Програма
проведення ІІ етапу всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН України
Сумський державний університет
07.45 – 09.00 - Реєстрація учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту МАН
(СумДУ, головний корпус, актова зала)
09.00 – 09.30 - Організаційні збори (СумДУ, головний корпус, актова зала)
09.30 – 09.50 - Перехід до аудиторій для написання контрольних робіт
10.00 – 13.00 - Виконання контрольних робіт з базових дисциплін:
- математики
ауд. Н - 121
(секції математики, прикладної математики, математичного
моделювання, інформатики, економіки, технічних наук)
- фізики
ауд. ЕТ - 228
(секції фізики, технічних наук)
- біології
ауд. ЕТ - 314
(секції медицини, біології людини, екології, охорони довкілля,
біології, психології, агрономії, лісознавства, ветеринарії)
- хімії
ауд. Ц - 308
(секції екології, охорони довкілля, біології людини, хімії)
- історії України
ауд. Н - 119
(секції правознавства, етнології, філософії, історичного краєзнавства
археології, всесвітньої історії, історії України, релігієзнавства, соціології, психології)
- географії
ауд. Ц - 219
(секції географії, кліматології, геології, гідрології)
- української мови та літератури
ауд. ЕТ - 304
(секції української мови, української літератури, фольклористики, зарубіжної
літератури, літературної творчості, мистецтвознавства, педагогіки, журналістики,
екології)
- англійської мови (секції англійської мови, охорони довкілля та раціонального
природокористування)
ауд. ЕТ - 216
- німецької мови (секція німецької мови)
ауд. ЕТ - 216
- французької мови (секція французької мови)
ауд. ЕТ - 216
- зарубіжна літератури
ауд. Н - 110
(секція зарубіжної літератури)
- російської мови (секція російської мови)
ауд. Н - 110
12.45 – 13.00 - Обід (для учасників, які виконують декілька контрольних робіт)
13.10 – 13.30 - Обід (для учасників, які виконували контрольні роботи
з історії України, української мови, іноземної, російської мов, зарубіжної літератури)
13.30 – 13.50 - Обід (для учасників, які виконували контрольні роботи
з географії, хімії, біології, фізики, математики)
13.15 – 15.15 - Виконання контрольних робіт (для учасників, які виконують
контрольні роботи з декількох базових дисциплін)
ауд. Ц - 321

14.00
- Захист науково-дослідницьких робіт:
секції:
- математики
- прикладної математики,- математичного моделювання
- фінансів, грошового обігу та кредиту, економічної теорії
- мікроекономіки, макроекономіки
- безпеки інформаційних та телекомунікаційних,
мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм,
інформаційних систем, штучного інтелекту
- експериментальної, теоретичної фізики, астрономія
- технологій програмування, Інтернет технологій
та Web дизайну, комп’ютерних систем та мереж
- екологічно безпечні технології,
авіа-, ракетобудування, машинобудування
- науково-технічна творчість, винахідництво,
матеріалознавство, електроніка та приладобудування
- екології
- охорони довкілля
- медицини
- біології людини
- ботаніки та зоології
- загальної біології, валеології
- хімії
- психології
- права
- історії України, етнології, археології
- соціології, філософії,історії релігії, релігієзнавства
- історичного краєзнавства
- всесвітньої історії
- географії та ландшафтознавства
- геології, кліматології, гідрології
- педагогіки
- англійської мови
- німецької мови, французької мови
- російської мови, зарубіжної літератури
- української мови
- української літератури
- літературної творчості
- фольклористики
- мистецтвознавства
- журналістики
- секції агрономії, лісознавства, ветеринарії
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Максимальна сумарна оцінка за участь в усіх конкурсних заходах становить 100 балів.
Для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних,
комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук:
- заочне оцінювання науково-дослідницької роботи (20 балів максимально),
- оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни (33 бали максимально),
- захист науково-дослідницької роботи (47 балів максимально).
Для відділень історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства,
фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства:
- заочне оцінювання науково-дослідницької роботи (25 балів максимально),
- оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни (30 балів максимально),
- захист науково-дослідницької роботи (45 балів максимально).
Конкурс має характер особистої першості. Переможці визначаються в кожній секції за
сумою балів, отриманих учасниками в усіх розділах програми конкурсу.
І місце не визначається, якщо учасник набрав менше 85 балів.
ІІ місце не визначається, якщо учасник набрав менше 80 балів.
ІІІ місце не визначається, якщо учасник набрав менше 75 балів.
Порядок розгляду спірних питань на ІІ етапі конкурсу
1. Результати заочного оцінювання роботи будуть оголошені під час реєстрації
учасників ІІ етапу. Якщо учасник конкурсу не погоджується з результатами заочного
оцінювання науково-дослідницької роботи, під час захисту роботи він має змогу навести
відповідні аргументи щодо свого дослідження. За рішенням журі попередня оцінка може
бути змінена.
2. Із результатами контрольної роботи можна буде ознайомитися 21.02.2018 року з
10.00 год. на сайті www.ocpo.sumy.ua. Якщо учасник конкурсу не погоджується із
результатами оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни, він подає апеляційну
заяву на ім’я голови журі предметної комісії на електронну пошту sumyman@ukr.net
21.02.2018 року з 10.00 до 13.00 год. Розгляд апеляцій відбудеться 21.02.2018 року в
індивідуальному порядку.
3. Результати захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються після виступу всіх
учасників відповідної секції та підсумкової наради членів журі. Якщо за результатами
захисту роботи в учасника виникають питання, він може отримати аргументовані
роз’яснення і рекомендації голови та членів журі секції.
Із загальними результатами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН України можна буде ознайомитися на сайті
www.ocpo.sumy.ua 21.02.2018 року з 17.00 год.
«Гаряча лінія»:
- Мартинчук Катерина Іванівна (заступник директора ОЦПО та РТМ) – 0506433427;
- Бондар Любов Миколаївна (заступник директора ОЦПО та РТМ) –
- Герасименко Оксана Валеріївна (відділення математики, фізики, економіки, технічних і
комп’ютерних наук; відділення хімії та біології, екології та аграрних наук) - 0952578013
- Черномаз Алла Вячеславівна (відділення історії, філософії та суспільствознавства, наук
про Землю) – 0509239130;
- Соловей Антоніна Володимирівна (відділення літературознавства, фольклористики та
мистецтвознавства, мовознавства) – 0663833949;

