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УПРАВЛIННЯ ОСВIТИ I НАУКИ
KIpoB огрАдсь Koi оБлАсн oi дврlкавнрi АдмIнIстеацi

вул.,Щворцо ва, 32129, м. Кро пи в н ицьки й, 25022, тел. (0522) 24,1 5-28,
E-mail: public@osvita.kг-admin.gov.ua, сайт:оsчitа.kг-аdmiп.gоч.ча, код згiдно з ОДРПОУ 38802700

Керiвникам органiв управлiння
освiтою райдержадмiнiстрацiй, мiських
рад MicT виконавчого значення,
мiськихо селищних, сiльських рад
об'сднаних територiальних громад

.Щиректорам шкiл-iнтернатiв обласного
пiдпорядкування

.Щиректорам закладiв позашкiльно[
освiти обласного пiдпорядкування

,! /
Про проведення обласного конкурсу''' "n 

" 
; !

наукових проектiв <<Iнсайти сьогодення
вiд юних дослiдникiв Кiровоградщини>)

УпРавлiння освiти i науки облдержадмiнiстрацii повiдомляе, що
ВiДПОвiднО до Заходiв щодо реалiзацiI Концепцii нацiон€Lльно-патрiотичного
виховання дiтей та молодi та методичних рекомендацiй щодо нацiонально-
патрiотичного виховання у загальноосвiтнiх навчальних закладах, затвердженоТ
наказоМ MiHicTePcTBa освiти i науки УкраiЪи вiД 1б червня 2015 року J\b б41 та
з метою активiзацii роботи з виховання в учнiвськоi молодi патрiотичних
ПОЧУТТiВ, любовi до рiдного краю на ocнoBi культурно-iсторичних цiнностей та
необхiдностi популяризацii науковоi дiяльностi, розвитку наукового свiтогJIяду,
ПОшУкУ й пiдтримки обдарованоi учнiвськоТ молодi на базi комун€tльного
ЗаклаДУ <I-{ентральноукраiЪськиЙ науковий лiцей-iнтернат Кiровоградськоi
ОбЛаСноi ради) започатковано проведення щорiчного обласного конкурсу
НаУКОВИХ ПРОСктiв <IнсаЙти сьоюдення вiд юних дослiдникiв Кiровоградщини)>
СеРеД Учнiвськоi молодi Кiровоградськоi областi за Умовами, що додаються.

,Щодаток: на 4 арк. в 1 прим.

Заступник начальника управлiння

ТИМко ольга 35 l3 34

Кiровоградська обласна державна адмiнiстрацiя
Управлiння освiти i науки

35-,l 2/2480/0.35 вiд 08,09.2020
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Лiдiя ШАТНА



Додаток
до листа управлiння освiти i науки
обласноI державноТ адмiнiстрацii

вересня ?020 року J\Ъ

умови
проведення обласного конкурсу наукових проектiв

<<Iнсайти сьоfодення вiд юних дослiдникiв Кiровоградщини>>

I. Загальнi положення

1.1. Умови про щорiчний обласний конкурс <IнсаЙти сьогодення вiд
юних дослiдникiв Кiровоградщини) серед учнiвськоТ молодi Кiровоградськоi
областi (далi - Конкурс) визначають органiзацiю, умови та порядок проведення,

журi, нагородження переможцiв та уrасникiв Конкурсу.
1.2. Конкурс проводиться з метою стимулювання творчого

самовдоскон€UIення дiтей, }..rHiBcbKoi молодi Кiровоградськоi областi,

виховання любовi до рiдного краю, виявлення, розвиток обдарованих yrHiB,

з€tлучення ix до науково-дослiдницькоi, науковоI, просктноi, констрУкторСьКОi,

винахiдницькоi та пошуковоi дiяльностi, формування соцiально-значущих

цiнностей шляхом з€tлучення пiдростаючого поколiння до активноi дiяльностi з

вивчення iсторичноi, культурноI та духовноi спадщини м€tлоi Батькiвщини.

1.3. Завданнями Конкурсу е:

реалiзацiя здiбностей талановитих yrHiB;

розширення знань про Кiровоградську область;

фор*у"uння творчого поколiння молодих науковцiв та практикiв для

рiзних галузей суспiльного життя;
популяризацiя досягнень науки, технiки та HoBiTHix технОЛОГiй;

формування нацiонально-культурноI iдентичностi, нацiона.гlьно-

патрiотичного свiтогляду, збереження та розвитку духовно-морЕtльних

цiнностей украiнського народу;
висвiтлення краси рiдного краю, його неповторнот природи; виявлення

обдарованоТ молодi, здатноi до художньоТ, лiтературноi, прикладноТ творчостi;

активiзацiя дiяльностi закладiв освiти з зuLлучення молодi до збереження

та розвиткУ кращиХ культурниХ та iсторичних традицiЙ КiровоградськоI

областi;
створення науково-технiчних проектiв щодо удосконалення iснуючих

технологiй, засобiв виробництва, матерiалiв, iншоi наукоемноi, медичноТ

продукцii з високим ступенем готовностi до впровадження на Кiровоградщинi;

створення пропозицiй щодо прискорення технологiчного оновлення

економiки Кiровоградськоi областi, ресурсоенергозбереження;
сприяння науково-технiчними проектами збiльшенню обсягiв

виробництва рiзноманiтноi, новоi продукцii в Кiровоградськiй областi;



з€tлучення учнiвськоТ молодi до поглибленого вивчення xiMii та iнших
природничих наук; розвиток пiзнавальних iHTepeciB учнiвськоi молодi,

органiзацiя ikHboi самостiйноi та колективноТ пiзнавальноi дiяльностi;

формування екологiчноi культури, насамперед*у питаннях поВоДЖеННЯ З

вiдходами та рацiон€шьного використання природних pecypciB;
з€tлучення школярiв до поглибленого вивчення математики, icTopiT if

розвитку та дослiдження статистичних даних рiдного краю;
попуJIяризацiя i поглиблення знань з фiзики, acTpoнoMii, розвиток

мотивацii учнiв до дослiдження фiзичних явищ.
1,4. Iнформацiя про порядок та умови проведення Конкурсу

розмiщуеться в засобах масовоi iнформацii та через мережу IHTepHeT.

II. Органiзацiя проведення Конкурсу

2.1..Щля органiзацii проведення Конкурсу створюсться органiзацtйний

KoMiTeT.
2.2. Органiзацiйне, науково-методичне забезпечення проведення

Конкурсу здiйснюе Кiровоградська Мала академiя наук yrHiBobKoi молодi.

2.з. Учасниками Конкурсу е здобувачi освiти закладiв загальнот

середньоi, позашкiльноi, професiйноi (професiйно-технiчноi), фаховоТ
передвищоi, вищоi (I курс) освiти BiKoM, як правило, вiд 14 до 18 poKiB.
, z.4. Учасники зобов'язанi дотримуватися правил технiки безпеки.

2.5. Щля органiзацii та проведення конкурсу створюеться журi, склад

якого затверджуеться наказом упрашiння ocBiм i науки КiровоградськоТ

облдержадмiнiстрацii
2.6. У ходi проведення Конкурсу обробка персональних даних здiйснюеться

з урахуванням вимог Закону Украiни <про захист персон€tльних даних).-2.7. у piK . проведення Конкурсу Оргкомiтет ухв€lлюе: нОМiНаЦiЮ,

програму Конкурсу, перелiк учасникiв Конкурсу за результатами попередньо

поданих заявок (додаток до Умов).

III. Порядок та умови проведення Конкурсу

з 1. Конкурс проводиться Кiровоградською Малою академiею наук

учнiвськоi молодi щорiчно.
3.2. Участь у KoнKypci е безкоштовною.
3.3. Конкурс проводиться у наступних номiнацiях:

науково-дослiдницький проект (науково-дослiдницька робота, пошуково-

*pu.r"u"ru робота (iнтерв'ю, дослiдження на краезнавчих чи сiмейних

матерiалах та iH.)
творчi роботи (есе, оповiдання, вiршi, м€lлюнки, документ€[JIьно-

публiчиСrr.rri фiльми, анiмацiЙнi фiльми, мультимедiйнi роботи та iншi твори);

вiдеоролик.
3.4. Конц,р црово-rriться



3.5. Для Виступу на учнiвськiй конференцii учаснику надаеться до
7 хвилин; для вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин.

3.6. ,Щля участi у KoнKypci учасники надсилають до КМАНУМ з€uIвку на
участь у KoHKypci за формою, встановленою додатком до Умов.

IV. Журi Конкурсу
4.1. ЖУРi Конкурсу створюеться з метою забезпечення об'ективностi

ОЦiНЮВаНня Проектiв, ik представлення учасниками та визначення переможцiв
Конкурсу в кожнiй номiнацiТ.

4.2. ЩО скЛаду Журi Конкурсу входять представники органiзаторiв
Конкурсу.

4.з. Журi Конкурсу визначае переможця Конкурсу за пiдсумками
набраних балiв вiдповiдно до критерiiЪ оцiнювання робiт з кожноi номiнацiТ
вiдкритим голосуванням. (згiдно вимог до конкурсних робiт)

V. Визначення та нагородження переможцiв Конкурсу

5.1. Переможцi та призери Конкурсу визначаються журi в кожнiй
номiнацii за кiлькiстю набраних балiв.

5.2. Переможцем Конкурсу е учасник, який набрав найбiльшу кiлькiсть
балiЬ.

Призерами Конкурсу е учасники, якi за кiлькiстю набраних бапiв зайняли
друге та трете мiсця.

Кiлькiсть призових мiсць (перших, других, TpeTix) становить не бiльше
50 вiдсоткiв вiд загальноi кiлькостi учасникiв у кожнiй номiнацii окремо з
орiентовним розподiлом iх у спiввiдношеннi t:2:З.

5.3. Переможцi. та призери Конкурсу нагороджуються дипломом
Кiровоградськоi Малоi академii наук учнiвськоi молодi, учасники
сертифiкатом про участь у KoHKypci та заохочув€tльними призами.

YI. Фiнансування Конкурсу
6.1. Що органiзацii проведення Конкурсу можуть зЕtлучатись фахiвцi на

договiрних засадах з оплатою працi вiдповiдно до законодавства УкраiЪи.
6.2. Витрати на органiзацiю проведення Конкурсу, здiйснюються за

рахунок коштiв не заборонених законодавством Украiни.



.Щодаток
до Умов проведення
Конкурсу

зАявкА
<<IНСайти сЬогодення вiд юних дослiдникiв Кiровоградщини)> на участь в

обласному KoHKypci

Тема роботи
Номiнацiя
Прiзвище, iм'я, по батьковi учасника.

Число, мiсяць, piK народження учасника.
Поштова адреса учасника
Контактний телефон ,, e-mail
Клас (*урс)
Повна назва закладу освiти

Науковий керiвник.
(прiзвutце, iм'я, по баmьковi)

(мiсце робоmu, посаdа)

Керiвник
закладу освiти

(конmакmнuй mел ефон, е -mail)

(пidпuс) (iнiцiапu, прiзвuще)


