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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС-ЗАХИСТ МАН

НАЙМАСОВІШИЙ ЗАХІД У СИСТЕМІ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС-ЗАХИСТ МАН

І (районний) етап 
конкурсу-захисту

ІІ (обласний) етап 
конкурсу-захисту

ІІІ (всеукраїнський) 
етап конкурсу-захисту

Правила проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України,
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України
від 08.02.2021 № 147, зареєстровані в Міністерстві юстиції
України 05.04.2021 за № 441/36063



ТЕРМІНИ ТА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ  
КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ МАН

17 січня – 28 лютого              
2022 року

• заочне оцінювання дослідницьких робіт

• постерний захист

• наукова конференція

Терміни 

проведення

Програма 

проведення



ЗАОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ

№ 

з/п
Критерій Бали

1
Аргументованість вибору теми дослідження, наукове/прикладне

значення роботи
3

2 Системність і повнота розкриття теми 4

3
Вміння чітко та ясно викладати свої думки, критично

осмислювати використані джерела
5

4 Рівень виконання завдань, їх відповідність меті дослідження 4

5

Відповідність вимогам оформлення дослідницьких робіт

(науковий стиль мовлення, наявність всіх структурних елементів,

коректність оформлення джерел та цитування, грамотність)

4

РАЗОМ: 20



ПОСТЕРНИЙ ЗАХИСТ

№ 

з/п
Критерій Бали

1 Дослідницький характер проєкту 9

2
Доцільність та коректність використаних методів дослідження,

відповідність висновків (результатів) поставленим завданням
11

3 Ступінь самостійності і особистий внесок автора в дослідження 9

4

Презентаційні навички: культура мовлення, вільне володіння

матеріалом, вичерпність, змістовність та наукова коректність

відповідей

9

5 Відповідність постера вимогам 7

РАЗОМ: 45



НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

№ 

з/п
Критерій Бали

1 Актуальність теми дослідження 5

2 Чіткість, логічність і послідовність викладення матеріалу 7

3
Критичний аналіз досліджуваної проблеми з зазначенням

особистого внеску учасника в її вирішенні
9

4 Самостійність, оригінальність і доказовість суджень 9

5

Культура мовлення, вільне володіння матеріалом, доступність та

оригінальність подання інформації кваліфіковане ведення

дискусії (вичерпність відповідей і змістовність, наукова

коректність заданих запитань)

5

РАЗОМ: 35



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

№ 

з/п

Розділи програми

конкурсу-захисту МАН
Максимальна сума балів

1.
Заочне оцінювання    

дослідницьких робіт
20

2. Постерний захист 45

3. Наукова конференція 35

РАЗОМ: 100



СТРУКТУРА КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ МАН

«Публічне 

управління та 

адміністрування» 

(відділення 

економіки)

«Ділова 

українська 

мова» 

(відділення 

мовознавства)

«Російська 

мова» 

(відділення 

мовознавства)

«Інноваційний 

менеджмент                 

та логістичні 

процеси» 

(відділення 

економіки)

12 наукових відділень  (69 секцій)

65 секцій             
всеукраїнського рівня 4 секції                          

обласного рівня



ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ

І місце  
85 – 100 

балів

ІІ місце

80 – 84 
бали

ІІІ місце

75 – 79 
балів



РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ МАН

Затверджуються наказом Департаменту науки                   
і освіти Харківської обласної державної адміністрації

Оприлюднюються                                                                
не пізніше 20 календарних днів на офіційних сайтах: 

• Департаменту науки і освіти  dniokh.gov.ua

• КЗ «Харківська обласна МАН» khom.org.ua



УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ



НАШІ КОНТАКТИ

Комунальний заклад 
«Харківська обласна 
Мала академія наук 

Харківської обласної ради»

м. Харків, 

вул. Скрипника, 14

Сайт: khom.org.ua


