УКРАЇНА

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від „____” _________ 2020 року

№ ______
м. Кропивницький

Про обласний конкурс наукових проєктів
«Інсайти сьогодення
від юних дослідників Кіровоградщини»
Відповідно до статті 6, пункту 1 статті 22, статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», Закону України «про освіту», статей 3,7,13,16
Закону України «Про культуру», Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національнопатріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо
національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних
закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16
червня 2015 року №641, з метою активізації роботи з виховання в учнівської
молоді патріотичних почуттів, любові до рідного краю на основі культурноісторичних цінностей та необхідності популяризації наукової діяльності,
розвитку наукового світогляду, пошуку й підтримки обдарованої учнівської
молоді
НАКАЗУЮ:
1.
Затвердити Положення про щорічний обласний конкурс наукових
проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини» серед
учнівської молоді Кіровоградської області, що додається.
2.
Директору КЗ «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат
Кіровоградської обласної ради» Короткову Анатолію забезпечити проведення
конкурсу в 2020-2021 навчальному році за рахунок коштів, передбачених на
роботу Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді.
3.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління освіти і науки облдержадміністрації Шатну Л.Ф.
Начальник управління

Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного конкурсу наукових проєктів
«Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини»
І. Загальні положення
1.1. Положення про щорічний обласний конкурс «Інсайти сьогодення
від юних дослідників Кіровоградщини» серед учнівської молоді
Кіровоградської області (далі - Конкурс) визначає організацію, умови та
порядок проведення, журі, нагородження переможців та учасників Конкурсу.
1.2. Конкурс проводиться з метою стимулювання творчого
самовдосконалення дітей, учнівської молоді Кіровоградської області,
виховання любові до рідного краю, виявлення, розвиток обдарованих учнів,
залучення
їх
до
науково-дослідницької,
наукової,
проєктної,
конструкторської, винахідницької та пошукової діяльності, формування
соціально-значущих цінностей шляхом залучення підростаючого покоління до
активної діяльності з вивчення історичної, культурної та духовної спадщини
малої Батьківщини.
1.3. Завданнями Конкурсу є:
реалізація здібностей талановитих учнів;
розширення знань про Кіровоградську область;
формування творчого покоління молодих науковців та практиків для
різних галузей суспільного життя;
популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
формування національно-культурної ідентичності, національнопатріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних
цінностей українського народу;
висвітлення краси рідного краю, його неповторної природи; виявлення
обдарованої молоді, здатної до художньої, літературної, прикладної
творчості;
активізація діяльності закладів освіти з залучення молоді до збереження
та розвитку кращих культурних та історичних традицій Кіровоградської
області;
створення науково-технічних проєктів щодо удосконалення існуючих
технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукоємної, медичної
продукції з високим ступенем готовності до впровадження на Кіровоградщині;
створення пропозицій щодо прискорення технологічного оновлення
економіки Кіровоградської області, ресурсоенергозбереження;
сприяння науково-технічними проєктами збільшенню обсягів
виробництва різноманітної, нової продукції в Кіровоградській області;
залучення учнівської молоді до поглибленого вивчення хімії та інших
природничих наук; розвиток пізнавальних інтересів учнівської молоді,
організація їхньої самостійної та колективної пізнавальної діяльності;
формування екологічної культури, насамперед у питаннях поводження з
відходами та раціонального використання природних ресурсів;
залучення школярів до поглибленого вивчення математики, історії її
розвитку та дослідження статистичних даних рідного краю;

популяризація і поглиблення знань з фізики, астрономії, розвиток
мотивації учнів до дослідження фізичних явищ.
1.4. Інформація про порядок та умови проведення Конкурсу
розміщується в засобах масової інформації та через мережу Інтернет.
ІІ.Організація проведення Конкурсу
2.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється
організаційний комітет.
2.2. Організаційне, науково-методичне забезпечення проведення
Конкурсу здійснює Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді.
2.3. Учасниками Конкурсу є здобувачі освіти закладів загальної
середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої, вищої (І курс) освіти віком, як правило, від 14 до 18 років.
2.4. Учасники зобов’язані дотримуватися правил техніки безпеки.
2.5. Для організації та проведення конкурсу створюється журі, склад
якого затверджується наказом управління освіти і науки Кіровоградської
облдержадміністрації.
2.6. У ході проведення Конкурсу обробка персональних даних
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних
даних».
2.7. У рік проведення Конкурсу Оргкомітет ухвалює: номінацію,
програму Конкурсу, перелік учасників Конкурсу за результатами попередньо
поданих заявок (додаток 1).
ІІІ. Порядок та умови проведення Конкурсу
3.1. Конкурс проводиться Кіровоградською Малою академією наук
учнівської молоді щорічно.
3.2. Участь у конкурсі є безкоштовною.
3.3. Конкурс проводиться у наступних номінаціях:
науково-дослідницький проєкт (науково-дослідницька робота,
пошуково-краєзнавча робота (інтерв’ю, дослідження на краєзнавчих чи
сімейних матеріалах та ін.)
творчі роботи (есе, оповідання, вірші, малюнки, документальнопубліцистичні фільми, анімаційні фільми, мультимедійні роботи та інші
твори);
відеоролик.
3.4. Конкурс проводиться у формі учнівської конференції. Під час
виступу на конференції допускається використання постерів (стендових
плакатів), презентаційних матеріалів.
3.5. Для виступу на учнівській конференції учаснику надається до 7
хвилин; для відповіді на запитання – до 3 хвилин.
3.6. Для участі у конкурсі учасники надсилають до КМАНУМ заявку
на участь у Конкурсі за формою, встановленою додатком 1 до цього
Положення.
ІV.Журі Конкурсу
4.1. Журі Конкурсу створюється з метою забезпечення об’єктивності

оцінювання проєктів, їх представлення учасниками та визначення переможців
Конкурсу в кожній номінації.
4.2.До складу Журі Конкурсу входять представники організаторів
Конкурсу.
4.3.Журі Конкурсу визначає переможця Конкурсу за підсумками
набраних балів відповідно до критеріїв оцінювання робіт з кожної номінації
відкритим голосуванням. (згідно вимог до конкурсних робіт)
V. Визначення та нагородження переможців Конкурсу
5.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі в кожній
номінації за кількістю набраних балів.
5.2. Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість
балів.
Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів
зайняли друге та третє місця.
Кількість призових місць (перших, других, третіх) становить не більше
50 відсотків від загальної кількості учасників у кожній номінації окремо з
орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.
5.3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами управління освіти
і науки Кіровоградської облдержадміністрації та цінними подарунками, призери
– дипломами Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, учасники
– сертифікатами про участь у Конкурсі та заохочувальними призами.
VІ. Фінансування конкурсу
6.1.До організації та проведення Конкурсу можуть залучатись фахівці
на договірних засадах з оплатою праці відповідно до законодавства України.
6.2. Витрати на організацію та проведення Конкурсу, здійснюються за
рахунок коштів не заборонених законодавством України.

