Завершився
ІІ
етап
всеукраїнського
конкурсузахисту Малої академії наук
Цьогоріч у ІІ обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
Малої академії наук України взяли участь 278 конкурсантів, 140
з них представляли місто Херсон, 59 робіт – райони та міста
обласного підпорядкування, 18 робіт – об’єднані територіальні
громади, 36 робіт – позашкільні навчальні заклади обласного
підпорядкування та 25 робіт – загальноосвітні навчальні
заклади обласного підпорядкування.
Найбільш популярними серед учнів області в конкурсі поточного
року стали відділення – «Хімія та біологія», «Екологія та
аграрні науки», «Літературознавство, фольклористика та
мистецтвознавство», «Мовознаство», а найбільша кількість
учасників виявилась у секціях «Валеологія», «Історичне

краєзнавство», «Українська мова» та «Психологія».
Загалом під час конкурсу-захисту працювало 59 наукові секції.
До складу журі секцій входили досвідчені науково-педагогічні
працівники Херсонського держаного університету, Національного
технічного університету, Херсонського державного аграрного
університету, Херсонської державної морської академії,
Херсонської філії національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова.
Дипломи переможців конкурсу-захисту обласного рівня отримали
172 учня, а 52 з них представлятимуть Херсонську область у ІІІ
етапі конкурсу-захисту, який відбудеться у травні 2019 р. в м.
Києві.
Найкращі результати за кількістю призових місць показали:
серед учасників з міста Херсон – учні Херсонського
академічного ліцею імені О. Мішукова Херсонської міської ради
при Херсонському державному університеті, Херсонського фізикотехнічного ліцею Херсонської міської ради при Херсонському
національному технічному університеті та Дніпропетровському
національному університеті, Херсонської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 30 з поглибленим вивченням предметів
природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської
міської ради, Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені
Бориса Лавреньова Херсонської міської ради;
серед учнів з учасників з районів та міст обласного значення –
учні з Бериславського району та міста Каховка;
серед учасників від позашкільних навчальних закладів обласного
підпорядкування – вихованці комунальних закладів «Мала
академія наук» учнівської молоді та «Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської
обласної ради;
серед учасників від об’єднаних територіальних громад – учні
Горностаївської та Каланчацької ОТГ

серед учасників від загальноосвітніх навальних закладів
обласного підпорядкування – учні навчально-виховного комплексу
«Школа гуманітарної праці».
Вітаємо переможців – юних науковців Херсонщини і бажаємо
успіхів в наступному етапі конкурсу!

