Положення
про проведення Всеукраїнського конкурсу створення веб-сайтів
«Літературна візитка краю»
І. Загальні положення
1.1. Це положення визначає порядок організації та проведення
Всеукраїнського конкурсу створення веб-сайтів «Літературна візитка краю»
(далі – Конкурс).
1.2. Метою проведення конкурсу є вшанування видатних українських
письменників та формування умінь та навичок у використанні Інтернеттехнологій.
1.3. Основними завданнями Конкурсу є:
- вшанування видатних українських письменників, популяризації
художнього слова, занурення молоді в культурний контекст свого краю;
- утвердження державного статусу української мови, піднесення її
престижу серед учнівської, студентської молоді та населення краю загалом;
- сприяння впровадженню та поширенню сучасних інформаційнокомунікаційних технологій, формування умінь та навичок у використанні
Інтернет-технологій у навчальному процесі;
- формування навичок роботи в команді;
- сприяння творчому самовдосконаленню учнівської молоді;
- оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованими учнями,
вихованцями, слухачами.
1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для
учнів (вихованців) 9-11 класів закладів загальної середньої освіти, вихованців
закладів позашкільної освіти, слухачів професійно-технічних навчальних
закладів віком від 13 до 16 років включно (далі – учасники).
1.5. Організаторами Конкурсу є:
Національна спілка письменників України (далі НСПУ) та Національний
центр «Мала академія наук України» (далі НЦ «МАНУ») відповідно до етапів
проведення конкурсу (розділ ІІ цього Положення).
1.6. Інформація про проведення конкурсу розміщується на сайтах НСПУ
та НЦ «МАНУ», а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один
місяць до початку проведення.
1.7. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних
даних».
ІІ. Порядок проведення конкурсу
2.1. Конкурс проводиться у два етапи:
І етап – відбірковий (заочний). Терміни проведення: грудень 2019 р. –
квітень 2020 р., координатор – НСПУ;
ІІ етап – фінальний (очний). Терміни проведення: 13-14 травня 2020 р.
координатор - НЦ «МАНУ». Місце проведення: Учбово-рекреаційний центр
«Міжнародний центр дитячої наукової творчості» (м Київ, вул. Квітки
Цісик, 14).

2.2. Для участі в І етапі Конкурсу необхідно:
- до 31 грудня 2019 р. (дедлайн – 23:59) зареєструватися заповнивши
Google Форму-1 (анкету-заявку) за адресою: https://bit.ly/2NizpwR.
- до 1 березня 2020 р. (дедлайн – 23:59) створити сайт-візитку про
одного із знакових, видатних літераторів свого краю. Сайт має розкривати
особистість письменника та вагу його творчого набутку. Сайт має містити
бібліографічні дані, фотоілюстрації, перелік творів, уривки або цілісні твори,
відгуки критиків. Створивши сайт-візитку, учасники Конкурсу надсилають
адресу сайту та уточнені дані про команду – за наданою організаторами Google
Формою-2, посилання на яку надсилається на зазначену електронну пошту
учасників після реєстрації.
2.3. За результатами І етапу експертною комісією буде здійснено відбір
переможців - три команди, які будуть запрошені на ІІ етап (очний) для
презентації своїх проєктів.
2.4. Строки, місце проведення ІІ етапу, списки команд учасниківпереможців конкурсу повідомляються відповідними листами НЦ «МАНУ»
місцевим органам управління освітою в областях, місті Києві.
2.5. Для участі в ІІ етапі Конкурсу учасники повинні подати такі
документи:
копію наказу відповідного органу управління освітою щодо участі у
заході;
медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з
інфекційними хворими;
довідку про щеплення;
копію свідоцтва про народження, паспорта.
ІІІ. Організаційний комітет та експертна комісія
3.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний
комітет та експертна комісія, до складу яких можуть входити члени НСПУ,
працівники НЦ «МАНУ» та представники громадських організацій-партнерів
(за згодою).
3.2. Персональний склад організаційного комітету затверджується
наказом НЦ «МАНУ» та головою НСПУ.
3.3. Склад експертної комісії Конкурсу формується за поданням НСПУ,
затверджується головою НСПУ та погоджується директором НЦ «МАНУ».
3.4. Члени організаційного комітету забезпечують проведення
відповідних етапів конкурсу.
3.5. Члени експертної комісії здійснюють оцінювання веб-сайтів та
відбір учасників на ІІ етап Конкурсу.
IV. Учасники Конкурсу
4.1. У Конкурсі беруть участь команди у складі 4-5 учнів (вихованців) 911 класів закладів загальної середньої освіти, вихованці закладів позашкільної
освіти, слухачі професійно-технічних навчальних закладів віком від 13 до 16
років включно та вчителя, керівника-координатора команди.
Також учасниками організаційного та навчально-виховного процесу
Конкурсу є педагогічні, науково-педагогічні працівники, викладачі вищих

навчальних закладів, наукові працівники наукових установ, представники
громадських організацій, волонтери та інші фізичні особи, які приймають
активну участь в організації та проведенні Конкурсу.
4.2. До участі в ІІ етапі запрошуються три команди, переможці за
результатами відбору та рекомендаціями членів експертної комісії відповідно
до листів-викликів НЦ «МАНУ».
4.3. До місця проведення ІІ етапу Конкурсу учасники прибувають
організовано в супроводі керівника (супроводжуючої особи), призначеного з
числа педагогічних працівників територіальних відділень МАНУ, закладів
загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти, як виняток – у
супроводі батьків (за згодою). Керівник (супроводжуюча особа) відповідає за
безпеку життя та здоров’я учасників Конкурсу в дорозі та під час проведення
заходу, своєчасне оформлення документів.
4.4. Учасники Конкурсу забов’язані дотримуватись цього Положення.
V. Вимоги та показники оцінювання веб-сайтів
5.1. Для участі в І етапі Конкурсу команда має створити веб-сайт, який
буде оцінюватися за наступними параметрами:
контент – за показниками якомога більшого розкриття творчої
особистості письменника та непересічності його таланту;
дизайн – за показниками оригінальності подачі; наочності та
зрозумілості викладеної інформації; грамотності викладу матеріалу;
зрозумілості та легкості запам'ятовування доменного імені; оптимізації вебсайту під мобільну версію; присутності посилань на сайти Національної спілки
письменників України (далі – НСПУ) та Національного центру «Мала академія
наук України» (далі – НЦ «МАН»).
зручність – за показниками наявності елементів управління та меню,
переходів та відкривання лінків; читабельності інформації, легкості пошуку
інформації; інструментів зворотного зв'язку; використання доцільних
заголовків та ключових слів.
VI. Відзначення переможців
6.1. Переможці Конкурсу отримують дипломи та можуть відзначатися
призами або логотипною продукцією.
6.2. Інформація про проєкти учасників Конкурсу оприлюднюється на
офіційних веб-сайтах НЦ «МАНУ» та НСПУ та в засобах масової інформації, у
літературній пресі, виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЦ «МАНУ» та
НСПУ.
VIІ. Фінансування
6.1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за
рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.

