
БОЧЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

13.01.2023 с. Бочечки № ІО-ОД

Про підсумки проведення І етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів- 
членів МАН України в 2022-2023 
навчальному році

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації від 27.09.2022 № 230 -  ОД «Про проведення 
навчальних сесій для слухачів Сумського територіального відділення Малої 
академії наук України», з метою духовного, творчого, інтелектуального 
розвитку учнівської молоді, створення умов для формування інтелектуального 
потенціалу дітей було проведено І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Сумського територіального 
відділення МАН.

У захисті науково-дослідницької роботи відділення «Літературознавство, 
фольклористика та мистецтвознавство» секції «Фольклористика» взяли участь
2 учениці: учениця 10 класу Козацького НВК та учениця 11 класу 
Бочечківського НВК.

Журі конкурсу-захисту відзначило актуальність та важливість науково- 
дослідницьких робіт, належний рівень захисту.

Підводячи підсумки, можна відмітити, що учениці виявили вагомі знання
3 досліджуваної проблеми, володіють гнучкістю мислення та здатністю 
оригінально, логічно, послідовно доводити новизну й значущість свого 
дослідження. Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1. Визнати переможцями та нагородити дипломом І ступеня: 
БОРОПІНСВУ Яну Вікторівну - ученицю 10 класу Козацького НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» відділення «Літературознавство, фольклористика та 
мистецтвознавство» секції «Фольклористика»;

- КОЛОШИНУ Євгенію Сергіївну -  ученицю 11 класу Бочечківського 
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» відділення «Літературознавство, фольклористика 
та мистецтвознавство» секції «Фольклористика».



2. Керівникам закладів загальної середньої освіти Бочечківської 
сільської ради:

2.1. Активізувати роботу щодо залучення учнівської молоді до 
написання науково-дослідницьких робіт;

2.2. Удосконалювати форми й методи роботи з обдарованими учнями.
3. Відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської 

сільської ради проаналізувати результати участі учнів закладів загальної 
середньої освіти Бочечківської сільської ради у 1 етапі конкурсу-захисту та 
вжити заходів для подальшої активізації роботи з обдарованою учнівською 
молоддю, а також сприяти поліпшенню діяльності секцій, відділень Сумського 
територіального відділення Малої академії наук, учнівських наукових 
товариств, об’єднань.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник Світлана СТЕПАНЕНКО

Є


