Про
проведення
Всеукраїнськогоінтерактивного
Малоїакадемії наук «МАН-ЮніорДослідник».

конкурсу

Повідомляємо, що у квітні-травні ц.р. Національний центр «Мала
академія наук України» проводитьВсеукраїнськийінтерактивний конкурс
«МАН-ЮніорДослідник».
Положення
про
конкурс
розміщенона
сайті http://manjunior.org.ua урозділі «Нормативна база».
Для участі у конкурсі необхідно з 10 березня по 10 квітня 2014 року
надіслати заявку (форма додається), тези творчої роботи та презентацію
проекту,оформлену
в
середовищі
PowerPoint,на
електронну
адресу: junior.konkurs@gmail.com.
Вимоги до написання тез:
Об’єм тез не повинен перевищувати двох сторінок (4000 друкованих
символів шрифтом TimesNewRoman, 14; інтервал – 1,5; формат − MSWord).
Тези обов’язковоповиннімістити:
1. Повну назву проекту;
2. прізвище, ім’я та по-батькові автора проекту;
3. номер контактного телефону;
4. електронну адресу;
5. найменуваннянаселеного пункту;
6. найменуваннянавчального закладу, клас;
7. стислу характеристикузмісту проекту з визначеннямосновної мети,
актуальності та завданьдослідження;
8. прізвище, ім’я та по батькові(за наявності – науковийступінь,
ученезвання) науковогокерівника, місцероботи, посаду.
Вимоги до оформлення презентації:
Обсяг – не більше 12-15 слайдів; неможна включати музикальне
супроводження, відео та інші фрагменти, які значно збільшують об’єм
презентації.
До
презентаціїнеобхідновключитифотографії,
щофіксуютьдіяльність автора щодовиконаннязавдань проекту. Текст повинен
бути лаконічним, логічним, міститиконкретнівисновки.
Проект повинен міститивисновки, аналізпроведеноїроботи та
отриманірезультатиреалізації проекту; список використанихджерел.
Проект і тезивикладаютьсядержавноюмовою.
Проектиможуть бути виконані та представленігрупоюучасників
конкурсу. Здоповіддю на on-lineзахистівиступаютьпредставникигрупи (не
більше1-3 учасників).
Термінипроведення
будутьоголошенідодатково.

конкурсу

«МАН-ЮніорДослідник»

Орієнтовно конкурс маєвідбутися в режимі он-лайн з 12 травня по 17
травня 2014 р. (12 травня — тестовевключення, 13 травня — Історик, 14
травня — Еколог, 15 травня — Техніх, 16 травня — Астроном, 17 травня —
«Круглийстіл»).
Тематика конкурсу за номінаціями:
В номінації «Історик-Юніор»
Загальна тема: «Історичнепідґрунтятворчості Т.Г. Шевченка»
Для
аналізуісторичногопідґрунтяпотрібно
обрати
окремийтвір
Т.Г. Шевченкаабоуривок з йоготворів, проаналізуватиподії, описаніпоетом,
та порівнятиїх з історичними фактами, пов’язаних з цимиподіями, і навести
їхвласнуоцінку.
В номінації «Астроном-Юніор»
Пропонується 2 загальні теми.
1.
Навести
результати
ВЛАСНИХ
спостереженьобранихсамостійнооб’єктівзоряного неба.
Необхідно описати,
проаналізувати
ці
спостереження,
зробитинеобхіднівисновки, при можливостіпроілюструватифотознімками.
2. Сформулювати завдання
для
дослідження
за
космічнимизнімками (бажано власними, але можна з Інтернету) і навести
йогорозв’язання. Необхідно самостійно сформулюватиоригінальну
задачу,
використовуючикосмічнізнімки, і навести розв’язанняцієїзадачі. Приклади
таких задач дивіться в рубриці «Архів проектного конкурсу в номінації
«Астроном» на сайті конкурсу http://man-junior.org.ua/.
В номінації «Еколог-Юніор»
Загальна тема: «Як живеш, зелениймійсвіт?»
Сформулюватиекологічніпроблемипевного виду рослин у вашіймісцевості
(місті, селі, районітощо) та запропонувати шляхи їхвирішення. Якщо є
практичніздобутки
по
озелененню,
догляду
за
ділянками,
дослідженняекологічних
умов
та
пропозиціїїхполіпшення,
обов’язковорозповісти про методи та результатисвоєїроботи. Рекомендується
навести методи та результатидослідженьщодоекологічноговпливу на
рослиннийсвітвашоїмісцевості.
В номінації «Технік-Юніор»
Загальна тема: «Оригінальні досліди, які підтверджують закони
Ньютона або саморобні оригінальні прилади, які яскраво ілюструють їх
застосування».
Досліди
не
повиннібути
прямим
повтореннямвідомих,
приладинеобхідновиробитивласноручіз
підручнихматеріалів,
супроводитиїхграмотними, лаконічними, точнимипоясненнями.

