

3. Заявки від району (міста) на участь у ІІ етапі

Конкурсу

(в друкованому та електронному вигляді).

4. Паспорти експонатів (за наявності);

5. Інформація про результативність участі учнів

у І етапі Конкурсу

(в друкованому та електронному вигляді).



ДОКУМЕНТАЦІЯ ІІ ЕТАПУ КОНКУРСУ

6. Науково-дослідницькі роботи: 

формат пружинного переплетення, 

оформлені відповідно до Вимог щодо написання, 

оформлення та представлення учнівських науково-

дослідницьких робіт. 

7. Тези  науково-дослідницьких робіт, 

підшиті до кожної роботи після титульного 

аркуша, та в електронному вигляді.



ДОКУМЕНТАЦІЯ ІІ ЕТАПУ КОНКУРСУ

8. Дві фотографії 3х4 

(підписані із зворотного боку). 

Документи подаються особисто

відповідальними за роботу МАН у районах

(містах) області, професійно-технічних та вищих

навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації,

навчальних закладах обласного підпорядкування.



НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

До роботи мають бути додані: 

-відгуки наукового керівника; 

-рецензія фахівця у відповідній галузі; 

-копія рецензії з висновками та рекомендаціями 

журі І етапу Конкурсу. 



НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

До розгляду не приймаються роботи: 

-тема і зміст яких не відповідають профілю 

наукової секції; 

-представлені в попередні роки та не мають 

суттєвого доопрацювання; 

-які є плагіатом;  

-без самостійного дослідження, опрацювання 

джерел і власних висновків; 

-без тез.



СТРУКТУРА РОБОТИ

Основні складові структури роботи: 

титульний аркуш

тези

зміст

перелік умовних позначень, символів, 

скорочень, термінів (за необхідності)

вступ

основна частина

висновки

список використаних джерел

додатки (за необхідності)



СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис.

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила

складання», затверджений наказом Державного комітету

України з питань технічного регулювання та споживчої

політики від 10.11.2006 № 322; ДСТУ 4331:2004 «Правила

описування архівних документів», затверджені наказом

Держспоживстандарту України від 17.08.2004 № 181; ДСТУ

3582: 2013 «Інформація та документація. Бібліографічний

опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові.

Загальні вимоги та правила», затверджений наказом

Мінекономрозвитку від 22.08.2013 № 1010; ДСТУ 3008:95

«Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і

правила оформлення», затверджений наказом

Держстандарту України від 23.02.1995 № 58.



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

Роботи виконуються державною мовою

(у секціях мови та літератури дозволяється

виконання робіт російською мовою та мовами

національних меншин);

до роботи з іноземної мови додається анотація

іноземною мовою;

захист роботи також здійснюється іноземною

мовою.



ДОКУМЕНТАЦІЯ ІІ ЕТАПУ КОНКУРСУ

Під час проведення Конкурсу                                         

кожен учасник повинен мати при собі:  

учнівський квиток або завірену директором 

навчального закладу довідку з фотографією,                

яка на 1/3 перекривається печаткою. 



ДОКУМЕНТАЦІЯ НА САЙТІ 

КЗ ХЦДЕД «БУДИНОК УЧИТЕЛЯ»

domuch.kharkov.ua

РОЗДІЛ «Конкурс-захист МАН» 

РУБРИКИ «Нормативна база» 

та «Документація ІІ етапу»



БУДЬТЕ УСПІШНИМИ!


