ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ комунального закладу
«Мала академія наук»
учнівської молоді Херсонської
обласної ради
від 19.09.2016 р. № 79-о
Умови проведення
обласного заочного конкурсу на підтримку воїнів антитерористичної
операції «Душею прагнемо до миру»
І. Загальні положення
1.1. Обласний заочний конкурс на підтримку воїнів антитерористичної
операції «Душею прагнемо до миру» (далі – Конкурс) проводиться з нагоди
відзначення Дня українського козацтва та Дня захисника України.
1.2. Конкурс проводиться з метою виховання у молодому поколінні
Херсонської області почуття патріотизму, любові до Батьківщини, підтримки
воїнів антитерористичної операції у прагнення до перемоги, а також
стимулювання розвитку зрілої особистості дитини, з усвідомленою
громадською позицією.
1.3. Основними завданнями Конкурсу є:
– виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді;
– залучення школярів і студентів до підтримки воїнів антитерористичної
операції;
– залучення молоді до пізнавальної, творчої та дослідницької діяльності в
Херсонській області за напрямами: живопис, літературна творчість,
журналістика;
– стимулювання творчого мислення та самовдосконалення молоді.
ІІ. Керівництво Конкурсом
2.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу
здійснює комунальний заклад «Мала академія наук» учнівської молоді
Херсонської обласної ради (далі – КЗ «МАН»).
2.2. Для організації Конкурсу створюється оргкомітет та журі Конкурсу,
склад яких затверджується наказом КЗ «МАН».
ІІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу
3.1. Конкурс проходить протягом вересня-жовтня 2016 року.
3.2. Для участі у Конкурсі необхідно до 04 листопада 2016 року
надіслати заявку (Додаток №1) та конкурсну роботу:
- в електронному вигляді на електронну адресу КЗ «МАН»
man-ks@ua.fm

- на паперових носіях на поштову адресу КЗ «МАН»: 73002, м. Херсон,
вул. Ливарна, буд. 4.
3.3. Конкурс проводиться у номінаціях:
– малюнок;
– листівка;
– вірш;
– електронна презентація;
– відеоролик.
3.4. Журі Конкурсу розглядає подані учасниками конкурсні роботи та
визначає переможців в кожній номінації окремо.
3.5. Результати Конкурсу затверджуються наказом КЗ «МАН» та
оприлюднюються не пізніше 11 листопада 2016 р.
ІV. Організаційний комітет Конкурсу
4.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний
комітет, до складу якого входять педагогічні працівники КЗ «МАН».
4.2. Персональний склад організаційного комітету Конкурсу
затверджуються наказом КЗ «МАН».
4.3. Очолює організаційний комітет Конкурсу голова.
Голова організаційного комітету:
- визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
- керує роботою з організації та проведення Конкурсу.
4.4. Члени організаційного комітету Конкурсу:
- здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;
- забезпечують порядок проведення Конкурсу.
4.5. Секретар організаційного комітету Конкурсу:
- оформляє документи щодо проведення та підведення підсумків
Конкурсу;
- сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.
V. Журі Конкурсу
5.1. Журі Конкурсу формується з числа науково-педагогічних працівників
навчальних закладів з метою забезпечення об’єктивності оцінювання
конкурсних робіт учасників і визначення переможців Конкурсу.
5.2. До складу журі Конкурсу входять: голова журі, члени журі та
секретар.
5.3. Персональний склад журі Конкурсу затверджується наказом
КЗ «МАН».
5.4. Журі Конкурсу очолює голова, який організовує роботу членів журі,
проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців Конкурсу,
підписує оціночні протоколи Конкурсу.
5.5. Члени журі Конкурсу:
– забезпечують об’єктивність оцінювання конкурсних робіт учасників;
– заповнюють та підписують оціночні протоколи;
– визначають переможців Конкурсу.

5.6. Секретар журі Конкурсу забезпечує зберігання, систематизацію,
оформлення документів і матеріалів Конкурсу.
VІ. Учасники Конкурсу
6.1. У Конкурсі беруть участь учні 5-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів, учні (студенти, вихованці) відповідного віку професійнотехнічних, позашкільних і вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
(далі – учасники).
6.2. Роботи учасників оцінюються у двох вікових групах: 5-8 класи,
9-11 класи.
6.3. Кожний учасник має право представити на Конкурс лише одну
роботу у певній номінації.
6.4. До участі в Конкурсі допускаються лише роботи учасників, які були
виконані самостійно.
VІІ. Вимоги до конкурсних робіт, критерії їх оцінювання
7.1. У номінації «Малюнок» припустимими техніками малюнку є: гуаш,
пастель, акварель, кольорові олівці, фломастер, комп’ютерна графіка. Формат
робіт: А-2, А-3.
Малюнок повинен мати підпис, розташований під роботою, за формою:
назва роботи, ПІБ автора, клас, навчальний заклад (Додаток №3).
Конкурсні роботи у номінації «Малюнок» оцінюються за такими
критеріями:
№
Критерії оцінювання
Кількість
балів
1. Повнота розкриття теми
0-5
2. Композиційна цілісність
0-20
3. Культура оформлення
0-5
4. Оригінальність образно-художнього мислення
0-20
Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за малюнок, –
50 балів.
7.2. Листівка – відкритий лист на аркуші паперу, що містить зображення
та текст, оформлена з обох боків.
Листівка має бути написана державною мовою з урахуванням вимог
сучасного українського правопису.
Листівка повинна містити наступну інформацію стосовно автора: ПІБ
автора, класс, навчальний заклад.
Конкурсні роботи у номінації «Листівка» оцінюються за такими
критеріями:
№
Критерії оцінювання
Кількість балів
1. Повнота розкриття теми
0-15
2. Композиційна цілісність
0-5
3. Грамотність викладу та культура оформлення
0-10
4. Оригінальність образно-художнього мислення
0-20

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за листівку, –
50 балів.
7.3. Робота у номінації «Вірш» повинна мати титульний аркуш
(Додаток №2)
Робота обов’язково повинна мати назву та має бути надрукована шрифтом
Times New Roman текстового редактору Word розміром 14 на одному боці
аркуша білого паперу формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5. Поля: ліве –
30 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм.
Обсяг: до 3 віршів. Вірш має бути написаний державною мовою з
урахуванням вимог сучасного українського правопису.
Конкурсні роботи у номінації «Вірш» оцінюються за такими критеріями:
№
Критерії оцінювання
Кількість
балів
1. Повнота розкриття теми
0-10
2. Композиційна цілісність
0-10
3. Грамотність викладу та культура оформлення
0-10
4. Оригінальність образно-художнього мислення
0-20
Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за вірш, – 50 балів.
Не забороняється творче оформлення робіт.
7.4. Електронна презентація - публічне представлення певної
інформації у середовищі Microsoft PowerPoint.
Електронна презентація повинна мати титулку, розміщену на першому
слайді (Додаток №2).
Електронна презентація повинна бути створена за допомогою програми
Microsoft PowerPoint.
Обсяг: 12 - 15 слайдів (без титульного слайду).
Інформація, надана у слайдах, повинна бути написана державною мовою
з урахуванням вимог сучасного українського правопису.
Конкурсні роботи у номінації «Електронна презентація» оцінюються за
такими критеріями:
№
Критерії оцінювання
Кількість балів
1.
Повнота розкриття теми
0-10
2.
Оригінальність образно-художнього мислення
0-20
3.
Грамотність викладу матеріалу та культура
0-10
оформлення
4.
Наявність, доцільність та оригінальність
0-10
візуальної складової роботи (фотографії,
малюнки, мапи, схеми тощо)
Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за електронну
презентацію, – 50 балів.
7.5. Робота у номінації «Відеоролик» повинна мати розширення .avi,
.mp4, .WMV, .MPEG.
Роздільна здатність: 704x576, 720x576, 1280x720, 1920x1080.
Обсяг: 5-10 хвилин.

Відеоролик повинен містити у собі наступну інформацію про автора
роботи: ПІБ автора, клас, навчальний заклад, назва роботи (за наявності).
Конкурсні роботи у номінації «Відеоролик» оцінюються за такими
критеріями:
№
Критерії оцінювання
Кількість балів
1.
Повнота розкриття теми
0-15
2.
Оригінальність та якість візуальної складової
0-20
3.
Рівень естетичності оформлення
0-5
4.
Наявність, доцільність та оригінальність
0-10
звукового супроводу
Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за відеоролик, –
50 балів.
7.4. Конкурсні роботи, які не відповідають тематиці Конкурсу або
оформлені з порушенням цих вимог, а також подані після встановленого цими
Умовами строку, до участі в Конкурсі не допускаються.
7.5. Подані на Конкурс роботи не рецензуються і не повертаються.
VІІІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу
8.1. Переможці Конкурсу визначаються журі за відповідною кількістю
набраних балів в кожній номінації окремо, за умови, що І місце у певній
номінації може бути тільки одне.
8.2. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами комунального
закладу «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради.
8.3. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом
КЗ «МАН» та оприлюднюються не пізніше 11 листопада 2016 року.
ІХ. Фінансові умови
9.1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за
рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Додаток № 2
до Умов проведення обласного
заочного конкурсу на підтримку
воїнів антитерористичної операції
«Душею прагнемо до миру»

Міністерство освіти і науки України
Управління освіти, науки та молоді
Херсонської обласної державної адміністрації
Херсонське територіальне відділення МАН України
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Додаток № 3
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заочного конкурсу на підтримку
воїнів антитерористичної операції
«Душею прагнемо до миру»

Зразок підпису роботи учасника у номінації «Малюнок»
в обласному заочному конкурсі
на підтримку воїнів антитерористичної операції
«Душею прагнемо до миру»
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