
Вільнянська гімназія «Світоч» 

Вільнянської районної ради Запорізької області 

 

НАКАЗ 

 

27.09.2013                                        м. Вільнянськ                                                  №272  

 

Про  участь учнів гімназії у І (районному) етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт учнів–членів  

Малої академії наук (МАН) України та підготовку  

до ІІ (обласного) етапу у 2013-2014 н.р. 

 

Відповідно до наказу №262 від 07.10.2013р. «Про підготовку та участь учнів 

гімназії у науково-практичній конференції І (районного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН учнів гімназії та підготовку до 

ІІ (обласного) етапу 2013-2014н.р.» 10.10.2013р. о 14.40, в ауд.208 була проведена 

науково-практична конференція МАН спільно із вченою радою наукового об̕̕̕̕єднання 

учнів (НОУ) та навчально-методичних кафедр (НМК). У ході роботи виступило 11 

гімназистів за представленими і оформленими науково-дослідницькими роботами. 

За результатами були визначені кращі науково-дослідницькі роботи. У зв̕̕язку з 

цим 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Скомплектувати команду для участі у І (районному) етапі конкурсу із учнів 

гімназії: 

 

Наукове відділення 

 філології та мистецтвознавства 

 

1. Маляров Василь Васильович, 9 клас, секція «Англійська мова», наукова 

робота «Молодіжний сленг в англійській мові», керівник – Стецюра О.Л. 

2. Собакар Валерія Єгорівна, 9 клас, секція «Фольклористика», наукова 

робота «Українські думи, як зразок християнської духовності», керівник – 

Юрченко В.В. 

3. Сидоренко Катерина Олегівна, 9 клас, секція «Світова література», 

наукова робота «Біблійні мотиви в творчості А.Ахматової», керівник  –

Сидоренко І.М. 

4. Меланко Владислава Євгенівна, 9 клас, секція «Світова література», 

наукова робота «Висвітлення проблеми сенсу життя в різні епохи розвитку 

світової літератури (на прикладах творів авторів світової літератури), 

керівник – Колодочка В.Г. 

Наукове відділення 

історії 

1. Гончаренко Софія В’ячеславівна, 6 клас, секція «Релігієзнавство та історія 

релігії», наукова робота «Збереження традицій українського іконопису як 

відродження духовності поколінь», керівник Кіріян Т.В. 



2. Портнова Анастасія Романівна, 11 клас, наукова робота «Тенденції 

розвитку сімейно – шлюбних відносин у сучасній Україні (на прикладах 

Вільнянщини), керівник – Гарбуз В.М. 

3. Чугунова Ольга Євгенівна, 10 клас, секція «Історія України», наукова 

робота «Голод 1921-1923р.р. на півдні України», керівник           

Супруненко А.Г. 

Наукове відділення 

економіки, наук про Землю 

 

1. Грачова Вікторія Олександрівна, 9 клас, секція «Природознавство», 

наукова робота «Сучасність та природній приріст населення міста 

Вільнянська», керівник – Миланко М.С. 

 

Наукове відділення математики 

 

1. Пархоменко Діана Сергіївна, 10 клас, секція «Прикладна математика», 

наукова робота « Теорема Ейлера для графів», керівники -         

Богуславська Н.Г, Губська С.І. 

Наукове відділення хімії та біології, екології та аграрних наук 

 

1. Воловик Ігор Юрійович, 8 клас, секція «Медицина», наукова робота        

«Рання діагностика та попередження відхилень у формуванні 

фізіологічних видів прикусу у дітей», керівник – Рожко О.І. 

2. Колодочка Антон Максимович,6 клас, секція «Охорона довкілля та   

раціональне природокористування», наукова робота «Історія парків 

Вільнянщини та їх охорона», керівник -  Бредун І.О. 

 

3.Науковим керівникам  Стецюрі О.Л, Юрченко В.В,   Сидоренко І.М. 

Колодочці В.Г., Кіріян Т.В, Супруненко А.Г.,  Гарбузу В.М, Миланку В.М, 

Кирячок О.В, Богуславській Н.Г, Губській С.І, Рожко О.І,  Бредун І.О.,       

Геді О.В: 

3.1 підготувати учнів до виступів – захистів (до 10 хв.) подати тези, наукову 

роботу, виконану відповідно до вимог щодо її оформлення (титульна, 

зміст, вступ, І розділ ( із 1.1, 1.2, 1.3),  досліджуючу частину наукової 

роботи (оброблену, представлену у вигляді таблиць, діаграм з 

висновками), відповідну наочність для захисту; 

3.2 забезпечити явку учнів біля ауд.208 для організованого переходу до 

відповідних наукових відділень та секцій; 

3.3 провести бесіду з учнями про зовнішній вигляд (форма: чорне – біле, 

відповідно взуття, зачіска) культуру поведінки під час захисту інших учнів 

на секції: про манери «юного вченого»; 



4. Призначити керівником команди учасників конкурсу – захисту науково- 

дослідницьких робіт МАН заступника директора з НМР Вайновську М.К. 

5. Заступнику директора з НМР Вайновській М.К: 

5.1 надати науково-методичну допомогу науковим керівникам, провести 

індивідуальні консультації (повторно); 

5.2 провести слухання виступів – захистів учнів 16 жовтня 2013 року, о 15.00, 

в ауд.208, спільно із їхніми батьками; 

5.3 забезпечити подання тез, (1 примірник на 1 аркуші), звіт і заявки на участь 

переможців І етапу конкурсу у ІІ (обласному) етапі до 02.11.2013 до 

відділу освіти; 

5.4 довести до відома наукових керівників учнів – переможців районного 

етапу терміни проведення контрольних робіт – 02.12.2013 р. з 11.00 ( місце 

проведення буде уточнено); подання робіт в область до 19.01.2013 р; 

захист робіт буде повідомлено. 

6. Практичному психологу Рогатиній Я.О. провести консультації – тренінги з 

учнями щодо психологічної підтримки в підготовці до виступу – захисту. 

7. Заступнику директора гімназії з НВР Губській С.І. забезпечити заміну уроків 

учителям, які введені до складу журі 25.10.2013 р. у І (районному) етапі 

Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – 

членів МАН у такому складі: 

Вайновська М.К. 

Супруненко А.Г. 

Шаповалова Л.М. 

Кузьменко І.О. 

Рожко О.І. 

8.Контроль за виконанням даного наказу покладається на заступника директора з 

НМР Вайновську М.К. 

 

 

Директор гімназії                                                                                   Т.В.Стефаненко 

 

 

 

 


