Матеріали для конференції
надсилати електронною поштою
на адресу:
e-mail: perspektiva@msk.edu.ua

Критерії оцінювання науково-дослідної роботи
(очний тур)
№

Усі
учасники
та
отримають сертифікати.

Аргументованість вибору теми дослідження

10

2.

Системність і повнота розкриття теми;
ґрунтовність висновків, їх відповідність
отриманим результатам

30

3.

Ступінь самостійності, особистий внесок
автора в роботу

20

4.

Чіткість і логічність, послідовність і
грамотність викладу, культура мовлення,
вільне володіння матеріалом

20

5.

Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність
відповідей, змістовність поставлених запитань)

10

6.

Наявність і доцільність додаткового матеріалу,
що унаочнює основні результати дослідження
(мультимедійна презентація, схеми, таблиці,
малюнки, роздавальний матеріал тощо)

10

керівники

Контактна інформація:
Адреса: 87526, Донецька обл.,
м. Маріуполь, просп. Свободи, 90.
Сайт коледжу:
http://msk.edu.ua

Оргкомітет конференції:
Зубкова Олена Петрівна, заступник
директора МБК (тел. 067 80 40 670)
Сєрікова Олена Вікторівна,
методист МБК (тел. 067 585 20 59)
Шурхаленко Тетяна Володимирівна,
координатор, викладач МБК
(тел. 098 028 93 93)

Бали

1.

Кінцеві терміни подання документів:
1. Заявка – 05.04.2019
2. Стаття – 12.04.2019
3. Роботи для очної участі в конференції
(включаючи презентацію) - 19.04.2019

Критерії

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ
БУДІВЕЛЬНИЙ
КОЛЕДЖ

ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВА ОЧНО-ЗАОЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
ДЛЯ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ
УКРАЇНИ

«ПЕРСПЕКТИВА-2019»

Передбачені нагороди: переможці (1,2,3 місце) – грамоти,
учасники – сертифікати.
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ
– вищий
навчальний заклад І рівня акредитації, заснований на державній
формі власності, що здійснює підготовку фахівців освітньокваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за такими
спеціальностями:
192 «Будівництво та цивільна інженерія»:
спеціалізація «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»;
спеціалізація «Опорядження будівель і споруд та будівельний
дизайн»;
спеціалізація «Виготовлення будівельних деталей і конструкцій».
193 «Геодезія та землеустрій»:
спеціалізація «Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного
обладнання».
274 «Автомобільний транспорт»:
спеціалізація «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».
275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»:
спеціалізація «Організація та регулювання дорожнього руху».
071 «Облік і оподаткування»:
спеціалізація «Бухгалтерський облік».
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:
спеціалізація «Фінанси і кредит».

26 квітня 2019 року
Участь є безкоштовною!!!
Всі учасники та керівники
отримають сертифікати!!!

Шановні колеги!
Повідомляємо,
що
в
Маріупольському будівельному коледжі
26 квітня 2019 року
відбудеться
Всеукраїнська наукова очно-заочна
конференція для творчої молоді на
тему: «Тенденції та перспективи
розвитку науки очима творчої молоді».
Запрошуємо
студентів
вищих
навчальних
закладів
1-2
рівнів
акредитації, учнів професійних ліцеїв та
загальноосвітніх шкіл України взяти
участь у конференції.

Порядок роботи конференції:
12.00 - 12.30 – реєстрація
учасників конференції;
12.30 – 14.30 – відкриття
конференції, засідання секцій;
14.30 - 15.00 - підбиття
підсумків роботи, нагородження
учасників конференції.

-

Мета конференції:
 розкриття
інтелектуального
потенціалу студентів, учнів та
школярів; створення цілісної
скоординованої
системи
з
виявлення, розвитку, підтримки і
стимулювання
талановитої
молоді;
 об’єднання
широкого
кола
студентів і старшокласників на
основі спільного інтересу до
науки;
 формування дослідника, здатного
до
творчого
мислення,
самостійного пошуку шляхів
вирішення актуальних проблем;
 підвищення професійного рівня
підготовки молодих фахівців.

Напрями роботи конференції:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фізика, хімія.
Інформатика, математика.
Економіка.
Гуманітарні науки.
Будівництво
та
будівельний
дизайн.
Геодезія.
Матеріалознавство.
Фізичне виховання та здоровий
спосіб життя.
Транспорт і транспортні технології.

Учасникам конференції необхідно
надіслати в електронному вигляді
до оргкомітету такі матеріали:
1. Статтю (вимоги до її оформлення
та
зразок
документом).

додаються

окремим

2. Заявку на участь за формою:
П.І.Б. учасника конференції
П.І.Б. керівника
(викладача/вчителя, під
керівництвом якого
виконано роботу)
Напрям роботи
Назва статті
Назва та адреса
навчального закладу
Контактний телефон
Електронна адреса
Планую взяти участь очно/
заочно
Чи є потреба у збірнику
статей?
Чи потрібний сертифікат
учасника?
Чи потрібний сертифікат
учасника керівнику?
Збірник тез (за бажанням учасників)
надсилається на електронну адресу.
Після надіслання матеріалів автор протягом доби
електронною
поштою
отримує
відповідьпідтвердження від оргкомітету.
У випадку відсутності підтвердження необхідно
зателефонувати до оргкомітету або надіслати
матеріали повторно.

Мова конференції: українська, російська,
англійська.

