Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова.
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ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс
«ЛІТЕРАТУРНИЙ ВСЕСВІТ»

1. Мета конкурсу
1.1 Забезпечити умови для творчої самореалізації дітей та молоді, розвитку у юнаків і дівчат
творчих здібностей, інтересу до авіації та космонавтики, науки і техніки та екології.
1.2 Розвивати уяву, пам’ять, вміння самостійно аналізувати факти. Виховувати почуття
національної гідності, збагатити інформацією про невідомі сторінки з історії, літератури,
мистецтва України.
1.3 Конкурс покликаний забезпечити підтримку обдарованої молоді, яка цікавиться
проблемами дослідження Космосу, відтворює своє уявлення про Всесвіт за допомогою
комп’ютерних технологій;
1.4 Інформація про проведення Конкурсу розміщується НЦАОМ на сайті (Офіційний сайт
www.unaec.dp.ua) та на сторінці у соціальній мережі (Сторінка - vk.com/unaecdp).
1.5 Організатори конкурсу залишають за собою право змінювати ПОЛОЖЕННЯ про Конкурс
з метою забезпечити найбільш ефективне проведення конкурсу.
2. Організація конкурсу.
2.1 Конкурс «Літературний Всесвіт» організує і проводить Національний центр
аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова.
2.2 Для участі у Конкурсі необхідно надати заявку (додаток 1) і конкурсну роботу
(додаток 2) в оргкомітет Конкурсу за електронною поштою: star.way.dp@gmail.com . (Тема
листа - Літературний Всесвіт). Заявки без робіт не розглядаються.
3. Учасники конкурсу.
3.1 До участі в конкурсі допускаються учні загальноосвітніх шкіл та професійнотехнічних навчальних закладів у віці від 10 до 18 років. Кількість учасників не обмежена.
3.2 Всі учасники конкурсу поділяються на 2 категорії за віком:
- молодша група – від 10 до 13 років;
- старша група – від 14 до 18 років.
4. Умови участі у конкурсі та строки проведення.
4.1 До участі у конкурсі допускаються учні, які попередньо представили свої роботи у
організаційному комітеті конкурсу, та зареєструвалися для участі в ньому
4.2 Роботи необхідно зареєструвати не пізніше, ніж за один тиждень до конкурсу.
4.3 Строки проведення конкурсу будуть оголошені на сайті www.unaec.dp.ua та на
сторінці у соціальній мережі vk.com/unaecdp.
5. Напрямки конкурсу.
У роботах можуть бути відбиті 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.
Напрямки конкурсу.
1. Нова космічна казка. Необхідно написати оповідання чи казку на космічну
тематику.
2. Вірш.
3. Есе. Необхідно написати власні думки чи міркування з приводу однієї із заданих
тем. Список тем оновлюється для кожного конкурсу.
6. Вимоги до робіт.
6.1 Робити мають бути зроблені самостійно, одним або групою учасників.
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6.2 Кожна робота надається в електронному вигляді , файл у форматі DOC або RTF. Шрифт
Times New Roman, розмір 12пт.
6.3 Приймаються роботи на українській, російській та англійській мовах.
6.4 У казках і віршах допускається графічне оформлення.
6.5 Розмір есе повинен бути не більше двох друкованих аркушів.

7. Умови проведення конкурсу.
7.1 Для проведення Конкурсу формується журі, в роботі якого приймають участь
представники НЦАОМ, методисти міського методичного Центру Управління освіти та
науки:
• чисельний склад журі має бути не менш 5 чоловік;
• до складу журі входять: голова журі, секретар, члени журі;
• журі проводить оцінювання виконаних конкурсних робіт і визначає переможців,
що зайняли перші три місця в кожній категорії та віковій групі.;
• результати Конкурсу оформлюються протоколом, якій підписується членами журі.
7.2 Конкурс проводиться заочно. Результати будуть оголошені на сайті www.unaec.dp.ua
та на сторінці у соціальній мережі vk.com/unaecdp.
8. Оцінювання конкурсу.
8.1 Роботи на Конкурс подаються один раз. Твори, які представлялись раніше, журі
оцінювати не буде. Усі матеріали будуть перевірені на наявність плагіату.
8.2 Всі роботи, подані на конкурс, є власністю авторів, але НЦАОМ залишає за собою
право використати будь яку конкурсну роботу або розмістити на своєму веб-сайті
(електронну копію).
8.3 Місце учасника визначається за кількістю набраних балів.
8.4 При оцінці робіт журі конкурсу керується наступними критеріями:
Критерії оцінювання
Відповідність тематиці
Оформлення роботи
Оригінальність
Повнота розкриття теми
ВСЬОГО

Кількість балів
10 балів
10 балів
10 балів
10 балів
40 балів

9. Нагородження переможців.
9.1 Учасники, які посіли призові місця, нагороджуються дипломами та грамотами
НЦАОМ.
9.2 Оргкомітет Конкурсу може передбачати окремі відзнаки іншим учасникам.
9.3 Переможці в секціях рекомендовані до участі в очному турі Всеукраїнської
конференції «Зоряний шлях».
10. Матеріально-технічне забезпечення та фінансування Конкурсу.
Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок НЦАОМ – організатора Конкурсу,
спонсорських коштів та коштів інших джерел, незаборонених законодавством України.
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Додаток 1

Заявка
на участь у конкурсі
від
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
№
п/п

П.І.П
учасника
(повністю)

Дата
народження

Контактний
телефон

Назва
учбового
закладу
та клас

П.І.П
Керівника
проекту
(повністю),
телефон

*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-VІ 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
(на окремому аркуші)

НАЗВА РОБОТИ
Напрямок: ___________________________________________________
Автор: ____________________________________________________
Текст роботи.
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