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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Всеукраїнський конкурс творчих робіт школярів «Літературний Всесвіт»
(далі Конкурс) проводиться щорічно на базі Національного центру аерокосмічної освіти
молоді ім. О.М. Макарова (далі НЦАОМ ім. О.М. Макарова).
1.2. Співорганізаторами Конкурсу можуть бути підприємства та установи ракетнокосмічної галузі, вищі навчальні заклади аерокосмічного профілю та інші організації,
що зацікавлені у пошуку та підтримці талановитої молоді.
1.3. Метою Конкурсу є:
- стимулювання школярів щодо уяви, розвитку пам’яті, вміння самостійно
аналізувати факти та вміло відображати свою думку про Космос та Всесвіт;
- розвиток зацікавленості учнів у поглибленому вивченні космічного простору
за допомогою творчого та літературного спрямування;
- підтримка творчого самовдосконалення учнівської молоді.
1.4.
-

-

-

Основними завданнями Конкурсу є:
пошук та підтримка обдарованої учнівської молоді, а також створення належних
умов для реалізації творчого потенціалу школярів;
забезпечити умови для творчої самореалізації дітей та молоді, розвитку у юнаків
і дівчат творчих здібностей, інтересу до авіації та космонавтики, науки, техніки,
екології та інше;
виховувати почуття національної гідності, збагатити інформацією школярів
про невідомі сторінки з історії, літератури та мистецтва України;
конкурс покликаний забезпечити підтримку обдарованої молоді, яка цікавиться
проблемами дослідження Космосу, відтворює своє уявлення про Всесвіт за
допомогою комп’ютерних технологій;
підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових, спеціальних та фахових
дисциплін та інше.

1.5. Освітньо-науковою та творчо-літературною базою для виявлення обдарованих
школярів, розвитку їх творчих здібностей та участі у Конкурсі є аерокосмічні класи
та Заочна аерокосмічна школа (далі ЗАКШ) при НЦАОМ ім. О.М. Макарова.
1.6. До участі в Конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх шкільних
та позашкільних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі: учні
Заочної аерокосмічної школи НЦАОМ ім. О.М. Макарова «Всесвіт», Малої академії наук,
УМАКО «Сузір’я», центрів НТТУМ та інші.
1.7. До участі в конкурсі допускаються учні у віці від 7 до 18 років.
Кількість учасників необмежена.
Всі учасники конкурсу поділяються на 2 категорії за віком:
- молодша группа
–
від 7 до 12 років;
- старша группа
–
від 13 до 18 років.
1.8. Найкращі роботи учасників Конкурсу будуть відзначені дипломами, грамотами,
подяками та призами.
1.9. Організатори Конкурсу залишають за собою право змінювати дане ПОЛОЖЕННЯ
з метою забезпечення більш ефективного проведення Конкурсу.
2. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
2.1. До розгляду на Конкурс приймаються творчі роботи, у яких можуть бути
відображені дійсні або фантастичні події, космічні явища, дитячі фантазії про міжпланетні
польоти, неземні цивілізації, незвідані планети, відображені пам’ятні дати космонавтики,
видатні астрономічні відкриття, зіркова астрономія; галактики, астрономічні
спостереження тощо.
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2.2.
1.
2.
3.

Напрямки конкурсу:
Нова космічна казка (оповідання чи казка на космічну тематику).
Вірш.
Есе (власні думки чи міркування з приводу однієї із заданих тем, список тем для
кожного конкурсу щорічно оновлюється).

2.3. Для проведення Конкурсу створюється оргкомітет із числа представників
організацій, що проводять Конференцію. Очолює оргкомітет голова, який має заступника
(за необхідності), робочу групу, секретаря, решта – члени оргкомітету, розподіл доручень
між якими здійснює голова.
2.4. Оргкомітет разом з робочою групою навчально-методичного відділу:
- призначає та затверджує склад журі щодо напрямків Конкурсу, які проводять
рецензування конкурсних робіт та формують склад учасників Конкурсу;
- визначає та забезпечує порядок проведення Конкурсу;
- готує необхідну документацію щодо проведення Конкурсу та підведення підсумків.
2.5. Для проведення Конкурсу формується журі, в роботі якого приймають участь
представники НЦАОМ ім. О.М. Макарова, методисти міського методичного Центру
Управління освіти та науки, а також працівники установ, підприємств та закладів профілю
відповідно до напрямків Конкурсу:
- чисельний склад журі має бути не менш ніж 5 чоловік;
- до складу журі входять: голова журі, секретар, члени журі;
- журі проводить оцінювання виконаних конкурсних робіт і визначає переможців
кожній категорії та віковій групі;
- результати Конкурсу заносяться до оціночної відомості чи протоколу
та підписуються членами журі.
2.6. Роботи на Конкурс подаються один раз. Твори, які були надані раніше, журі
розглядати та оцінювати не буде. Усі матеріали будуть перевірені на наявність плагіату.
2.7. Переможців визначають за кількістю набраних балів.
2.8. Роботи учасників оцінюються за наступними критеріями:
- відповідність темі
–
максимальна кількість балів 10;
- зміст
–
максимальна кількість балів 10;
- правопис та оформлення –
максимальна кількість балів 10;
- оригінальність
–
максимальна кількість балів 10;
- повнота розкриття теми
–
максимальна кількість балів 10.
2.9. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами першого, другого і третього
ступенів; грамотами, подяками та призами.
2.10. Оргкомітет Конкурсу може передбачати окремі номінації та призи для учасників,
яких відзначило журі.
2.11. Згідно з пропозиціями навчально-методичного відділу та рішенням керівництва
НЦАОМ ім. О.М. Макарова, переможці Всеукраїнського конкурсу творчих робіт школярів
«Літературний Всесвіт» та учні, що досягли значних успіхів у навчанні, в науковотехнічній творчості, можуть бути рекомендовані для участі у всеукраїнських
та міжнародних конференціях, фестивалях, конкурсах, змаганнях та інших заходах
аерокосмічного спрямування.
2.12. Дата проведення чергового Конкурсу щорічно узгоджується, затверджується
наказом НЦАОМ ім. О.М. Макарова та оголошується на сайті www.unaec.dp.ua.
2.13. Конкурс проводиться заочно.
2.14. Підведення підсумків та результати Конкурсу оголошуються на сайті НЦАОМ
ім. О.М. Макарова (www.unaec.dp.ua).
2.15. Нагородження переможців Конкурсу проводиться на базі
НЦАОМ
ім. О.М. Макарова.
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3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ,
ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОБІТ НА КОНКУРС
3.1. Конкурсна робота – друкований текст, у якому необхідно розкрити тему та зміст
роботи.
3.2. Конкурсні роботи мають бути підготовлені самостійно, одним учасником
або групою учасників.
3.3. Кожна робота надається в електронному вигляді: файл у форматі DOC або RTF,
шрифт Times New Roman, розмір 12пт.
3.4. Приймаються роботи українською, російською та англійською мовами.
3.5. У казках та віршах, розмір – не більш 10 сторінок друкованого тексту,
допускається графічне оформлення (графічні зображення повинні бути надані окремими
файлами).
3.6. Розмір есе – повинен бути не більше 2 друкованих сторінок.
3.7. Для реєстрації учасника подається заявка на участь у Конкурсі (для команди
учнів – колективна заявка) (додаток 1) та конкурсна робота (зразок оформлення
додаток 2) в оргкомітет Конкурсу за електронною адресою: star.way.dp@gmail.com.
(Тема листа – Літературний Всесвіт).
3.8. Заявки без конкурсних робіт не розглядаються.
3.9. До участі у Конкурсі допускаються учасники, які пройшли реєстрацію та надали
конкурсні роботи до оргкомітету.
3.10. Заявки та Конкурсні роботи необхідно надіслати до оргкомітету за два місяці
до проведення Конкурсу, не пізніше вказаної дати в оголошенні.
3.11. Строки проведення конкурсу будуть оголошені на сайті НЦАОМ ім. О.М.
Макарова: www.unaec.dp.ua та на сторінці у соціальній мережі facebook.com/ncaom.dnipro/.
4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ
4.1. Матеріально-технічне забезпечення Конкурсу здійснюється за рахунок НЦАОМ
ім. О.М. Макарова.
4.2. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок НЦАОМ ім. О.М. Макарова –
організатора Конкурсу, спонсорських коштів та коштів інших джерел, незаборонених
законодавством України.
4.3. Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників та їх супроводжуючих
здійснюються за власні кошти або за кошти органів освіти, які направляють команду
чи окремих учасників на Конференцію.
4.4. Контроль за безпеку життєдіяльності учасників Конференції покладається на осіб,
що їх супроводжують.
4.5. За дотримання правил з охорони праці та протипожежної безпеки під час
проведення Конференції відповідає Національний центр аерокосмічної освіти молоді
ім. О.М. Макарова.
4.6. За культурно-розважальні заходи для школярів – учасників Конференції відповідає
Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова.
5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. В заявці обов’язково відзначати згоду батьків на використання персональних даних
дітей.
5.2. Всі роботи, подані на Конкурс, є власністю авторів. Авторське право щодо робіт
залишається за учасниками.
Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова залишає
за собою право розміщати роботи учасників Конкурсу на сайті НЦАОМ
ім. О.М. Макарова (електронну копію) та використовувати їх, як наглядовий матеріал для
участі у різних заходах аерокосмічного спрямування.
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Місце проведення Конкурсу:
Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова, проспект
Гагаріна, 26, м. Дніпро, Україна.
5.4. Поштова адреса:
Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова,
«Літературний Всесвіт», пр. Гагаріна, 26, а/с 503, м. Дніпро, 49005, Україна.
5.5. Контактна інформація:
Телефон
+38(056) 713-58-64
Тел/факс
+38(056) 713-57-56.
Сайт Конкурсу:
star-way.dp.ua
E-mail:
star.way.dp@gmail.com
5.3.
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Додаток 1
Заявка (колективна заявка)
(окремим документом)
на участь у
Всеукраїнському конкурсі творчих робіт школярів «Літературний Всесвіт»
Від __________________________________________________________________________

№
п/п

П.І.П
учасника
(повністю)

Дата
народження

Адреса
Назва
П.І.П
(область,
учбового керівника Напрямок
район,
Контактний
закладу
проекту
(казка /
місто,
телефон
(повністю) (повністю), вірш / есе)
населений
та клас
телефон
пункт)

*Згода на
обробку
персональних
даних*
(згоден /
не згоден)

+
*Згода на обробку персональних даних:
Я підтверджую, що ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про захист
персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-УІ й іншими нормативними актами,
і надаю згоду на використання і обробку власних персональних даних (включно збір
і зберігання) згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Додаток 2
Зразок оформлення роботи
(окремим документом для кожного учасника)
НАЗВА ОБОТИ
Напрямок: _________________________________________________________________
Автор: ______________________________________________________________________
Текст роботи.
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