
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НЦАОМ

вiд 01.09,2021 р. Ns 52-оД

ПОЛОЖЕННЯ

про ВсеукраТнський конкурс дитячого малюнку (КРОК ДО ЗРОК>

1. Загальнi положення

1.1. Конкурс дитячого мапюнку <Крок до зiрок> (далi - Конкурс) проводиться у рамках
заходiв, присвячених BcecBiTHboMy .Щню авiацii та космонавтики.

1.2. Конкурс органiзовус та проводить Нацiона-пьний центр аерокосмiчноi освiти молодi
iM. О.М. Макарова (да-пi - НЦАОМ).

1.3. Конкурс покликаний забезпечити пiдтримку обдарованоi молодi, яка цiкавиться
проблемами дослiдження Космосу, вiдтворюе свое уявлення про BcecBiT за допомогою
мчIлювання.

|.4. Основними цiлями та завданнями Конкурсу с:

виявлення обдарованих дiтей i розвиток iх творчих здiбностей;
популяризацiя знань про Космос i BcecBiT;
естетичне виховання дiтей;
залучення дiтей дошкiльного та шкiльного BiKy ло художнiх видiв творчостi;
залучення уваги дiтей та юнацтва до науково-технiчних проблем розвитку космiчноТ
галузi;
органiзацiя професiйноi орiентацii дiтей у ранньому вiцi з метою вибору майбутньоТ
спецiалiзацii.

1.5. Iнформацiя про проведення Конкурсу розмiщусться на офiцiйному сайтi НЦАОМ
(www.unaec.dp.ua).

l.б. Органiзатори Конкурсу зчrлишають за собою право змiнювати ПОЛОЖЕННII про Конкурс
з метою забезпечити найбiльш ефективне проведення Конкурсу.

. 2. Умови проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться щорiчно у KBiTHi мiсяцi. ,Щата uроведення Конкурсу узгоджуеться,
затверджуеться наказом та оголошуеться на офiцiйному сайтi НЦАОМ.

2.2. ,Щля участi у KoHKypci, в зазначений органiзаторами TepMiH, необхiдно надати зiu{вку
(зразок додаеться) в оргкомiтет Конкурсу за адресою: м. ,Щнiпро, пр. Гагарiна, 26,
KiMH. J\Ъ З2 або надiслати на поштову адресу: Нацiона_ltьний центр аерокосмiчноi освiти
молодi iM. О.М. Макарова, конкурс кКрок до зiрок>, пр. Гагарiна,26, а/с 50З, м. Щнiпро,
49005, УкраiЪа.

2.3, Пiд час проведення Конкурсу в примiщеннi НЦАОМ органiзовуеться виставка
конкурсних робiт.

2.4. ,Щля проведення Конкурсу формуеться журi:

чисельний склад журi мас бути не менш 5 осiб;
до складу журi входять: голова >тtурi, члени журi.

2.5. Журi проводить оцiнювання виконаних конкурсних робiт i визнача€ переможцiв, якi
зайняли першi три мiсця в кожнiй вiковiй групi. Результати Конкурсу оформлюються
протоколом, якiй пiдписусться членами журi.



2.6.

3.1.

в роботi журi приймають ylacTb представники нцАом, представники мiських та

обласних художнiх шкiл i стулiй (за згодою), продставники Щнiпропетровського
художнього музею (за згодою), переможцi всеукраТнських та мiжнародних KoHKypciB

мЕtлюнку з рiзних MicT та областей Украiни' якi не беруть участь у koHkypci. Члени журi,

яким не виповнилось 18 poKiB, приймають yTIacTb у роботi журi за згодою батькiв.

3. Тематика Конкурсу

KoHKypcHi роботИ виконуютьсЯ на космiчнУ тематику. У роботах Moжylb бути

вiдофженi дiйснi або фантастичнi подii, космiчнi явища, дитячi фантазii про мiжпланетнi

польоти, неземнi цивiлiзацii, незвiданi планети, пам'ятнi дати космонавтики, видатнi

астрономiчнi вiдкритгя, зiркова астрономiя, гаJIактики, астрономiчнi спостереження, а

також теми, якi щороку змiнюються та присвячуються рiзним важливим космiчним
подiям.

4. Учасники Коцкурсу

Учасниками Конкурсу можуть бути yci бажаючi: yrHi загальноосвiтнiх ШКiл, лiЦеiВ,

гiмназiй, художнiх шкiл, iзостулiй та iнших позашкiльних закладiв освiти з рiзних MicT та

областей Украiни, якi прагнуть розкрити своi творчi здiбностi.

Bci учасники Конкурсу подiляються на 3-и категорii за BiKoM:

молодша група - вiд 5 до 8 poKiB включно;
середня група - вiд 9 до |2 poKiB включно;
старша група - вiд 13 до 16 poKiB включно.

4.|,

4.2.

самостiйно. Bci роботи повиннi бути справжнiми,
iлюстрацiй i репродукцiй добуткiв вiдомих художникiв

5. Вимоги до оформлення конкурсних робiт

5.1. КожеН учасниК надае на КонкуРс не бiльше двох робiт.

5.2. Роботи повиннi бути зробленi
створеними одним автором. Копii
не розглядаються.

5.з. Ма-пюнки виконуються на ватманському паперi або полотнi формату вiд А-3 до А-1 та
можуть буги виконанi в буль-якiй технiцi.

5.4. Згортання та згинання робiт не допускаеться.

5.5. Кожна конкурсна робота повинна мати спецiа;lьну шильду (ярлик), на якiй розмiщусться
назва роботИ та iнфорМацiя прО r{асника: прiзвище та iм'Я автора, його BiK. Шильда

крiпиться на лiцьовiй частинi мaлюнку знизу.

5.6. Кожнароботаповинна бути оформлена в паспарту.

6. ОцiнюванЕя Конкурсу

6.1. Роботи на Конкурс представляються один раз. Роботи, що представлялись ранiше, журi

оцiнювати не буле.

6.2. Bci робоТи поданi на конкуРс е власнiстю ixHix aBTopiB. Авторське право щодо робiт
залишасться за учасниками.

6.3. Учасники Конкурсу мають право, за необхiдностi, забрати своТ роботи.

6,4. ЗгiднО з пропозиЦiями журi КонкурсУ та рiшеннЯм керiвництва НЩАОМ роботи уrасникiв
КонкурсУ можутЬ бlти peKoMeH,:ioBaHi для учасТi у всеуКраiнських та мiжнародних

конкурсах мirлюнку та iнших заходalх аерокосмiчного спрямування.

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

розсуд, як наглядовий матерiа_п для участi у рiзних заходах аерокосмiчного спрямування



6.6,

6.7.

або розмiщувати на власних веб-сайтах (електроннi копii).

мiсце переможця Конкурсу визначаеться по кiлькостi набраних бшriв.

При оuiнчi робiт Конкурсу журi керуеться наступними критерiями:

Критерii оцiнювання кiлькiсть балiв
40 ба"п в

Тiдивiдуальний творчий пiдхiд до виконання роботи 20 бал в

розвинена художня уява 20 ба_ll в
ЯкiЕБ вl.лготовлёння роботи 20 бал в

Всього: 100 балiв

6.8. Голова журi несе особисту вiдповiдальнiсть за результати Конкурсу.

7. Визначення та нагороджецня переможцiв

7.1. Учасники, якi посiли призови мiсця, нагороджуються диrrломаN{и першого, другого i
третього ступенiв, грамотами та призzlми.

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

7.з. Журi Конкурсу може передбачати okpeMi номiнацii для учасникiв, яких вiдзначило журi,

наприкJIаД: самомУ юному, за оригiна-пьнiсть та iншi.

8. Фiнансовi умови конкурсу

8.1. Конкурс проводиться на безоплатнiй ocHoBi.

8.2. Фiнансування витрат на органiзацiю та проведення Конкурсу здiйснюсться за рахунок
нцдоМ органiзатора Конкурсу, спонсорских коштiв та коштiв iнших джерел,

незаборонених законодавством УкраiЪи.

Сайт: www.unaec.dp.ua
E-mai 1 : ncaom.konkurs@ukr.net

Заступник Генерального директора
з науки та освiти

начальник
органiзацiйно-iнформацiйного вiддiлу

Узгоджено:

Провiдний юрисконсульт

9. Контактна iнформацiя
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,Щодаток

Заявка
на участь у ВсеукраiЪському KoHKypci
дитячого малюнку <Крок до зiрок>

вlд

Примiтка*
Я пiдтверлжую, що ознайомлений(а) з вимогами Закону УкраiЪи <Про захист персонilльних даних> вiд

01.06.20l0p. Ng 2297-YI та iнших нормативншх aKTiB i надаю згоду на використаннrI та обробку власних
персонztльцих даЕих (вк_lпочаючи збирання та зберiгання) вiдповiдно до ст. 8 Закону УкраТни про <Про захист
персон€}льних даних).


