
7 квітня одночасно розпочали роботу три відділення фінального 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-

членів Малої академії наук України: відділення математики, економіки, 

фізики і астрономії. 

Розпочинаючи урочисту церемонію відкриття, директор Національного 

центру «Мала академія наук України» О. Лісовий привітав учасників від 

імені президента Малої академії наук, народного депутата України, д-ра фіз.-

мат. наук С. Довгого. 

Від імені президії НАНУ фіналістів привітав директор Головної 

астрономічної обсерваторії, академік НАН України Я. Яцків. За його 

словами, Національна академія наук щорічно дає дуже високу оцінку роботі 

Малої академії наук України. Саме МАНівці, переконаний учений, прийдуть 

на зміну його поколінню, яке творило в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки і досягло того, 

що Україна є знаною в усьому світі державою в галузі математики, фізики, 

астрономії. 

З вітальними промовами виступили також директор Інституту 

гідромеханіки НАН України, академік НАНУ В. Грінченко, провідний 

науковий співробітник відділу молекулярної фотоелектроніки Інституту 

фізики НАНУ, д-р фіз.-мат. наук В. Назаренко, директор Інституту 

обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України  

В. Камишин та ін.  

Довідково. Фінальний етап одного з найбільш вагомих інтелектуальних 

змагань країни – Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт 

учнів-членів Малої академії наук України – проходив у Києві з 23 березня до 

28 квітня цього року. 

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, створення умов для формування інтелектуального 

потенціалу нації. Загальне керівництво проведенням конкурсу-захисту 

здійснює Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту, загальну 

координацію – Національний центр «Мала академія наук України». 

Фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних 

робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2012 р. відбувався в 60 

секціях 11 наукових відділень майже за всіма напрямами природничих, 

гуманітарних і суспільних наук (Алєксандрова Т. Розпочалися фінальні 

змагання відразу в трьох відділеннях Всеукраїнського конкурсу-захисту 

МАН // Мала академія наук (http://man.gov.ua). – 2012. – 8.03; Учнів-членів 

МАН нагородили дипломами за науково-дослідні роботи // Офіційний веб-

сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

(http://www.mon.gov.ua). – 2012. – 9.04). 


