ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ НЦАОМ
18.06.2018р. № 37-ОД

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс комп’ютерної графіки «УКРАЇНА КОСМІЧНА»
1. Загальні положення
1.1. Конкурс комп’ютерної графіки «УКРАЇНА КОСМІЧНА» (далі – Конкурс), проводиться з
метою підвищення інтересу дітей та юнацтва до науково-технічного розвитку космічної
галузі та залученню до активного використання інформаційних технологій у практичній
діяльності.
1.2. Конкурс організує та проводить Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім.
О.М.Макарова (далі – НЦАОМ).
Поштова адреса:
Національний
центр
аерокосмічної
освіти
молоді
ім.
О.М.
Макарова:
пр. Гагаріна, 26, а/с 503, м. Дніпро, 49005, Україна.
Контактна інформація:
Телефон
+38(056) 713-43-63
Тел/факс
+38(056) 713-57-56.
E-mail: info_center2002@ukr.net
Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному сайті НЦАОМ
(www.unaec.dp.ua).
1.3. Основними завданнями Конкурсу є:
виявлення обдарованих дітей і розвиток їх творчих здібностей;
популяризація знань про Космос і Всесвіт;
стимулювання творчої активності в області інформаційних технологій ;
придбання учасниками навиків роботи з інструментами комп’ютерної графіки;
залучення уваги дітей та юнацтва до науково-технічних проблем розвитку космічної галузі;
розвиток почуття патріотизму і любові до Батьківщини.
Конкурс покликаний забезпечити підтримку обдарованої молоді, яка цікавиться проблемами
дослідження Космосу, відтворює своє уявлення про Всесвіт комп’ютерними засобами.
1.4. Організатори Конкурсу залишають за собою право змінювати ПОЛОЖЕННЯ про Конкурс з
метою забезпечити найбільш ефективне проведення Конкурсу.

2. Умови проведення Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться щороку у листопаді місяці. Дата проведення Конкурсу щорічно
узгоджується, затверджується наказом Генерального директора НЦАОМ та оголошується на
офіційному сайті .
2.2. Для участі у Конкурсі до 26 листопада поточного року необхідно надати заявку (Додоток
№1) в оргкомітет Конкурсу за адресою: м. Дніпро, пр-кт Гагаріна, 26, кімн. №33.
2.3. Проведення Конкурсу в приміщенні НЦАОМ проходить заочно.
2.4. Для проведення Конкурсу формується журі:
чисельний склад журі має бути не менше 5 чоловік;

до складу журі входять: голова журі, члени журі;
журі проводить оцінювання виконаних конкурсних робіт і визначає переможців, які зайняли
перші три місця в кожній віковій групі;
результати Конкурсу оформлюються протоколом, який підписується членами журі.
2.5. В роботі журі приймають участь представники НЦАОМ.

3. Тематика Конкурсу
3.1. Конкурсні роботи виконуються по наступним напрямкам:
- Дніпро космічний-місто майбутнього;
- Космічна техніка;
- Емблема;
- Космічні фантазії.

4. Учасники Конкурсу
4.1. Учасниками Конкурсу можуть бути усі бажаючі учні загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій,
тощо міста Дніпра та Дніпропетровської області, а також інших міст та областей України, які
прагнуть розкрити свої творчі здібності.
4.2. Всі учасники Конкурсу поділяються на 2 категорії за віком:
молодша група – від 5 до 10 років включно;
старша група - від 11 до 16 років включно.

5. Вимоги до оформлення конкурсних робіт
5.1. Для участі в конкурсі приймаються комп’ютерні зображення, що відображають тематику
конкурсу, створені різними засобами комп’ютерної техніки:
-

Комп’ютерний малюнок. Малюнок створений «вручну» з мінімальним використанням
готових зображень.

-

Обробка зображень і дизайн. Для створення малюнка використовується готові
зображення, які надалі повинні оброблятись в графічних програмах.

-

Комп’ютерне моделювання ( у тому числі 3-D моделювання). Створення комп’ютерних
моделей відомих космічних апаратів, міст майбутнього, або розробка ракетно-космічної
техніки майбутнього.

5.2. Кожний учасник повинен сформувати та прислати архів з назвою Прізвище_учасника.ZIP, в
якій поміщає наступні файли:
-

Прізвище_заява.doc (зразок цього файлу у додатку);

-

Опис_роботи. doc ( описати у довільній формі назву, ідею та етапи створення роботи);

-

Прізвище_назва роботи. JPEG. (.TIFF);

-

Прізвище_назва роботи. Вихідний формат. (.PSD,.CRD, та ін.).
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6. Оцінювання Конкурсу
6.1. Роботи на Конкурс представляються один раз. Роботи, що представлялись раніше, журі
оцінювати не буде.
6.2. Всі роботи подані на конкурс є власністю їхніх авторів. Авторське право щодо робіт
залишається за учасниками.
6.3. Згідно з пропозиціями оргкомітету Конкурсу та рішенням керівництва НЦАОМ, роботи
учасників Конкурсу можуть бути рекомендовані для участі у всеукраїнських
та міжнародних конкурсах, та інших заходах аерокосмічного спрямування.
6.4. НЦАОМ залишає за собою право використовувати будь-яку конкурсну роботу на власний
розсуд, як наглядовий матеріал для участі у різних заходах аерокосмічного спрямування, або
розміщувати на власних веб-сайтах (електронні копії).
6.5. Місце переможця Конкурсу визначається по кількості набраних балів.
6.6. При оцінці робіт журі Конкурсу комп’ютерної графіки керується наступними критеріями:
Критерії оцінювання
Оригінальність, образність і повнота в розкритті теми
Відповідність темі
Дизайн роботи
Якість та складність технічного виконання роботи
Всього:

Кількість балів
20 балів
20 балів
20 балів
40 балів
100 балів

7. Визначення та нагородження переможців
7.1. Учасники, які посіли призові місця, нагороджуються дипломами першого, другого і третього
ступенів, грамотами та призами.
7.2. Керівники, які підготували переможців Конкурсу, нагороджуються подяками НЦАОМ.
7.3. Оргкомітет Конкурсу може передбачати окремі номінації для учасників, яких відзначило
журі (самому юному, за оригінальність та ін.).

8. Матеріально-технічне забезпечення та фінансування Конкурсу
8.1. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок НЦАОМ – організатора Конкурсу,
спонсорських коштів та коштів інших джерел, незаборонених законодавством України.

Начальник
організаційно-інформаційного відділу

І. В. Федоренко

Узгоджено:
Провідний юрист

Т.С. Драчова

3

Додаток №1

Заявка
на участь у Конкурсі дитячого малюнку «УКРАЇНА КОСМІЧНА»
від _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
№
з/п

П.І.Б.
учасника
(повністю)

Дата
народження

Повна
адреса
автора,
телефон

Навчальний
заклад, або
назва іншого
закладу,
клас

Повна
адреса
закладу

Назва
роботи

П.І.Б.
Керівника
(повністю),
телефон

Примітка*

Примітка*
Я підтверджую, що ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про захист персональних
даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI та інших нормативних актів і надаю згоду на використання та
обробку власних персональних даних (включаючи збирання та зберігання) відповідно до ст. 8
Закону України про «Про захист персональних даних».
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