
 

У науковому відділенні мовознавства у 2019/2020 навчальному році були 

створені оптимальні умови з надання якісних освітніх послуг для учнівської 

молоді регіону. Відповідно до запитів учнів закладів загальної середньої освіти 

міст і сіл Київської області  у науковому відділенні «Мовознавство» 

функціонувало 7 гуртків і секцій, у яких навчалося 187 учнів старших і 14 

молодших класів. Мапа гуртків і секцій була такою: «Основи науково-

дослідницької діяльності (іспанська мова)» – Іванківський районний ліцей, 

«Основи науково-дослідницької діяльності (англійська мова) – Фастівська 

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням 

іноземних мов №4, «Основи науково-дослідницької діяльності» – Пищиківський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, «Основи науково-дослідницької 

діяльності» – Київський обласний комунальний позашкільний навчальний 

заклад «Мала академія наук учнівської молоді», «Юний мовознавець» – 

Приватний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня - 

дитячий садок «Міцва-613»,  «Основи науково-дослідницької діяльності 

(французька мова) – Білоцерківське навчально-виховне  об`єднання «Перша 

Білоцерківська гімназія - школа І ступеня», «Юний мовознавець» –  Київський 

обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук 

учнівської молоді». 

Упродовж  року вихованці гуртів наукового відділення мовознавства брали 

участь у профільних наукових школах, міжнародних та всеукраїнських  

конкурсах, олімпіадах і фестивалях.  

Талановиті  старшокласники із міст і сіл Київщини  стали учасниками 

засідань профільних наукових шкіл: «Лінгвістичні студії з романо-германських 

мов» – на базі Київського національного лінгвістичного університету та 



Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

На Всеукраїнському фестивалі, присвяченому ювілею Пантелеймона 

Куліша, здобули перемогу дві представниці Київського обласного 

територіального відділення МАН України – Ліченко Єлизавета (11 клас) у 

номінації «Наукове дослідження з мистецтвознавства» та Охріменко Марія (11 

клас) у номінації «Літературна творчість». 

Справжнім випробуванням став для юних мовознавців  став ХІІІ 

Міжнародний конкурс українознавства для учнів 8-11 класів закладів загальної 

середньої освіти, на який було надіслано 12 дослідницьких проєктів. Конкурс 

проходив у два етапи: переможцями першого стали 8 учасників, із них 5 

учасників здобули перемогу у ІІ етапі:  Ковальчук Анастасія Василівна, 8 клас  

(Ліцей «Білоцерківський колегіум») «Семантика літературно-художнього 

образу гарячих напоїв у серії книг «Теплі історії» видавництва «Брайт Стар 

Паблішинг» ІІІ місце; Євтіхій Олександра Віталіївна «Особливості 

побутування чумацького промислу в Україні» (Миронівський центр дитячої та 

юнацької творчості –           ІІ м.; Дмитрашко Карина Віталіївна «Фронтові 

поезії Андрія Кириченка»,10 клас (Ліцей «Білоцерківський колегіум») – ІІІ місце. 

Ковальчук Анастасія Василівна «Журналістське дослідження ролі 

найпопулярніших соціальних мереж у житті сучасних підлітків», 10 клас (Ліцей 

«Білоцерківський колегіум») –  ІІІ місце. Невгад Богдан Олександрович 

«Українські «кіборги» – захисники Донецького аеропорту» (Ліцей 

«Білоцерківський колегіум») – ІІІ місце. 

Важливою складовою діяльності наукового відділення мовознавства є 

участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів 

членів МАН України.  Так на ІІ етап Конкурсу було представлено 49 науково-

дослідницьких робіт: секція української мови – 18 робіт, секція польської мови – 

2 роботи, секція іспанської мови – 2 роботи, секція французької мови – 2 роботи, 

секція російської мови – 1 робота , секція німецької мови – 2 роботи, секція 



англійської мови – 22 роботи. Найчисельнішими виявилися секції української та 

англійської мови.  

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт учнів членів МАН України стали: у секції української мови 

– Приходько Юлія, учениця 11 класу Клавдіївська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені Олександра Рибалка (науковий керівник Стефанович Т. В.); у 

секції англійської мови – Хомутова Софія, учениця 11 класу Фастівської 

спеціалізованої загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням 

іноземних мов №4 (науковий керівник Куровська Н. Г.); у секції іспанської мови 

– Мартиненко Оксана, учениця 10 класу Комунального закладу Київської 

обласної ради «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат                  

ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації» (керівник Гершуненко О. В.); у секції 

французької мови – Яремчук Ірина, учениця 10 класу Білоцерківського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 - 

дошкільний навчальний заклад» (керівник Возненко О. М.); у секції польської 

мови – Ліщинська Ірина, учениця 10 класу Білоцерківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням слов'янських мов; у секції 

німецької мови – Бондаренко Віталія, учениця 11 класу Іванківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 (керівник Гавриленко В. І.); у секції 

російської мови – Агалієва Анна, учениця 11 класу Ліцею « Білоцерківський 

колегіум» (науковий керівник Бондаренко О. В.).  

На ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України із 7 секцій наукового відділення мовознавства було 

представлено 5 науково-дослідницьких проєктів із секцій української, іспанської, 

німецької, російської  та  французької мов. Переможцями ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України стали: Мартиненко Оксана – І перше місце (секція іспанської 

мови), Приходько Юлія – ІІ місце (секція української мови), Бондаренко 

Віталія – ІІІ місце (секція німецької мови). 

 


