
ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнський дитячий конкурс відеороликів 

«ХОЧУ БУТИ НАУКОВЦЕМ!» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Громадська організація «Асоціація сприяння глобалізації освіти та 

науки СПЕЙСТАЙМ», метою якої є сприяння інтелектуальному розвитку 

людини, популяризація науки, сприяння глобалізації освіти та науки, з 8 

квітня по 19 травня 2019 року оголошує Всеукраїнський дитячий конкурс 

відео-роликів на тему «Хочу бути науковцем!» для учнів 3-7 класів 

загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій України. 

Мета конкурсу: популяризація науки, мотивація інтелектуального 

розвитку дитини. 

Даний конкурс організовується в рамках благодійних дитячих 

просвітницьких програм ГО «СПЕЙСТАЙМ». 

 

2. ОРГКОМІТЕТ ТА ЖУРІ КОНКУРСУ 

2.1. Організатором Конкурсу є Громадська організація «Асоціація 

сприяння глобалізації освіти та науки СПЕЙСТАЙМ». 

Конкурс відбувається за сприяння та організаційної участі 

Національного науково-природного музею НАН України (на основі 

меморандуму про партнерство). 

2.2. До організації та проведення Конкурсу можуть залучатися 

також інші громадські організації, благодійні фонди, компанії та ЗМІ, які 

поділяють мету Конкурсу та здатні надати призи для нагородження 

переможців, організаційне чи матеріальне сприяння у проведенні 

Конкурсу. 

2.3. Для вирішення поточних організаційних питань організатори 

Конкурсу створюють Організаційний комітет. 

До складу Організаційного комітету конкурсу входять 

представники організаторів: 

1). Докт. екон. наук, професор Олександр Кендюхов, Президент 

ГО «СПЕЙСТАЙМ» (Голова оргкомітету), 

2). Канд. пед. наук, доцент Ельвіра Остапенко, директор 

Департаменту сприяння інтелектуальному розвитку дитини та 

благодійних дитячих проектів ГО «СПЕЙСТАЙМ», 



3) Вейбер Аліна - науковий співробітник Палеонтологічного відділу 

Національного науково-природного музею НАН України, 

 

4)  Шевела Юрій - головний зберігач фондів Геологічного відділу 

Національного науково-природного музею НАН України. 

2.4. Оргкомітет повноважний приймати рішення з усіх питань, що 

виникають у зв’язку з проведенням Конкурсу. 

2.5. Для визначення переможців оргкомітетом створюється 

компетентне журі. 

 

3. УМОВИ КОНКУРСУ 

3.1. Конкурс проводиться для учнів 3-7 класів загальноосвітніх 

шкіл, ліцеїв, гімназій України. Участь у конкурсі безкоштовна.  

3.2. До розгляду приймаються відеоролики тривалістю від 4 до 6 

хвилин.  

3.3. Від одного конкурсанта приймається не більше одного ролика.  

3.4. Вимоги до змісту. Зміст відеоролика повинний відображати 

тему Конкурсу. Це повинна бути аргументована розповідь конкурсанта 

у вільній формі, чому він хоче стати науковцем та яка саме наука, або 

галузь знань, його цікавить. Кожен відеоролик повинний починатися з 

фрази: «Мене звати ….., я навчаюсь в … класі…..школи міста…. обл. Я 

хочу бути науковцем тому, що…». Наприклад: «Мене звати Тарас 

Петренко, я навчаюсь в 5 класі школи №6 міста Біла Церква Київської 

області. Я хочу бути науковцем тому, що…..»      

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

Конкурс проводиться у два тури. 

4.1. ПЕРШИЙ ТУР. 

4.1.1. До 20 квітня 2019 року на сайті ГО «СПЕЙСТАЙМ» необхідно 

заповнити реєстраційну форму. 

4.1.2. Подання роботи та заявки на Конкурс автоматично означає 

згоду учасника та його батьків з його правилами, дозвіл на розміщення 

ролика на сайті ГО «СПЕЙСТАЙМ» у разі перемоги та дозвіл на обробку 

персональних даних. Участь ролика в Конкурсі не означає передачу 



авторських прав організаторам. Усі права на відеоролик залишаються 

за автором. 

4.1.3. Після подання заявки на участь у конкурсі, відеоролику 

присвоюється чотирьохзначний номер. 

4.1.4. Учасник конкурсу або його батьки повинні зареєструватися 

на Фейсбуці та стати членом групи SPACETIME. 

4.1.5. Далі треба викласти відеоролик в групі SPACETIME на 

Фейсбуці до 27 квітня 2019 до 23.59.59 за київським часом. Роботи, 

розміщені  пізніше вказаного терміну, не розглядатимуться. 

При розміщенні на Фейсбуці в поясненні до відеоролика треба 

зазначити: «Конкурс «ХОЧУ СТАТИ НАУКОВЦЕМ!» Робота №….» 

Після розміщення ролику, можна запросити своїх друзів та 

знайомих подивиться його та поставити лайк.  

Ті конкурсанти, чиї ролики наберуть найбільшу кількість 

позитивних лайків, а також ті, хто отримає від оргкомітету схвалення 

щодо проходження у другий тур, попадають у другий тур конкурсу.  

4.2. ДРУГИЙ ТУР (ФІНАЛ КОНКУРСУ). 

Другий тур відбудеться 19 травня 2019р. в Національному 

науково-природному музеї НАН України в режимі очного перегляду. 

У другому турі конкурсне журі здійснює перегляд відеороликів та 

визначає переможців.   

 

5. ОЦІНКА РОБІТ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 

5.1. Оцінювання відеороликів на другому етапі здійснює Журі 

Конкурсу, сформоване Оргкомітетом з авторитетних постатей науки та 

громадянського суспільства. 

5.2. Попередня оцінка конкурсних робіт (першій тур) здійснюється 

Оргкомітетом, який перевіряє їх на відповідність формальним правилам 

Конкурсу. За результатами розгляду приймається рішення щодо 

допуску ролика до участі у другому турі Конкурсу. 

5.3. У другому турі Журі визначає найкращі відеоролики (І, ІІ, ІІІ 

місця). 



5.4. Роботи оцінюються за трьома наступними критеріями, по 

кожному з яких робота може отримати максимум 10 балів: 

1) оригінальність мислення, 

2) переконливість аргументації, 

3) артистизм та риторика. 

5.5. У випадку, якщо максимальний підсумковий бал буде рівним у 

двох і більше есе, голова журі, враховуючи рекомендації членів журі, 

визначає відеоролики, що перемогли у Конкурсі. 

5.6. Результати Конкурсу оголошуються Журі через офіційні 

Інтернет-ресурси організаторів Конкурсу, а також через ЗМІ. Переможці 

Конкурсу інформуються щодо результатів через електронну пошту та за 

допомогою інших повідомлених ними контактних даних. 

5.7. Результати Конкурсу є остаточними та оскарженню не 

підлягають. Журі не зобов’язане пояснювати мотиви своїх оцінок. 

5.8. Другий тур та нагородження переможців Конкурсу відбудеться 

19 травня 2019р.  

Учасники другого туру Конкурсу запрошуються до Києва 

організаторами Конкурсу для участі в фінальних змаганнях та в 

урочистій церемонії нагородження. Організатори не сплачують 

проживання та транспортні витрати до місця проведення фіналу та 

зворотно.  

5.9. Час проведення церемонії нагородження переможців 

Конкурсу визначається оргкомітетом. 

5.10. Автори найкращих робіт (І, ІІ, ІІІ місце) отримають призи. 

5.11. Від Президента ГО «СПЕЙСТАЙМ» та окремих членів журі 

може бути вручена спеціальна нагорода одному з учасників. 

5.12. Найкращі роботи будуть опубліковано на Інтернет-ресурсах 

ГО «СПЕЙСТАЙМ» та партнерських організацій. 

5.13. Всі фіналісти будуть нагородженні грамотами. Навчальні 

заклади, в яких навчатимуться переможці Конкурсу отримають відзнаки 

Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки СПЕЙСТАЙМ за 

мотивацію інтелектуального розвитку дитини.  

 

6. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 



6.1 Повідомлення про початок, перебіг та результати проведення 

Конкурсу розміщується на офіційному сайті ГО «СПЕЙСТАЙМ» та її 

сторінці в Фейсбуці. 

6.2. Для участі у висвітленні перебігу та результатів Конкурсу 

запрошуються засоби масової інформації в якості інформаційних 

партнерів. 

 

7. ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ 

7.1. Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел, не 

заборонених законодавством. 

7.2. Призовий фонд формується за рахунок організаторів, журі, 

спонсорів та партнерів Конкурсу. 

7.3. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право змінювати це 

Положення та умови Конкурсу. 

 

Затверджено 

Президент ГО «СПЕЙСТАЙМ» 

Д.е.н., професор О.В. Кендюхов 


