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ПРОГРАМА 
ІІ науково – практичної конференції 

 
ВЕКТОРИ НАУКИ 

 
 

Мета конференції: 
 

Координація спільних зусиль фахівців вищої школи та навчального 
закладу шодо:  

 
 залучення учнівської молоді до науково-дослідницької та пошукової 

діяльності 
 розвиток критичного мислення учнів 
 розвиток креативних здібностей кожного учня  
 розвиток кожного учня як творчої особистості 
 формування в учнів цілісної картини світу 

 



 

Оргкомітет конференції: 
 

Голова:           Карпова Л.Г.  – директор школи-інтернату 
Заступники  голови:  Поливанний В.С. – заступник директора з НВР 
                   Мінаєва Г.А. -   методист 
             
Члени оргкомітету:  

Лосєва Н.Л. – учитель біології 
Василенко В.О. – учитель математики 
Лайко С.Г. – учитель української мови 
Піщуліна Н.О. – учитель історії 
Сімбірська Л.В. – учитель географії 
Рибіна  Ю.О. – учитель інформатики 
Мудра  К.  - учениця 10-Б класу, голова НТУ 
 

 
На конференції працюють секції: 

 
 фізико-математична;  
  інформатики; 
 біолого-хімічна;  
 гуманітарна та географії. 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Співробітництво школи-інтернату та вищих навчальних 

закладів у контексті реформування системи вітчизняної освіти 
17. 05.2017 

Учасники конференції: керівники та науковці ВНЗ, педагоги, учні 9, 10, 
11 класів школи, випускники попередніх років 

 

Назва заходу Час Місце 
проведення 

Відкриття конференції 
     Виконання гімну України 
     Вступне слово від організаторів, представлення 
гостей і запрошених. 

Доповіді за темою конференції: 
• Белова Л.О. – директор Харківського 

регіонального інституту державного управління, 
доктор соціологічних наук, професор.  

• Карпова Л.Г. – директор КЗ «Обласна 
спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 
«Обдарованість» Харківської обласної ради», 
кандидат педагогічних наук, доцент, 
«Заслужений працівник освіти України».  

• Жолткевич Г.М.,  декан факультету 
математики і інформатики Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, 
доктор технічних наук, професор.  

• Калугін О.М., декан хімічного факультету 
Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна, кандидат хімічних наук, доцент  

• Гірка І.О. декан фізико-технічного факультету  
Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна, доктор фізико-математичних 
наук, професор. 

• Литовченко С.Д. - декан історичного 
факультету Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, кандидат 
історичних наук, доцент. 

• Мацевитий Ю.М. - почесний Президент НТУ 
«Синергія» школи-інтернату «Обдарованість» з 

10.00 – 
11.00 

Актова 
зала 



2009 року, академік НАН України, доктор 
технічних наук, професор, директор Інституту 
проблем машинобудування імені 
А.М.Подгорного 

• Харченко В.С. – завідуючий кафедрою 
комп’ютерних систем і мереж Національного 
аерокосмічного університету «ХАІ» імені  
М. Є.  Жуковського, доктор технічних наук, 
професор. 

• Малєєв О.І. – проректор Харківського 
національного університету міського 
господарства імені О. М.  Бекетова. 
Нагородження науковців та керівників ВНЗ 
за підсумками співробітництва у 2016/2017 
навчальному році  

«Відкритий мікрофон»: 
«Проблеми залучення учнівської молоді до 
науково-дослідницької діяльності» 
(Учні школи, випускники – студенти ВНЗ, 
педагоги) 

11.00 
11.20 

Актова 
зала 

Презентація доповідей учнів-переможців ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт МАН України:  

- Фішензон І., 
- Малахова Д. 
- Маковська А. 
- Бітюцька В. 
- Платухіна М. 
- Таланцев М. 
  

11.30 – 
12.00 

Актова 
зала 

Перерва: ознайомлення з виставкою наукових 
робіт учнів, виставкою робіт гуртківців    

12.00-
12.15 

Вести-
бюль 
школи 

Лекції-панорами науковців з актуальних проблем 
розвитку сучасної науки  «Вектори науки»: 

 - фізико-математичного напряму; 
- інформатики та комп’ютерних наук 

12.20-
13.00 

 
 

 
 
К.33 
К.18 



-  хімії, біології, аграрних наук;  
- суспільних та гуманітарних проблем 

   
 

К.34 
К.14 

Майстер-класи: 
- система підготовки учнів до турніру з 
інформатики 
 
 
-роль сучасного обладнання кабінету фізики  у 
науково-дослідницькій роботі учнів 
 
-заняття гуртка з медіаосвіти 
 
 
- підготовка учнів до олімпіади з математики 
 
 
 
-відкрите засідання оргкомітету з організації 
асоціації випускників школи-інтернату 
 

13.00-
13.40. 

 
Єфімова 
Я.В. 
Канівець 
Є. 
Суходоль
ська Т.О. 
 
Рибіна 
Ю.О. 
 
Василен-
ко В.О. 
Чернов Р. 
 
Мінаєва 
Г.А. 



Робота у секціях  18.05.2017 
 
 

 
Робота у секціях: 

- Фізико-математична секція та секція 
інформатики   
(керівник Василенко В.О.) 

Запрошені науковці:  
1.______________________________________ 
2.______________________________________ 
3.______________________________________ 
Учні, що виступають з доповідями: 
1.______________________________________ 
2.______________________________________ 
3.______________________________________ 
4. ______________________________________ 
5. ______________________________________ 
6.______________________________________ 
- Історико-географічна секція (історія, 

філософія,правознавство, економіка, 
педагогіка) 
(керівник  Піщуліна Н.О.) 

Запрошені науковці:  
1.______________________________________ 
2.______________________________________ 
3.______________________________________ 
Учні, що виступають з доповідями: 
1.______________________________________ 
2.______________________________________ 
3.______________________________________ 
4. ______________________________________ 
5. ______________________________________ 
6.______________________________________ 

 
- Біолого-хімічна секція та секція психології  

(керівник Лосєва Н.Л,) 
Запрошені науковці:  
1.______________________________________ 

 
11.30- 
13.00 

 
 
 
 
 
каб.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
каб.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
каб.  
 
 
 
 



2.______________________________________ 
3.______________________________________ 
Учні, що виступають з доповідями: 
1.______________________________________ 
2.______________________________________ 
3.______________________________________ 
4. ______________________________________ 
5. ______________________________________ 
6.______________________________________ 

 
 

- Гуманітарна секція (українська, 
англійська мови, українська і світова 
літератури, мистецтвознавство) 
(керівник Мінаєва Г.А.) 

Запрошені науковці:  
1.______________________________________ 
2.______________________________________ 
3.______________________________________ 
Учні, що виступають з доповідями: 
1.______________________________________ 
2.______________________________________ 
3.______________________________________ 
4. ______________________________________ 
5. ______________________________________ 
6.______________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
каб.  

Регламент. 
Виступи з доповідями до 7 хв. 
Питання до доповідача до 3 хв.  

 

  

 



 
ЗАЯВКА 

Учасників ІІ шкільної науково-практичної конференції  
«Вектори науки» 

Прізвище, ім’я та по батькові   
Вчений ступінь, вчене звання (МАН)  
Назва навчального закладу  
Клас, курс, посада   
Контактний номер телефону, e-mail  
Форма участі  
Секція  
Повна назва доповіді  
Науковий керівник  
 

    
 

 Вимоги до оформлення статей: формат сторінки А4, поля (всі) 2.5 см, 
шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; НАЗВА статті 
по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом, у наступному 
рядку справа прізвище та ініціали автора курсивом, під ними назва установи, 
місто, електронна адреса автора. Далі текст статті та література. 

ЛІТЕРАТУРА (список       використаних джерел). 


