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НАКАЗ  

 

25.05.2020                             м. Ковель                                                          № 35 

 

Про підсумки науково-дослідницької  

роботи учнів ліцею №11 м. Ковеля  

у 2019/2020 навчальному році 

 

Відповідно до Положення про малу академію наук учнівської молоді (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 09.02.2006 № 90), Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099), Статуту наукового товариства 

учнів «Пошук», наказу по навчальному закладу від 30.08.2019 № 142 «Про організацію роботи 

шкільного наукового осередку учнів «Пошук» у 2019/2020 навчальному році», з метою 

створення умов для інтелектуального розвитку учнів, їх підготовки до активної професійної 

діяльності в галузі науки, сприяння самовизначенню в майбутній фаховій спеціалізації та 

формування гармонійної особистості, людини-громадянина та вченого-професіонала-

представника наукової еліти держави у закладі було організовано роботу 3 секцій наукового 

товариства учнів «Пошук»: 

- математики (керівник Бешта Н.Я);  

- хімії (керівник Ковалець Н.В.);  

- правознавства (керівник Кучук Н.П.) . 

Упродовж 2019/2020 н.р. учні закладу брали участь в інтелектуальних конкурсах, 

турнірах, які проводила Мала академія наук. 

Відповідно до плану роботи наукового осередку «Пошук» на 2019/2020 н.р. 12 грудня 2019 

року у закладі відбувся шкільний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт, на який було 

представлено три дослідження: 

 
Відділення Секція Кількість учасників 

9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Математики Математика   1 

Хімії та біології Хімія 1   

Філософії та суспільство-

знавства 

Правознавство   1  

Усі наукові роботи були рекомендовані для участі у міському етапі конкурсу-захисту: 

За підсумками міського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Хотинець Д., 

учениця 9-Б класу, (керівник Ковалець Н.В.) та Дем’яник Д., учень 11-Б класу (керівник Бешта 

Н.Я.) стали переможцями і представляли свої наукові роботи на обласному етапі. Успішне 

Секція ПІБ 

учня 

Тема  

наукового дослідження 

Науковий 

керівник 

Математика Дем’яник  

Дмитро Миколайович 

Діофантові рівняння як 

математичні моделі для 

розв’язування задач 

Бешта  

Надія  

Яківна 

Хімія Петраков 

Юрій 

Олександрович 

Дослідження показників якості 

косметичних засобів, які 

використовують підлітки 

Ковалець  

Наталія  

Володимирівна 

Правознавство  Прокоп’єва  
Тетяна 

Анатоліївна 

Чи дійсно у 2014 році волонтерство 
стало рятівним колом для України? 

Кучук  
Наталія  

Петрівна 
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написання контрольної роботи та презентація самих наукових досліджень дозволили Дем’янику 

Д. та Хотинець Д. посісти відповідно ІІ і ІІІ місця в обласному етапі Конкурсу.  

Учні навчального закладу брали участь у міських предметних турнірах з економіки, 

фізики, правознавства, хімії, біології, математики, географії.   

Учні закладу традиційно є учасниками інтерактивних конкурсів: 

 
 

Конкурс 
Кількість учасників/з них високий результат 

Початкова школа Основна школа Старша школа 

«Грінвіч» 20 60 14 

«Соняшник» 24 65 - 

«Кенгуру» 101 31 6 

«Бобер» 27 - - 

«Геліантус» 4 51 

Питання про науково-дослідницьку роботу у закладі неодноразово слухалося на нарадах 

при директору.  

У зв’язку з введенням карантину «Днів науки заплановані на березень 2020 року не 

відбулися. 

Слід відмітити, що стан науково-дослідницької роботи у навчальному закладі бажає бути 

кращим. Низькою є активність учнів закладу в конкурсах, рекомендованих для участі 

Волинською обласною МАН. Вчителі не у достатній мірі мотивують школярів до занять 

науково-дослідницькою роботою. Шкільна бібліотека потребує поповнення фонду науково-

довідковою літературою. 

Виходячи з вищесказаного,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відзначити результативну роботу керівників наукових секцій Бешти Н.Я. та Ковалець Н.В. з 

розвитку учнівської обдарованості в напрямку науково-дослідницької роботи. 

2. Головам шкільних методичних комісій: 

1) проаналізувати на засіданнях стан науково-дослідницької роботи з навчальних дисциплін; 

2) обговорити можливість розширення наукового учнівського осередку «Пошук» через 

створення нових наукових секцій.  

3. Педагогам навчального закладу: 

1) активізувати роботу щодо залучення школярів до науково-дослідницької роботи як 

складової освітнього процесу; 

2) активізувати роботу щодо покращення якості підготовки учнів до турнірних змагань. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

Директор ліцею №11 м. Ковеля                                                                           Г.О.Сидорук 

 

З наказом ознайомлена:       ____________          ________________                    Р.А. Гусак 

                                           (дата ознайомлення)                                   (підпис) 

 


