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ПОЛОЖЕННЯ
про шкiльнi вilсгорини

1. Загальшi положення

1.1. Ще положення визначас порядок проведення шкiльних Вiкторин.

|.2. Шкiльнi Вiкторини, проводяться у раNrках ocBiTHbo - наукового проекту кТасмничиЙ космос>
i присвячуються планетаrчr Сонячноi системи.

1.3. Шкiльнi Вiкторини - це командний захiд, в якому дiти змагаються в pliHHi за видiлениЙ час

знайти правильЕу вiдповiдь на поставлене зtшитання ранiше нiж команда суперникiв.

1.4. Вiкторини органiзовуе та проводить органiзацiйно-iнформацiйний вiддiл Нацiонального

центра аерокосмiчноi освiти молодi iM. О.М.Макарова (дапi - НЦАОМ iM. О.М.Макарова).

1.5. Метою Вiкторин е виявлення та пiдтримка талановитих дiтей, розвиток ix зацiкавленостi дО

поглибленого вивчання космiчного простору, обмiну знtlннями та iнформацiею в областi
acTpoHoMiT, фiзики, природних явищ Космосу, тощо.

1.6. Основними завданнями Вiкторини е:

пiдтримка обдарованих дiтей i розвиток ix творчих здiбностей;
попуJIяризацiя знань про планети Сонячноi системи;

- естетичне виховання дiтей;
вмiння командно вирiпryвати постtlвленi завдання та творчо мислити.

I.'7. Iнформацiя про проведення Вiкторин в рап,{ках ocBiTHbo - наукового проекту кТаемничиЙ

космос) розмiщуеться на офiцiйному сайтi НЦАОМ iM. О.М.Макарова (www.unaec.dp.ua).

1.8. Органiзатори Вiкторин зztлишають за собою прtlво вносити змiни в Дане ПОЛОЖЕНFUI З

метою забезпечення нйбiльш ефективного проведення Вiкторини.

2. Умови проведення Вiкторини
2.1. Теми та термiни проведення Вiкторин вст{lновлюються щорiчно вiдповiдно до плtlну захоДiв

органiзацiйно-iнформацiйного вiддiлу на поточний piK, узгоджуються, затверджуються наказОм Та

оголошуються на офiцiйному сайтi НЦАОМ iM. О.М.Макарова.

2.2. Вiкторини проводяться в примiщоннях НЩАОМ iM. О.М.Макарова та заftшьноОСвiТНiХ

закладiв ,Щнiпра.

2.З. Час, за який проходить Вiкторина, не перевипryе однiеТ години.

2.4. Проводять Вiкторину та оцiнюють ком,tнди представники органiзацiйно-iнформацiЙногО
вiдлiлу НЦАОМ iM. О.М.Макарова.

3. Тематика Вiкторини

3.1. В раrrлках заходiв ктаемничий космос> тематикою Вiкторин е планети Сонячноi системи та

цiкавi факти про них. .щiти У формi гри сtlмостiйно знЕlходять вiдповiдi на поставленi

запитання та вирiшують творчi зzlвдчIння.



4. Учасники Вiкгорини

4.1. Учасникаrrли ВiкторИни е дiтИ молодшоГо та середНього шкiлЬного BiKy (2 - 5 класи), уrнi
зiгtшьноосвiтнiх шкiл, реабiлiтачiйних центрiв MicTa !нiпро.

4.2. Вiкторина проводиться у виглядi змагань мiж команда.rчlи учнiв.

5. Органiзацiйно-методичне забезпечення

5. 1. Органiзацiйно-iнформацiйний вiддiл:
- визначае теми, термiни та порядок проведення Вiкторин;
- Органiзовуе заг€шьне керiвництво пiдготовкою та проведенням Вiкторин;
- розробляе сценарiй проведення Вiкторин;
- Визначас переможцiв i готуе пропозицii щодо нЕlгородження переможцiв.

б. Правила та оцiнювання Вiкторини

б.l. У Вiкторинi беругь участь команди, якi складаються з одного або декiлькох класiв з рiвною
кiлькiстю уrасникiв, tlле Ее бiльше 30 осiб-учасникiв Вiкторини.

6.2. Команди-учасники повиннi пройти Bci етапи Вiкторини, якi складilються з рiзних завдань.
6,3. Органiзатори мають право додавати або мiняти завдання Вiкторини.

7. Визначення та нагородження переможцiв

7.1. Bci у-,rасники Вiкторини нагороджуються призtlп,fи, кожний кJIас н€городжу€ться грzlп,{отою

за rrасть у Вiкторинi.

8. Фiнансовi умови Вiкторини

8.1. ,Щля Bcix учасникiв Вiкторина проводиться на безоплатнiй ocHoBi.

8.2. Фiнансування Вiкторини здiйснюеться за рахунок органiзатора НЦАОМ
iM. О.М. Макарова, спонсорських коштiв та коштiв iнших джерел, везаборонених чинним

законодавством Украihи.

9. Контактна iнформацiя

Поштова адреса:
Нацiональний центр аерокосмiчноi освiти молодi iM. О.М. Макарова, пр. Гагарiна,26,

а/с 503, м. .Щнiпро, 49005, Украiна.

тел. +38(056) 7l3-58-64, E-mai1:. псаоm-kопkurs@trtkr.пеt , сайт; www.Imaec.dp.ua
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