ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ЗА ПІДТРИМКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
ОЛЕКСАНДРА СИМЧИШИНА
І МІСЬКА УЧНІВСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
18-19 ТРАВНЯ 2018 РОКУ

Учасники конференції: учні 1-10 класів, науковці, вчителі, батьки.
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: створити продуктивний, науково-розвивальний простір для
виявлення та розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дитини.
ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 організувати діяльність наукових майданчиків для творчої взаємодії учнів і педагогів
шкіл міста та науковців;
 виявити творчий та дослідницький потенціал обдарованих та здібних дітей;
 надати професійну допомогу учасникам освітнього процесу закладів загальної середньої
та позашкільної освіти у розвитку творчості та обдарувань учнів;
 сприяти самореалізації учнів у дослідницькій діяльності;
 популяризувати творчу та дослідницьку діяльність школярів.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 «Лабораторія ВСЕсвіт» (біологія, географія, фізика, хімія, астрономія, екологія,
медицина, психологія, основи здоров’я);
 «Лабіринт ТН» (математика, інформатика, ІКТ, економіка, технології);
 «Код нації» (українська мова, література, іноземні мови, журналістика);
 «СекретЛАБ» (педагогіка, історія, правознавство, культура, релігії, спорт);
 «Мистецький хаб» (живопис, графіка, фото, колажі, музика, вірші, пісні, театр, танці,
мораль, етика, естетика);
 «Народна світлиця» (краєзнавство, народні ремесла, народна кухня та ін.).
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. І міська учнівська наукова конференції проводиться на базі Хмельницької гімназії № 1
імені Володимира Красицького
18 травня 2018 року - секційні засідання;
19 травня 2018 року - пленарне засідання.
2. Учасники конференції отримають:
 презентаційні матеріали;
 сертифікат учасника І міської учнівської наукової конференції;
 досвід виступу перед представницькою аудиторією;
 об’єктивне оцінювання виконаних дослідницьких робіт;
 цікаве спілкування з однолітками і науковцями.

3. Презентація дослідження має тривати не більше 7 хвилин.
4. Під час конференції учасники презентують свої дослідження, а також виступають в ролі
опонентів для інших учасників: задають їм запитання, дискутують, оцінюють роботи.
5. На підставі оцінки виконаних учнями досліджень, їх захистів, журі визначає конкурсний
рейтинг авторів.
6. Роботи переможців з кожного напряму будуть опубліковані в Інтернет-журналі
"Науковий пошук: юні обдарування Хмельницького". Призери отримають Свідоцтво
учасника публікації.
ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ:
 текст обсягом 4-5 сторінок формату А-4, набраний в текстовому редакторі Word
шрифтом Times New Roman розміром 14 р. з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі
береги (поля) – 20 мм;
 у роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об’єкта та
предмета дослідження, завдання, гіпотеза, методи дослідження, виклад основного змісту,
висновки;
 обов’язково вказати:
- значення результатів для автора;
- значення результатів для інших, внесок в науку, мистецтво, техніку;
 зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та
аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології;
 назва роботи має бути стислою і відповідати суті наукової проблеми (завдання), що
вирішується. Робота повинна містити думки автора, наробки, знахідки, автора досвід;
повинна бути актуальною та містити корисну інформацію;
 теми для наукових досліджень повинні відповідати віку та інтересам дитини;
 на конференцію не приймаються реферати, огляди наукових робіт (публікацій), описи
чужих робіт, будь-які неавторські тексти і матеріали з Інтернету;
 робота подається у друкованому вигляді та обов’язково надсилається на
електронну скриньку Lepihovanv@ukr.net
після реєстрації на конференцію у
шестиденний термін.
Контактний телефон 0979609355, Лєпіхова Наталя Вікторівна.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ:
 актуальність обраної теми;
 аргументоване доведення наукової проблеми;
 чіткість, логічність, лаконізм викладення матеріалу; використання наукової
термінології;
 вільне володіння матеріалом дослідження;
 повнота, вичерпність відповідей;
 якість та доцільність використання наочних матеріалів дослідження (схеми, таблиці,
мультимедійний супровід);
 активна участь у дискусії;
 ораторські здібності доповідачів, літературний стиль, грамотність і чистота мови.
Регламент конференції буде повідомлений по закінченню реєстрації учасників.
ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ВАМ НЕОБХІДНО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ЗА
ПОСИЛАННЯМ
https://docs.google.com/forms/d/1xyOX8uzqbnhtNmFxqsP0GKoDGJ_Kj7JqkMPGTRxg8y
U/edit?usp=sharing
Реєстрація триває до 01 травня 2018 року.

