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1. ЗАГАЛЬН1 ПОЛОЖЕННЯ
1.1. 1нтелектуальний конкурс «Космiчне братство» -це командний конкурс, в якому
дiти змагаються в умiннi за видiлений час знайти правильну вiдповiдь на поставлене

запитання ранiше нiж команда суперникiв.
1.2. 1нтелектуальний конкурс «Космiчне братство» (далi - Конкурс) проводиться

щорiчно на базi Нацiонального центру аерокосмiчно.і. освiти молодi iм. О.М. Макарова

(далi -НЦАОМ iм. О.М. Макарова).

1.3. Пiдготовка та органiзацiя Конкурсу проводиться спiвробiтниками навчально-

методичного вiддiлу НЦАОМ iм. О.М. Макарова.
1.4. Метою Конкурсу € виявлення та пiдтримка талановитих учнiв, розвиток
•і.х зацiкавленостi до поглибленого вивчення космiчного простору, обмiну знаннями та

iнформацi€ю в областi астрономi.і., фiзики, природних явищ та екологi.і. Космосу,
технiчно.і. творчостi, ракетно-космiчного моделювання, iнформатики i т.п. та iнше.
1.5. Основними завданнями Конкурсу €:
- пiдтримка пiзнавально.і. та творчо.і. iнiцiативи учнiв;

- практичне залучення школярiв до Конкурсу та отримання навичок роботи

у командi;

- залучення школярiв до активно.і. iнтелектуально.і. дiяльностi у змаганнях;
- розвиток розумiння у школярiв ролi Космосу для сучасних технологiй;

- популяризацiя та практичне залучення школярiв до отримання аерокосмiчно.і.
освiти;

- сприяння в професiйнiй орiснтацi.і. та продовження освiти учнiв;
-пропаганда досягнень науки, технiки, новiтнiх технологiй та iнше.

2. ОСНОВН1 ПРАВИЛА, ТЕРМ1НИ ТА ПОРЯдОК ПРОВЕдЕННЯ
Конкурс проводиться у виглядi змагань мiж командами школярiв.
Учасниками Конкурсу € учнi 4-8 класiв Гурткiв аерокосмiчного спрямування

при НЦАОМ iм. О.М. Макарова.
Спiвробiтники навчально-методичного вiддiлу визначають команди школярiв для
участi у Конкурсi.

Термiни проведення Конкурсу встановлюються щорiчно вiдповiдно до плану
заходiв навчально-методичного вiддiлу на поточний рiк.
Мiсце проведення Конкурсу:
Нацiональний центр аерокосмiчно.і. освiти молодi iм. О.М. Макарова, проспект
Гагарiна, 26, м. днiпро, Укра.і.на.
Завдання Конкурсу визначають та встановлюють спiвробiтники навчально-

методичного вiддiлу НЦАОМ iм. О.М. Макарова
2.7

Виступи оцiнюються журi, до складу якого входять провiднi викладачi гурткiв

та спiвробiтники навчально-методичного вiддiлу.
2.8

Конкурс складасться з двох турiв:

I тур - презентацiя команд.
Кожна команда представля€ назву та капiтана команди.
Перший тур не с залiковим.
11 тур - iнтелектуальнi змагання команд.
2.9

-

-

Правила Конкурсу:
За iгровi столи сiдають команди з рiвною кiлькiстю учасникiв.

За правильну вiдповiдь команда отриму€ один бал, якщо вiдповiдь невiрна - нуль
балiв.

-

-

За порушення дисциплiни,. а також пiдказки, команда може бути позбавлена
одного балу.
Час обдумування вiдповiдi -одна хвилина.

-

Вiдповiда€ та команда, яка першою заявила про готовнiсть дати вiдповiдь.

Якщо команда дае неправильну вiдповiдь, то вiдповiда€ наступна команда.
Перемагас команда, яка набрала бiльшу кiлькiсть балiв.

3. П1дВЕдЕННЯ П1дСУМК1В
3.1

Команди учасникiв Конкурсу на пiдведеннi пiдсумкiв будуть вiдзначенi дипломами,
грамотами та призами.
3.2 Пiдведення пiдсумкiв та результати Конкурсу оголошуються на сайтi НЦАОМ
iм. О.М. Макарова (WWW.uпаес.dр.uа).

3.3

Органiзатори Конкурсу залишають за собою право змiнювати дане ПОЛОЖЕННЯ
з метою забезпечення бiльш ефективного проведення Конкурсу.

4. ОРГАН1ЗАЦ1йНО-МЕТОдИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Навчально-методичний вiддiл :
- визначас порядок, термiни та мiсце проведення Конкурсу;
-

формус склад журi;

- органiзову€ загальне керiвництво пiдготовкою та проведенням Конкурсу;
- розробля€ питання щодо Коilкурсу;
- визнача€ переможцiв i готус пропозицi.і. щодо нагородження переможцiв.

5. МАТЕР1АЛЬНО-ТЕХН1ЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА Ф1НАНСУВАННЯ
5.1

Матерiально-технiчне забезпечення Конкурсу здiйснюсться за рахунок НЦАОМ

iм. О.М. Макарова.
5.2

Органiзацiйно-методичне забезпечення Конкурсу створюс навчально-методичний

вiддiл НЦАОМ iм. О.М. Макарова.
5.3

Фiнансування Конкурсу здiйсню€ться за рахунок НЦАОМ iм. О.М. Макарова органiзатора Конкурсу, спонсорських коштiв та коштiв iнших джерел,
незаборонених законодавством Укра.і.ни.

6. 1НШ1 ПОЛОЖЕННЯ
6.1

Контроль за безпеку життедiяльностi учасникiв Конкурсу покладасться на осiб,
ЩО .1.Х СУПРОВОдЖУЮТЬ.

6.2

За дотримання правил з охорони працi та протипожежно.і. безпеки пiд час проведення
Конкурсу вiдповiдас Нацiональний центр аерокосмiчно.і. освiти молодi

iм. О.М. Макарова.
6.3

Обробка та захист персональних даних учасникiв.
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