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ПОЛОЖЕННЯ

про мiський конкурс комп'ютерних техЕологiй <<Ми - дiти Галаrсгики>>

1. Загальнi положення

1.1. Конкурс комп'ютерних технологiй кМи - дiти Галактики> (далi - Конкурс), проводиться у

;;й .чr,одi", rrр"""""""их BcecBiTHboMy .Щню aBiauii та космонавтики,

|.2. Конкурс органiзуе та проводить Нацiональний центр аерокосмiчноI освiти молодi iM,

О.М.Макарова (далi - НЦАОМ),

fih-rНr"НiI3"* u.оо*осмiчноi осliтlл м-олодi iM. О.М. МаКаРОВа, КМИ - ДiТИ ГаЛаКТИКИ))'

пр. iагарiн а,26,а/с SO3, м, .Щнiпро, 49005, YKpaiHa,

Контактна iнформацiя:
Телефон +38(056)'71.З-4З-6З

Телiфакс +38(056)'l1r3-57-56,

Сайт: www.unaec,dp,ua

E-mail : info_center2002@ukr,net

1.3. Основними завданнями Конкурсу е:

- популяризацiя знань про BcecBiT;
_ пiд"rщЪrня iHTepecy до досягнень вiтчизняноi та мировоi космоIIавтики;

-стимулювання до вивчення природничих наук та застосування HoBiTHix комп'ютерних

технологiй;

- виявлення i розвиток творчих i технiчних здiбностей дiтей та молод1,

КонкУрспокJIиканийзабезпечитипiдтримкУобдарованоiмолодi,якацiкавитЬсянаУкоВо-
технiчними проблемами дослiдження КЬсмосу, вiдтворюе свос уявлення про BcecBiT

комп' ютерними засобаrr,rи,

1.4. Iнформаuiя про проведення Конкурсу розмiщуеться на офiuiйному сайтi нцАом

(www.unaec.dp.ua).
1.5. Органiзатори Конкурсу залишають за собою право змiнювати положЕННfI про Конкурс з

метою забезпечен""'"uпбiпuш ефективного проведення Конкурсу,

2. Умови проведення Конкурсу

2.|. Конкурс проводиться щорiчно у 2 етапи:

1етап_вiдбiрконк}рснихробiткомiсiеюдляУчастiУфiнаrri;
2 етап- фiнал конкурсу: .u*r., робiт, що пройшли вiдбiрний тур,

,щата проведення Конкурсу щорi""о узгоджуеться, затверджуеться наказом та оголошуеться

на офiчiйному сайтi НЦАОМ,



2.2. ,Щля ylacTi у KoHKyPci до 10 травня поточного року необхiдно lrодати зiUIвку (.Щодаток 1) в

оргкомiтет Конкурсу за адресою: м..Щнiпро, пр-кт Гагарiна,26, KiMH. N933.

2.З. ,,Щля проведення Конкурсу формуеться журi, в роботi якого приймають ylacтb представники

нцдом, методисти мiського методичного Щентру Управлiння освiти та науки, провiднi

викладачi .щнiпровського нацiонального унiверситету iMeHi олеся Гончара, представники

,ЩнiпровсЬ*о.о йi.rКого Планетарiю. Журi проводить експертизу поданих конкурсних робiт i
визначае уlасникiВ фiна_гlу. ФiнаЛ конкурсУ проводиться у примiщеннi нцАоМ у TpaBHi

мiсяцi.

3. Тематика конкурсу

3.1. Bci роботИ повиннi вiдповiдаТи аерокосмiчнiй тематицi. Можливi теми робiт:

- Iсторiя розвитку ракетно-космiчноi технiки;

- Паtrл'ятнi дати космонавтики;

- Видатнi особистостi в icTopii космонавтики;

- BcecBiT та MicTo людини у BcecBiTi;

-видатнi астрономiчнi вiдкритгя, Сонце, планети, супутники; зiркова астрономiя; галактики,

астрономiчнi спостереження, тощо.

З.2. Напрямки конкурсу:

- комп'ютерна творчiсть - електроннi презентацii, WЕВ-сайти, анiмацiйнi фiльми.

- комп'ютернi технологii - навчаltьнi, iгровi, TecToBi комп'ютернi програrr,rи аерокосмiчноi

тематики.

4. Учасники конкурсу

4.|, У KoHKypci може братИ участЬ учнiвська молодЬ BiKoM до 18 poKiB. Учасники можугь

прийняти участь у роботi декiлькох секцiй. Кожен учасник фiналу повинен захистити свою

роботу. Назахист вiдводиться до 10 хвилин.

4.2. Bci уrасники Конкурсу подiляються на 2 категорii за BiKoM:

- молодша група - вiд 8 до 12 poKiB включно;

- старша група - вiд 13 до 18 poKiB вкJIючно,

5. Вимоги до оформлення конкурсних робiт

5.1. КожниЙ учасник надае на Конкурс не бiльше двох робiт,

5,2. Роботи повиннi буги зробленi самостiйно,

5.3. Кожна конкурсна робота повинна мати назву,

5.4. Кожен учасник надае до оргкомiтету наступнi матерiали:

- Заявка на участь у KoHKypci (Щодаток 1)

- Конкурсна робота, оформлена згiдно iз ,Щодатком

без конкурсних робiт або тез не розгJIядчtються,

2, та ii електронна копiя. Заявки
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5.5. Органiзатори конкурсу
причин.

б. Оцiнювання Конкурсу

6.1. Роботи на Конкурс представляються один раз. Роботи, що представJIялись

оцiнювати не буле.

6.2. Bci роботи поданi на конкурс € власнiстю ixHix aBTopiB. Авторське право щодо робiт

зЕrлишаеться за rlасникапdи.

6.з. Учасники Конкурсу мають право, за необхiдностi, забрати cBoi роботи.

6.4. Згiдно з пропозицiями оргкомiтету Конкурсу та рiшенням керiвництва НЦАОМ, роботи

учасникiв Конкурсу можугь бути рекомендованi для участi у всеукраiнських

ia мiжнарод""* *о"*урсах, та iнших заходах аерокосмiчного спрямування,

6.5. нцдом залишае за собою право використовувати буль-яку конкурсну роботу на власний

розсуД, як наглядовий матерiал для у"u"Ъi у рiзних заходi}х аерокосмiчного спрямування, або

розмiщувати на впасних веб-сайтах (електроннi копii),

6.6. Мiсце переможця Конкурсу визначаеться по кiлькостi набраних баrriв.

6.'7. При очiнui робiт журi Конкурсу керуеться наступними критерiями:

Критерii оцiнювання кiлькiсть балiв

Постановка завдання та l1 актуЕшьнlсть 10 балiв

Застосyвання програмних засобiв 10 балiв

Пrлаяй 10 балiв
10 ба_тliв

.Щослiдницька (пошукова) складова
10 балiв

Всього: 50 балiв

7. Визначення та нагородження переможцlв

'l.|. Учасники, якi посiли призовi мiсця, нагороджуються ДИПЛОМЕllчtи першого, другого i третього

ступенiв, грамотами та призtlп,lи.

7.2. Керiвники, якi пiдготували переможцiв Конкурсу, нагороджуються подяками нцАом,

7.З. Оргкомiтет Конкурсу може передбачати oKpeMi номiнацii дJIя rlасникiв, яких вiдзначило

журi (самому юному, за оригiнальнiсть та iH,),

залишають за собою право вiдхилити буль-яку роботу iз вказiвкою

ранiше, журi

8.1. Фiнансування
спонсорських

8. Матерiально-технiчне забезпечення та фiнансування Конкурсу

На.и.lыпдс
оргшliзадiftпiнфрмаrifoлою вiлпiлу

Узюдкено:

Провiдпшiюрисг

I. В. Федорrшо

Т. С.фачова
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Додаток 1

Заявка
на участь у KoHKypci комп'ютерних технологiй кМи - дiти Галактики)

вИ

м
з/п

пJ.Б.
учаснuка

(повнiсmю)

R

ýр
ý/х
цfБ,ý

Повна
adpeca

авmора,
mелефон

нqвчмьнuй
заклаd,

Hlac

Повнq
adpeca
заклаdу

Назва

робоmu

пJ.Б.
KepiBHuKa

(повнiсmю),
mелефон

Напрямок Прuмimка*

Примiтка*
Я пiдтверлжую, що ознайомлений(а) з вимогами Закону Украiни кПро захист персональних

даних) вiд 01.06.2010р. Ns2297-YI та iнших нормативних aKTiB i надаю згоду на використання та

обробку власних персональних даних (включаючи збирання та зберiгання) вiдповiдно До сТ. 8

Закону Украiни про (Про захист персональних даних).

.Що роботи також додаються:
- короткий опис роботи
- перелiк технiчних засобiв, що застосовуються пiд час захисту
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.Щодаток 2

.Що заяви дода€ться конкурсна робота, що скJIадаеться iз роздiлiв:
l. Назва прогрilп,lи.
2. ПризначенЕя прогрttп,Iи.

3. Системнi вимоги.
4. Опис прогрiлми.
5. Опис €rлгоритму.
б. Фрагмент авторського коду.

Максима_пьнi системнi вимоги до програми: процесор PENTIUM-IV, тактова частота 2.4 GH4
об'ем RAM 512 МЬ, об'см вiдеопам'ятi 64 МЬ

Вимоги до конкурсних робiт:
-Електроннi презентацii. Розглядаються докJIади у виглядi електронних презентацiй, що

вiдображають тематику конкурсу. Основними критерiями оцiнювання е тематичне наповнення
презентацii, доповiдь, оригiнальнiсть, дизайн, функцiона.rrьнiсть, застосування мультимедiйних
засобiв. В презентацii обов'язково повиннi бути зазначенi прiзвище, iм'я автора та керiвника

роботи.
- ПрограмувtIння. Розглядшоться навчальнi, iгровi, TecToBi комп'ютернi прогрtlп,lи

аерокосмiчноi тематики. Основними критерiями оцiнювання е оригiнаltьнiсть, працездатнiсть
програм, новизна прогрilп{них рiшень.

- WЕВ_сайти. Розглядаються WЕВ-сайти, що вiдображають тематик}, конкурсу. Основними
критерiями оцiнювання с оригiнальнiсть рiшення, дизайн, працездатнiсть, наповнення сайту
iнформаuiею. Кожному учаснику дозволяеться надавати не бiльш нiж одну роботу. .Що конкурсу не

допускаються сайти, що представлялися на конкурси минулих poKiB. Bci сайти, щО

представляються на конкурс, повиннi буги авторськими, тобто не повиннi копiювати часткОВО абО

повнiстю роботи iнших aBTopiB. Учасники конкурсу можуть надсилати посилання на iснУючий i
працюючий в IHTepHeTi сайт.,Щля лока_пьних веб-сайтiв повиннi бри виконанi додатковi вимоги:

перша cTopiHKa повинна називатися index.html;

документи повиннi буги в кодуваннi windows-1251;
Bci файли повиннi бути в нижньому регiстрi й шлях до них варто вказувати вiдносно,

тобто вiд,,поточного каталогу";
на веб-сайтi обов'язково повиннi буги зазначенi прiзвище та iм'я автора, а також

керiвникiв роботи.
- Комп'ютерна анiмацiя. Розглядаються анiмацiйнi фiльми, що вiдображають тематиКУ

конкурсу: демонстрацiйнi, iгровi, навча_гtьнi фiльми, мультфiльми. Основними КРИТеРiЯМИ

оцiнювання с оригiнальнiсть рiшення, сценарiй, дизайн, володiння прогрЕlп,tними та технi,пrими
засобами. ,що роботи необхiдно додати текстовий файл iз наступною iнформаuiею: н.вва мЕIлюнка,

iм'я й прiзвище автора, BiK, школа, клас, програ},rи, за допомогою яких зроблена робота, коментар.


