
 

 

 

У 2017/2018 н. р. пріоритетним у роботі відділення Мовознавства було 

збільшення контингенту учнівської молоді, яка любить і прагне досконало 

оволодіти рідною українською й іноземні мови, для творчої самореалізації і 

професійного самовизначення талановитих юних дослідників  та модернізація 

змісту і форм співпраці з  вищими навчальними закладами України, серед яких 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний 

педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, Київський національний 

лінгвістичний університет,  Київський  міжнародний університет, 

Білоцерківський національний аграрний університет.  

Так у II (обласному) етапі  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України взяли участь 46 

юних мовознавців. Серед  них  із української  мови – 18 учасників,  російської 

мови -  1 учасник, іспанської мови - 1 учасник, англійської мови -  20 учасників, 

німецької  мов -  3 учасники, французької  мови –  2 учасники,  польської  мови 

-  1 учасник. Перемогу здобули 28 учнів, серед яких І місце  посіли: у секції 

«Українська мова» – Дяченко Марія Олексіївна, вихованка гуртка Сквирського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, учениця 11 класу Сквирської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 та Підгорна Олександра Русланівна, 

вихованка гуртка Білоцерківського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості, учениця 11 класу Узинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 Білоцерківського району;  у секції «Російська мова» – Комарова Марина 

Андріївна, учениця 11 класу Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» «Міцва-613» м. Білої Церкви;  у секції 

«Іспанська мова» – Юрківська Вікторія Віталіївна, учениця 11 класу 

Іванківського районного ліцею, вихованка гуртка Київського обласного 

комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 

учнівської молоді»; у секції «Англійська мова» – Корчинська Катерина 

Сергіївна, учениця 11 класу Броварської спеціалізованої школи I-III ступенів № 

ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 



5;  у секції «Польська мова» – Цаплюк Катерина Геннадіївна, учениця         11 

класу Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим 

вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради;  ІІ місце посіли: у 

секції «Німецька мова» – Лещик Ірина Павлівна, учениця 11 класу Броварської 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 7 Броварської міської ради; у секції 

«Французька мова» –  Савоскула Аліна Володимирівна, учениця 9 класу 

Згурівської загальноосвітньої школи I-III ступенів.  

 Партнерство з вищими навчальними закладами, співпраця з науковцями 

в галузі мовознавства, вебінари і тренінги, численні консультації та заняття в 

режимі «он лайн», колоквіуми і «мозкові штурми», практичні студії і ділові 

зустрічі позитивно позначилися на  результатах досягнень  учнів-мовознавців  у 

III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України. Серед 7 учасників переможцями стали: 

Комарова Марина Андріївна, учениця 11 класу Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» «Міцва – 613» м. Білої 

Церкви –  ІІ місце, (секція «Російська мова»); Корчинська Катерина Сергіївна, 

учениця 11 класу Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 – ІІ 

місце (секція: «Англійська мова»); Юрківська Вікторія Віталіївна, учениця 11 

класу Іванківського районного ліцею, вихованка гуртка КОКПНЗ «Мала 

академія наук учнівської молоді»; – ІІ місце (секція: «Іспанська мова»); Дяченко 

Марія Олексіївна, вихованка Сквирського районного центру дитячої та 

юнацької творчості, учениця 11 класу Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 3 – ІІІ місце (секція: «Українська мова»). 

У 2017/2018 н. р. відділення мовознавства  працювало над збільшенням 

контингенту  учнівської молоді Київщини, залученої до науково-дослідницької 

діяльності в системі Київського обласного територіального відділення Малої 

академії наук України. Із цією метою було  розширено мережу гуртків науково-

дослідницького напряму на базі навчальних закладів територіального 

відділення Малої академії наук України в науковому відділенні мовознавства, 

як от: 



 Гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» (німецька мова) на 

базі Білоцерківської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 

з поглибленим вивченням іноземних мов Білоцерківської міської ради, та на 

базі КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»; 

 Гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» (українська мова) на 

базі Бучанського НВК «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  №4; 

 Гурток «Юні мовознавці» на базі Білоцерківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №3 ім. Т.Г. Шевченка Білоцерківської міської ради; 

 Гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» (іспанська мова) на 

базі  Іванківського ліцею Іванківського району; 

 Гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» (англійська мова) на 

базі Білоцерківської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 з  

поглибленим вивченням іноземних мов Білоцерківської міської ради; 

 Гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» (українська мова) на 

базі Білоцерківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 21 Білоцерківської 

міської ради.  

Керівниками гуртків наукового відділення мовознавства проводились 

науково-просвітницькі та культурно-мистецькі заходи – виховний захід «Усе 

моє, що зветься Україна», присвячений відзначенню Дня Гідності та Свободи 

(Писько І.В.); лекторій «Традиції святкування Різдва у Німеччині» (грудень 2017 

року), в березні 2018 року відбувся літературний вечір «День німецької поезії».   

15 грудня 2017 року вихованці гуртка «Основи науково-дослідницької 

діяльності» (німецька мова) брали участь в інтелектуальній грі «Брейн-ринг». 

Захід проводився в рамках реалізації проекту «Українсько-німецький рік мов 

2017/18» за підтримки Гетте-інституту (м. Київ), Центру німецької культури 

«Відерштраль» (м. Київ) та благодійного фонду «Товариство Розвитку» (м. 

Одеса). У  квітнІ 2018 року в рамках «Року німецької мови» було проведено 

інсценізацію казки «Das Häuschen» та літературний вечір «Класики німецької 

літератури» (керівник гуртка Філіпович Л.І.), а в травні 2018 року гуртківці брали 

участь у Всеукраїнському конкурсі «Моє улюблене німецьке слово». 



Із вересня 2017 року учні-члени МАН наукового відділення Мовознавства 

брали участь у таких заходах:  Інфотайм «МАН – простір можливостей»                 

(14 вересня 2017 року); обласна настановна конференція учнів – членів 

Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України 

(30 жовтня 2017 року); Всеукраїнська наукова школа англійської мови за 

напрямом «Економіка» (вересень 2017 року).  

Упродовж року керівники гуртків усіх секцій відділення Мовознавства 

намагалися постійно оновлювати заняття та технічний супровід, використовуючи 

сучасні освітні технології в навчально-виховному процесі: дистанційне та 

інтерактивне навчання, тренінги, моделювання, метод  проектів, мультимедійні 

технології тощо, що значно вплинуло на результати роботи. 

Із 29 січня по 2 лютого 3 учнів - Куліш Анастасія Олександрівна, учениця 9 

класу Рокитнянського районного ліцею, Діденко Михайло Володимирович, 

учень 10 класу Білоцерківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 18, 

Палащук Дарія Вадимівна, учениця 11 класу Навчально-виховного комплексу 

«Узинська гімназія» Білоцерківського району брали участь у Всеукраїнській 

лінгвістичній школі у секції «Українська мова», яка проходила у Міжнародному 

науково-дослідному комплексі MANLAB.CAMP.  

Юні науковці-мовознавці (3 учні  з Бучанської Української гімназії та 1 

учень із Миронівського районного центру дитячої та юнацької творчості)  брали 

участь у ХI Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8–11 класів, який 

відбувся 29–31 березня 2018 року. За результатами змагань переможцями  II 

етапу конкурсу стали:  

1. Білостоцька Стефанія В`ячеславівна, учениця 10 класу Бучанської 

Української гімназії,  II місце. 

2. Рамазанова Шекурє Ільясівна, учениця 10 класу Бучанської Української  

гімназії,  II місце. 

3. Прокопенко Юлія Сергіївна, учениця 10 класу Бучанської Української  

гімназії,  III місце. 

4.  Резніченко Анжеліка Олександрівна, вихованка Миронівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості, ІІІ місце. 



У номінації «Тестові завдання» найкращі знання з українознавства 

продемонстрували такі гуртківці-манівці: 

1. Білостоцька Стефанія В`ячеславівна, учениця 10 класу Бучанської 

Української гімназії,  I місце. 

2. Рамазанова Шекурє Ільясівна, учениця 10 класу Бучанської Української  

гімназії,  II місце. 

3. Прокопенко Юлія Сергіївна, учениця 10 класу Бучанської Української  

гімназії, тема:  III місце. 

Як наслідок плідної праці і визнання результатів, учасники та переможці 

II обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України секції «Українська мова», учні 11 класу 15-16 березня 2018 року 

були запрошені до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Комунікативний дискурс: наукова рецепція та стилістика перекладу», яка 

відбувалась у Національному університеті біоресурсів та природокористування 

України.  

 

 


