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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення регіонального конкурсу шкільних наукових проектів
I.















Загальні положення

1.1. Регіональний конкурс шкільних наукових проектів (далі - Конкурс)
проводиться щорічно з метою активізації наукової роботи шкільної молоді як
найважливішого фактора формування фахівців нового типу, залучення
школярів навчальних закладів I-III ступенів до участі у наукових програмах,
проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.
1.2. Основними завданнями Конкурсу є:
виявлення та розвиток обдарованих школярів, сприяння реалізації їх
здібностей;
стимулювання творчого самовдосконалення шкільної молоді;
формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних
галузей суспільного життя;
пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;
активізація науково-дослідної роботи школярів;
формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.
1.3. У Конкурсі можуть брати школяріі навчальних закладів I-III ступенів м.
Лубен та району незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому
числі іноземці, що навчаються у цих навчальних закладах.
1.4. Конкурс проводиться у три тури:
перший тур – обробка зареєстрованих документів;
другий тур – розгляд та оцінювання робіт фаховими експертами конкурсних
робіт школярів;
другий тур – публічний захист проектів, визнаних найкращими.
1.5. Перелік тематик, з яких проводиться Конкурс, місце проведення другого
туру Конкурсу, склад організаційного комітету затверджуються наказом

керівним складом ГО «Центр суспільних досліджень» та Полтавського
осередку ВМГО «МНР».
1.6. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється
відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".
II.

Керівництво Конкурсом

2.1. Засновником Конкурсу є ГО «Центр суспільних досліджень» та
Полтавський осередок ВМГО «МНР».
2.2. Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог цього
Положення здійснює організаційний комітет.
2.3. Для організації та проведення першого туру Конкурсу створюються
галузеві конкурсні комісії, що складаються з фахових експертів різних галузей.
2.4. До складу галузевих конкурсних комісій входять науково-педагогічні
працівники вищих навчальних закладів, наукових установ, підприємств,
громадських організацій тощо.
III.

Вимоги до конкурсних робіт

3.1. Проекти, що подаються на Конкурс повинні мати характер самостійних
досліджень, присвячених актуальним проблемам у різних галузях науки,
суспільно-політичного життя та економіки.
3.2. Проект повинен складатися зі вступної частини, основної частини та
висновків. У розгорнутій вступній частині формулюється досліджувана
проблема, окреслюється її значення та сучасний стан вирішення, описуються
обрані конкурсантом методи. В основній частині стисло, але зрозуміло
подається виклад самостійної роботи конкурсанта. У висновках коротко
формулюються основні результати роботи, їх можливе теоретичне і практичне
застосування.
3.3. Проект повинна супроводжуватися списком використаних джерел та
літератури (до 25 назв).
3.4. Кожен конкурсний проект незалежно оцінюють троє фахових експертів,
згідно затверджених Керівництвом Конкурсу критеріїв оцінювання конкурсних
робіт. Загальна оцінка становить суму оцінок трьох експертів, максимально –
30 (тридцять) балів. Проекти передаються експертам на перевірку без
зазначення прізвища автора проекта, курсу та ВНЗ, в якому навчається
конкурсант. Імена експертів, що проводять оцінювання робіт, не
розголошуються.
3.5. При оцінюванні робіт увага звертатиметься на загальну ерудицію
конкурсанта, його вміння сформулювати актуальну наукову проблему та
окреслити її місце у відповідній галузі знання, рівень його обізнаності з

сучасним станом відповідної галузі, оригінальність, системність, грамотність
викладу, достовірність висновків, можливість подальшого розвитку й
застосування результатів проекту в науці, виробництві, суспільному житті.
3.6. Конкурсний проект, що має реферативний характер, не містить елементів
новизни, є відверто помилковою, або ж є плагіатом, оцінюється оцінкою 0
(нуль). На підставі мотивованого пояснення експерта Керівництво Конкурсу
має право відхилити проект, оцінений в 0 (нуль) балів, навіть якщо двоє інших
експертів оцінили її позитивними оцінками. У разі, якщо оцінку “нуль”
виставили двоє й більше експертів, проект відхиляється автоматично. Учасники
конкурсного добору, проекти яких згідно з рішенням Фонду були відхилені, до
подальшої участі в конкурсі не допускаються.
3.7. Кожен учасник подає тільки один проект згідно з затвердженим
Керівництвом Конкурсу переліком наукових напрямів.
3.8. Наукові проекти колективу авторів до участі у конкурсі не
приймаються. Якщо науковий був опублікований в співавторстві з іншими
авторами, то конкурсант має чітко вказати, що саме було зроблено ним, і
подавати на конкурс опис своєї частини роботи. В іншому випадку проект буде
вважатися плагіатом.
3.9. Граничний обсяг проекту – до 20 сторінок 14 шрифтом (Times New Roman)
у текстовому редакторі (бажано, "Microsoft Word") з інтервалом – 1. Вказаний
обсяг включає: графічні зображення - таблиці, графіки, малюнки; посилання;
перелік джерел та літератури, тощо.
3.10. Наукові роботи виконуються українською мовою..
3.11. Текст конкурсного проекту повинен розпочинатися з назви роботи й не
містити жодних даних щодо автора та/або наукового керівника.
3.12. Після назви вказуються науковий напрям, за яким виконаний конкурсний
проект, та наводиться перелік ключових слів (максимально п'ять).
3.13. Сторінки проекту нумеруються. В верхньому колонтитулу сторінки
вказується шифр та назва роботи. Шифр роботи - шість цифр у довільному
порядку та чотири літери латинської абетки в довільному порядку (наприклад
568214FGKO) вказує сам автор проекту. Цей самий шифр обов'язково повинен
бути вказаний в Заявці на участь у Конкурсі.
3.14. Електрона версія проекту не повинна перевищувати 2 (двох) мегабайт
(2МБ = 2048 кБ). Назва файлу з електронною версією проекту має збігатися з
шифром проекту.
3.15. Школярі, які подають документи для участі в Конкурсі безпосередньо до
Програми, мають надіслати необхідний пакет документів (дивись Умови
проведення Конкурсу), до якого входить конкурсний проект, на електронну
пошту konkurs@mnr.in.ua.
3.16. Конкурсант, який подає проект для участі в конкурсі, погоджується, що
Організатор Конкурсу залишає за собою право публікації конкурсних проектів

(викладу основного змісту цих проектів, або основних їх положень) в мережі
Інтернет та у друкованих виданнях із урахуванням авторських прав власника
матеріалів. При цьому авторське право на поданийконкурсний проект
залишається за конкурсантом (автором проекту). В разі подання плагіату, не
вказуючи автора та джерело інформації, відповідальність за зміст конкурсного
проекту несе конкурсант самостійно.
3.17. Конкурсант, який подає проект для участі в конкурсі, погоджується, що
матеріали (CD-диски, тощо), які містять конкурсні документи та проект не
повертаються.

IV.

Умови проведення конкурсу

4.1. В Конкурсі можуть брати участь школярі 10-11 класів, які навчаються у
загальноосвітніх закладах І-ІІІ ступенів м. Лубен та району.
4.2. Етапи Конкурсу:
4.2.1. Підготовчий етап (січень-лютий 2016) включає проведення
інформаційно-роз’яснювальної кампанії, оголошення про умови Конкурсу
тощо.
4.2.2. Прийом та реєстрація документів 15 лютого – 20 березня 2016 року.
4.2.3. 1-й тур (березень 2016) включає обробку зареєстрованих документів та
оцінювання рекомендаційного та мотиваційного листів, а також обґрунтування
наукової роботи.
4.2.4. 2-й тур (березень-квітень 2016) передбачає розгляд фаховими експертами
конкурсних проектів школярів за принципом: кожну роботу незалежно
оцінюють троє фахових експертів. Роботи передаються експертам на перевірку
без зазначення прізвища автора проекту, класу та навчального закладу, в якому
навчається конкурсант. Імена експертів, що проводять оцінку проектів, не
розголошуються. Загальна оцінка за конкурсний проект є сумою оцінок,
виставлених трьома експертами. В рамках цього туру також відбувається
оцінювання наукової діяльності конкурсантів.
4.2.5. 3-й тур (квітень 2016) передбачає публічний захист 10 проектів визнаних
найкращими за результатами 2-го туру Конкурсу. Мета очного етапу –
оцінювання особистісного потенціалу учасників Конкурсу. Оцінювання
проводиться представниками Організатора із залученими експертами за окремо
визначеною програмою.
4.2.6. Нагородження переможців та учасників Конкурсу проводиться під час 3го етапу Конкурсу.
4.3. Порядок та строки подання документів
4.3.1. Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно пройти реєстрацію в
електронному
вигляді
через
форму
реєстрації на
сайті
конкурсу www.mnr.in.ua з 15 лютого до 20 березня 2016 року включно та
надіслати електронний пакет документів згідно переліку пункту 5.

4.3.2. Пошукач має право подавати на конкурс лише однин проект згідно з
затвердженим переліком наукових напрямів (дивись Перелік наукових
напрямів).
4.3.3. Пакети документів, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам,
або такі, що надійдуть на адресу Конкурсу, пізніше 20 березня 2016 року, не
реєструються і до розгляду не беруться.
4.3.4. Наукові проекти колективів авторів до участі у Конкурсі не
допускаються. Якщо науковий проект був опублікований в співавторстві з
іншими авторами, то конкурсант має чітко вказати, що саме було зроблено ним,
і подавати на конкурс опис своєї частини роботи. В іншому випадку проект
буде вважатися плагіатом.
4.3.5. Заявка та форма реєстрації для участі у конкурсі заповнюються
українською мовою. Конкурсна робота та відгук наукового керівника
подаються також виключно українською мовою.
4.3.6. Конкурсант, який подає проект для участі в конкурсі, погоджується, що
Організатор Конкурсу залишає за собою право публікації конкурсних проектів
(викладу основного змісту цих проектів, або основних їх положень) в мережі
Інтернет та у друкованих виданнях із урахуванням авторських прав власника
матеріалів. При цьому авторське право на поданийконкурсний проект
залишається за конкурсантом (автором проекту). В разі подання плагіату, не
вказуючи автора та джерело інформації, відповідальність за зміст конкурсного
проекту несе конкурсант самостійно.
4.3.7. Матеріали надіслані на конкурс, не повертаються.
4.3.8. З метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних
даних» Організатор Конкурсу має право на включення персональних даних,
наданих конкурсантом під час подання документів на конкурс, до бази
персональних даних, на обробку таких персональних даних та, за необхідності,
викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких
персональних даних третім особам.
4.4. Перелік документів, які подаються на Конкурс.
4.4.1. Заявка-2016 на участь у Конкурсі (дивись Заявку на участь у Конкурсі);
4.4.2. Самостійний конкурсий проект школяра за науковим напрямом,
визначеним Організатором (дивись Перелік наукових напрямів) обсягом не
більше 20 друкованих сторінок виключно українською мовою у форматі,
визначеному Фондом (дивись Вимоги до конкурсних робіт);
4.4.3. Сканований відгук наукового керівника;
4.4.3.1. У відгуку має бути подано загальну характеристику конкурсанта та його
схильності до самостійної дослідницької роботи, окреслено оригінальний вклад
конкурсанта в основні етапи проекту (у постановку й виконання завдання,
формулювання висновків тощо).
4.4.3.2. Слід обов'язково вказати дані про особу, яка рекомендує роботу, та її
контакти згідно з вимогами.
4.4.3.3. Відгук необхідно засвідчити підписом особи, яка рекомендує роботу, та
печаткою навчального закладу, де навчається Конкурсант.
4.4.4. Цьогорічна фотографія конкурсанта, зроблена протягом останніх 6
місяців (формат як на паспорт).
За наявності:

4.4.5. Сканована копія документу, що підтверджує наукову діяльність
конкурсанта. Наприклад: наявність публікації, апробації на науковій
конференції, диплому про перемогу та призове місце на науковому конкурсі
(олімпіаді), патенту тощо. Увага! Для участі у конкурсі подається сканована
копія лише одного із зазначених вище елементів публічної апробації (на вибір:
або публікація, або диплом про перемогу на конкурсі(олімпіаді), що може бути
оцінений, відповідно до пункту 6.3.3, на найвищий бал. При відсутності або
поданні нерозбірливої сканованої копії бали за наукову діяльність не
нараховуються.
4.4.6. Зверніть увагу, що необхідно надати відскановані копії сторінок з
вихідними даними видання/конференції (обкладинка та розворот) та
змістом/програмою, відскановану копію першої сторінки тексту статті/тез; або
відскановану копію диплому про перемогу або призове місце на науковому
конкурсі (олімпіаді), або іншого документу, що підтверджує наукову діяльність
конкурсанта. Звичайні тексти статей/програм конференцій у ворді не
зараховуються.
4.4.7. Копії документів, що підтверджують громадсько-соціальну діяльність
конкурсанта. Наприклад наявність за останні три роки дипломів, грамот, подяк,
офіційних/рекомендаційних листів, фото, що засвідчують участь у соціальних
проектах, волонтерських акціях тощо.
4.4.8. Усі документи подаються в електронному вигляді шляхом віправлення на
електронну пошту konkurs@mnr.in.ua.
Увага! Документи, які містять підписи та печатки, потрібно подати у
відсканованому вигляді. Заява-2016 на участь у Конкурсі не сканується, а
подається у редакторі Excel.
4.5. Процедура оцінювання
4.5.1. Підсумком конкурсу є визначення переможців за сумою оцінок трьох
етапів конкурсу. Максимальна оцінка за І та ІІ тури конкурсу – 100 балів.
Переможці конкурсу (1,2, 3 місце) визначаються на ІІІ турі Конкурсу згідно
рішення Конкурсної Комісії.
4.5.2. І-тур
4.5.3. Максимальна оцінка за І-й тур становить – 25 (двадцять п’ять) балів;
4.5.3.1. Максимальна оцінка за наукову діяльність – 15 балів. Бали
нараховуються згідно до наступної класифікації:
a). Перемога (1-ше місце) в міжнародному науковому конкурсі / олімпіаді поза
межами України – 15 (п’ятнадцять) балів;
b). Публікація в міжнародному реферованому науковому виданні, що видається
поза межами України (за оцінкою експертів); публікація в українському
науковому виданні, що визнається ВАК України; патент на винахід / корисну
модель – 12 (дванаднять) балів;
c). Перемога (1-ше місце) в загальноукраїнському науковому конкурсі /
олімпіаді; призове (2-3) місце на міжнародному науковому конкурсі / олімпіаді
– 10 (десять) балів;
d). Публікація тез виступу у збірнику матеріалів міжнародної /
загальнонаціональної наукової конференції – 7 (сім) балів;

e). Публікація в українських і закордонних виданнях, які, не маючи
формального статусу наукових, мають високий авторитет фахової спільноти (за
оцінкою експертів) – 5 (п’ять) балів;
f).Призове (2-3) місце в загальноукраїнському науковому конкурсі / олімпіаді;
участь в міжнародній / загальнонаціональній науковій конференції без
публікації тез (підтверджується наявністю ПІБ конкурсанта в програмі
конференції) – 5 (п’ять) балів;
Увага! Отримані конкурсантом бали за різні елементи публічної апробації не
сумуються, а конкурсант оцінюється найвищим з одержаних ним балів
(наприклад, при наявності одночасно публікації в українському науковому
виданні, що визнається ВАК України, і перемозі в міжнародному науковому
конкурсі / олімпіаді учасник одержує 5 балів за перемогу (перше місце) в
конкурсі).
4.5.3.2. Максимальна оцінка за соціально-громадську активність – 10 балів.
Для підтвердження участі у суспільно-громадських заходах мають бути надані
грамоти, дипломи, фотокартки тощо.
4.5.4. Максимальна оцінка за ІІ-й тур становить – 75 (сімдесят п’ять) балів;
4.5.4.1. Оцінка конкурсної роботи. Кожну конкурсну роботу незалежно
оцінюють троє фахових експертів, згідно до затверджених Організатором
критеріїв оцінювання конкурсних робіт. Загальна оцінка другого туру
становить суму оцінок трьох експертів. Максимально – 25 (двадцять п’ять)
балів від кожного експерта. Конкурсний проект, що має реферативний
характер, не містить елементів новизни, є відверто помилковою, або ж є
плагіатом, оцінюється оцінкою «нуль». На підставі мотивованого пояснення
експерта Організатор має право відхилити роботу, оцінену в «нуль» балів,
навіть якщо двоє інших експертів виставили позитивні оцінки. Роботи, які
отримали оцінку «нуль» від двох і більше експертів, відхиляються автоматично.
Учасники Конкурсу, роботи яких згідно з рішенням Фонду були відхилені, до
подальшої участі в конкурсі не допускаються.
4.5.5.3-й тур – оцінювання особистісного потенціалу конкурсантів проводить
Конкурсна Комісія, та переможців Конкурсу (1,2, 3 місця).
4.6. Вимоги та визначення учасників етапів конкурсу
4.6.1. До участі у 1-му турі допускаються документи та конкурсні проекти всіх
зареєстрованих згідно умов конкурсу школярів, що навчаються в
загальноосвітнітніх закладах І-ІІІ ступенів м. Лубен та району.
4.6.2. До участі у 2-му турі допускаються документи та конкурсні проекти
учасників, які успішно пройшли 1-й тур.
4.6.3. До участі у 3-му турі Конкурсу допускаються учасники, які успішно
пройшли 2-й тур конкурсу та отримали таку кількість балів, то дозволяє їм
зайняти місце в ТОП-10 найкращих конкурсних проектів.
4.6.4. Учасники Конкурсу, документи та роботи яких згідно оцінки експертів та
рішення Організатора були відхилені, до подальшої участі в конкурсі не
допускаються.
4.6.5. Учасники конкурсу обов’язково повинні взяти участь в другому та
третьому турах конкурсу.

4.6.6. В разі, якщо конкурсант без поважної причини не з’являється на 3-й тур
Конкурсу, він автоматично виключається з числа учасників Конкурсу.
4.7. Розгляд звернень
4.7.1. Організатор не приймає та не розглядає скарги та апеляції щодо
результатів Конкурсу.
4.7.2. Організатор не вступає в листування та не пояснює причин відхилення
документів, поданих на Конкурс.
V.
























Перелік наукових напрямів

Фізика і астрономія
Математика
Інформатика і обчислювальна техніка
Науки про Землю
Інженерія та енергетика
Електронна техніка та прилади
Транспорт
Матеріалознавство, гірництво та металургія
Хімія
Медицина
Біологія та біотехнології
Сільськогосподарські науки
Архітектура та будівництво
Психологія та соціологія
Педагогіка та освіта
Економіка та менеджмент
Історія
Філософія, культура та мистецтво
Філологія та журналістика
Політологія й міжнародні відносини
Право й державне управління
Військові науки та національна безпека
VI.

Відзначення переможців Конкурсу

6.1. Переможці Конкурсу, що займуть 1,2 та 3 місця отримають грошові премії
у розмірі 1500, 1000 та 500 гривень відповідно.
6.2. Всі учасники 3-го туру Конкурсу отримають додатково грамоти, спеціальні
призи та цінні подарунки від Організатора та Спонсорів Конкурсу.
6.3. Всім учасникам Конкурсу позачергово запрошуються стати членами ГО
«Центр суспільних досліджень» та ВМГО «МНР».

VII.

Фінансування Конкурсу

7.1. Витрати на пересилання робіт до за поштовою адресою Організатора
Конкурсу беруть на себе виключно учасники Конкурсу.
7.2. Витрати на проведення І,ІІ та ІІІ туру Конкурсу бере на себе Організатор.
7.3. Витрати на грамоти, спеціальні призи, цінні подарунки та грошові премії
беруть на себе Організатор та Спонсори Конкурсу.

