
З 28 березня по 29 березня 2014 р. у Києві проходив фінальний етап 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів – 
членів Малої академії наук України 

Від імені Національної академії наук України учасників конкурсу 
привітав віце-президент НАН України, академік НАН України А. Загородній. 
У привітанні віце-президент НАН України, зокрема, зазначив, що завдяки 
Малій академії наук учні-члени МАН отримують надзвичайно цінний досвід 
наукової роботи. Це перший, але важливий крок до великої науки. 
А. Загородній упевнений, що багато з учнів цього року поповнять лави 
студентства в стінах університетів та інститутів. Віце-президент НАН 
України також зазначив,  що сподівається з часом побачити учнів як молодих 
учених у наукових відділах та лабораторіях установ академії. За його 
словами, заслуговує на увагу, що в минулому році понад 40 випускників 
вищих навчальних закладів, колишніх МАНівців, прийшли працювати до 
інститутів академії. 

А. Загородній висловив глибоку подяку всім педагогічним і науковим 
керівникам, наставникам, які своєю безкорисливою, благородною працею 
сприяють підготовці учнівської молоді до активної наукової діяльності, її 
професійному самовизначенню.  

Конкурс-захист є щорічним заходом, який відбувається в три етапи: на 
районному (міському), обласному та всеукраїнському рівнях. Конкурс 
проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку 
учнівської молоді, формування майбутньої наукової еліти України. 
Основними його завданнями є виявлення та підтримка обдарованих дітей, 
залучення здібної учнівської молоді до науково-дослідної та 
експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції 
школярів, виховання в них самостійності, наполегливості, вміння формувати 
й обстоювати власну думку. 

Загальне керівництво проведенням конкурсу-захисту здійснює 
Міністерство освіти і науки України, загальну координацію – Національний 
центр «Мала академія наук України». Організаторами конкурсу-захисту і 
відповідальними за роботу відповідних наукових відділень також є 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді та 
Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

Фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних 
робіт учнів – членів Малої академії наук України у 2014 р. відбувався в 64 
секціях 12 наукових відділень майже за всіма напрямами природничих, 
гуманітарних і суспільних наук. 



Слід відзначити високий рівень професійної компетенції членів журі, 
більшість із яких має багаторічний досвід роботи з учнівськими науково-
дослідними роботами і в предметних комісіях конкурсу-захисту. У роботі 
секцій наукових відділень беруть участь академіки Національної академії 
наук України, доктори і кандидати наук провідних вищих навчальних 
закладів країни (Копко Л., Терлецька О. Кращі з кращих. У Києві 
розпочався фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт учнів 
МАН // Мала академія наук України (http://man.gov.ua). – 2014. – 28.03; 
Вітання Анатолія Загороднього учасникам ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН // Мала 
академія наук України (http://man.gov.ua). – 2014. – 28.03; Столиця чекає 
на юних інтелектуалів // Мала академія наук України (http://man.gov.ua). – 
2014. – 25.03). 

 


