ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародний конкурс серед учнів та студенів
«Науково-колективний проект» - 2020
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Міжнародний конкурс серед колективів учнів та студентів «Науково-колективний проект» (далі - Конкурс) направлений на підтримку мотивації до глибокого вивчення багатьох предметів і вміння використовувати свої знання в проектній, науковій та науково- дослідницькій діяльності.

І. Про конкурс

	Мета конкурсу

	Підтримка ініціативних проектів, які виконуються коллективами або індивідуально учнями (студентами) закладу, під керівництвом переважно молодого вченого, що має науковий ступінь, для демонстрації партнерських взаємовідносин між загальноосвітнім навчальних закладом і Вищим навчальним закладом (або позашкільним навчальним закладом)


	Структура конкурсу

Міжнародний конкурс НКП проходить у 2 (два) тури. Для участі в І турі необхідно надіслати на шкільну пошту HYPERLINK "mailto:lyceum7@i.ua" lyceum7@i.ua  електронну версію роботи та вказати в листі назву роботи та виконавця, місто та назву навчального закладу чи номер («Шкільна  риторика», 7-Б клас, Вінниця, школа-ліцей 7).

І тур – заочний, журі оцінюють надіслані роботи та обирають найкращі для участі у           ІІ турі; переможці першого туру будуть об’явлені до 06.04.2020 року на офіційному сайті КЗ «НВК: ЗШ І-ІІ ст.-ліцей № 7 ВМР» в розділі НКП. 
ІІ тур – очний, який проходить у формі конференції учених, на якій переможці першого туру представляють свої роботи у вигляді презентацій.

ХVIIІ Міжнародний конкурс серед учнів та молодих учених «Науково-колективний проект» - 2020 буде проведено 16 квітня 2020 року за темою: «Українські традиції, культура, інновації, мода»

На Міжнародній конференції НКП передбачені:
	Презентації для учасників I-IV курсів та студентів ВОЗ;
	7 хвилинні усні доповіді – презентації для учасників I-IV курсів та студентів ВОЗ;


	Напрямки конкурсу науково – дослідницьких робіт (8-11 класи,студенти) :

	філологічний (українська мова та література, російська мова та світова література, англійська мова, німецька мова, іспанська мова, китайська мова, французька мова, польська мова);
	історико-географічний (історія рідного краю, географія, історія економічної думки, мікро- та макроекономіка, фінсова грамотність)
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	фізико-математичний (прикладна фізика, астрономія, прикладна математика та програмування);
	хіміко-біологічний (загальна хімія, прикладна хімія, загальна біологія, агрономія, валеологія та основи здоров’я, біофізика та біохімія, екологія).
	сучасна педагогіка і методика викладання та соціологія, психологія.
	науково-технічна творчість та винахідництво.
	Фольклористика.

	Напрямки конкурсу проектно – дослідницьких робіт обирають учасники самостійно в межах загальної теми «Українські традиції, культура, інновації, мода»
	Учасники конкурсу

У конкурсі можуть брати участь учні закладів загальної середньої освіти, заклади освіти І та ІІ рівнів акредитації України та інших країн та студенти будь-яких ВОЗ.


	Журі конкурсу

У  журі конкурсу працюють	викладачі ВОЗ, а також талановиті молоді аспіранти і наукові співробітники,громадські діячі.

	Нагородження конкурсу

Автори робіт, яких допустили до участі у конкурсі, але які не пройшли до другого туру, отримають сертифікати учасників першого туру.

Для авторів, які не змогли взяти участь у конференції, передбачені сертифікати переможців першого туру.

Усі учасники отримають грамоти учасників конкурсу.

Переможці Міжнародного конкурсу НКП-2020 будуть відзначені:
	Дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня;
	Спеціальними призами.


	Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт ( 50 Б) 

	Актуальність, мета, завдання, наукова новизна роботи; (5Б)
	Детальність, доступність та достовірність викладення експериментальної частини роботи; (15Б)
	Новизна та важливість отриманих результатів;(15б)
	Відповідність висновків отриманих результатів до поставлених завдань роботи.(10Б)
	Оформлення ( 5Б)

1.9. Критерії оцінювання:проекто-дослідницьких робіт
-     Обгрунтування причин, які спонукали до виконання роботи (актуальність 3б., мета 3б., завданням 4б.)
-     Логічність та достовірність інформації (15б.)
-     Відповідність отриманих результатів та їх змісту основній темі НКП (15б.)
-     Відповідність висновків, щодо поставлених завдань роботи (5б.)
-     Відповідність до критеріїв оформлення роботи (5б.)


Порядок подачі роботи до конкурсу
Не пізніше 28 лютого 2020 року відправити електронну версію робіт на електрону пошту lyceum7@i.ua та вказати в листі назву роботи та виконавця, місто та назву навчального закладу чи номер («Шкільна  риторика», 7-Б клас, Вінниця, школа-ліцей 7).

3.	Контакти для інформації
21018, м. Вінниця (Україна), вул. Владислава Городецького 21
Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 7 Вінницької міської ради»

Романова Анна Олексіївна
+38 (068) 818-80-70
+38 (050) 962-63-22
lyceum7@i.ua

