Додаток 2
до листа МОН
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Про особливості проведення
III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
у 2020 році
Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України (далі - Конкурс) - це найбільш масове
інтелектуальне змагання, один з елементів популяризації наукової освіти,
формування навичок написання академічних текстів у науковому стилі,
користування поняттєво-категоріальним апаратом науки, вміння розробляти
методологію дослідження й коректно його проводити.
Реформи вітчизняної освіти, посилена увага до прав та інтересів учнів як
здобувачів освіти, прагнення об’єднати спільними цінностями дітей, які беруть
участь у Конкурсі, продиктували необхідність змін у Правилах проведення
Конкурсу. III етап оновленого Конкурсу в умовах пандемії не зможе відбутися
очно, водночас заочне проведення заходу так само дозволить сформувати в'
учасників нові компетентності проведення дослідницької роботи, проектної
діяльності, академічного письма, ефективної комунікації, сприятиме
формуванню академічної культури та розуміння того, що позитивні зрушення в
суспільстві можливі лише на основі наукових відкриттів і вміння раціонально й
відповідально ними розпорядитися.
З метою створення рівних умов для участі обдарованих дітей і молоді у
III етапі Конкурсу організація та проведення заходу ґрунтуватимуться на
забезпеченні відкритості та прозорості, максимальній об’єктивності під час
визначення переможців. Для цього організатори й учасники конкурсу мають
неухильно дотримуватись наказу МОН України від 06.04.2020 № 481 «Про
затвердження Правил проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України»,
зареєстрованого Міністерством юстиції України 22 квітня 2020 р. за
№ 372/34655 (далі - Правила).
У зв’язку з тим, що цього року фінальний етап Конкурсу буде відбуватись
в режимі онлайн, просимо завчасно потурбуватись про доступ до стабільного
інтернет-зв’язку та технічних пристроїв, що підтримують двосторонній
відеозв’язок, для кожного учасника III етапу.
Звертаємо увагу на те, що цього року оновлено програму III етапу
Конкурсу, до якоц крім заочного оцінювання дослідницьких робіт, входять
постерний захист і наукова конференція.
Постерний захист - це безпосереднє спілкування учасника із членами
журі у формі питань-відповідей, під час якого члени журі можуть перевірити
знання учасника з теми дослідження, в тому числі з базової дисципліни,
самостійність виконання дослідження (в режимі онлайн). Для кожного
учасника буде створено окреме посилання на платформі Zoom для

підключення, відповідно до графіку роботи секції, що буде оприлюднений
за 5 днів до початку Конкурсу. Тривалість кожного включення - до 20 хвилин
(1-2 хв. - технічне налаштування та перевірка зв’язку, до 3 хв. - презентація
учасником свого проекту, 7-15 хв. - відповіді на питання журі).
Постер - це вертикально розміщений плакат, збережений у форматі PDF
(обсягом пам’яті не більше 3 мб) та оформлений українською мовою (за
винятком секцій відділення мовознавства). На постер виноситься науковий
апарат дослідження (мета і завдання проекту, матеріали та методи його
виконання, об’єкт, предмет, результати й висновки), саме він є відправним
пунктом комунікації. Рекомендації, щодо постерного захисту та оформлення
постера доступні на YouTube-каналі Малої академії наук України за посиланням
https://www.youtube.com/playlist71istMTYfzypciL60I43eWhtdTkLb gxSGOpLTx.
Наукова конференція передбачає презентацію учасником лише найбільш
суттєвих результатів дослідження; це дасть можливість оцінити вміння обирати
основне й презентувати його. Наукова конференція спрямована на формування
розуміння того, як оприлюднюється й поширюється нове наукове знання. За
бажанням учасники можуть підготувати презентацію для візуалізації своєї
доповіді. Виступ на науковій конференції не має дублювати постерний захист:
якщо під час постерного захисту акцент робиться на науковому апараті
дослідження, то на науковій конференції мова йде про його найвагоміші
результати. Цього року наукова конференція відбуватиметься в режимі онлайн
через платформу Zoom. Усі учасники секції приєднуються за єдиним
посиланням у визначений за програмою Конкурсу час.
Учасники III етапу Конкурсу, які подали проекти у декілька наукових
секцій, можуть взяти участь у роботі кожної з цих секцій (пункт 3 розділу II
Правил).
Під час роботи журі на постерному захисті та науковій конференції
дозволяється присутність (підключення) лише учасників у відповідній секції,
секретаря секції та членів оргкомітету III етапу Конкурсу.
У разі порушення учасником вимог Правил організаційний комітет III
етапу Конкурсу має право дискваліфікувати такого учасника (пункт 5 розділу
II Правил).
Результати III етапу Конкурсу оголошуються в останній день програми
Конкурсу (пункт 4 розділу VII Правил). Проміжні результати Конкурсу (заочне
оцінювання дослідницьких робіт, постерний захист, наукова конференція) не
оприлюднюються до його закінчення.
З метою популяризації учнівської наукової творчості поза конкурсною
програмою буде організовано окрему онлайн-виставку проектів, де всі
учасники III етапу Конкурсу презентують свої постери, а також (за бажанням)
інші матеріали (короткі відео-презентації, демонстрації, описи проектів тощо).
Інструкції щодо розміщення матеріалів на ресурсі, на якому відбуватиметься
онлайн-виставка, буде надіслано учасникам на їхні електронні пошти
за 10 днів до початку III етапу Конкурсу.
Детальна інформація - за тел.: (066) 438-06-62 (Наталія Легка).

