МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»

НАКАЗ
05.05.2020 р.

м.Київ

№ 84

Про організацію та проведення
Віртуальної Всеукраїнської олімпіади
креативності Destination Imagination
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня
2020 року № 406 та наказів Національного центру «Мала академія наук
України» від 11 березня 2020 року № 58 «Про заходи запобігання
розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19», від 25 березня
2020 року № 69 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,
від 22 квітня 2020 року № 77 «Про внесення змін до наказу Національного
центру «Мала академія наук України» від 25 березня 2020 р. № 69», від
04 травня 2020 року № 80 «Про внесення змін до наказу Національного центру
«Мала академія наук України» від 25 березня 2020 р. № 69», Ліцензійної угоди
між Destination Imagination, Inc. і Національним центром «Мала академія наук
України» від 10 жовтня 2019 року та з метою реалізації заходів програми
2019/2020 навчального року
НАКАЗУЮ:
1. Провести з 26 по 27 червня 2020 р. Віртуальну Всеукраїнську
олімпіаду креативності Destination Imagination (далі – Віртуальна олімпіада)
відповідно до затверджених Умов.
2. Затвердити Умови проведення Віртуальної Всеукраїнської олімпіади
креативності Destination Imagination у 2020 році (додаток 1).
3. Призначити відповідальними:
за проведення Віртуальної олімпіади – заступника директора з
методичної роботи НЦ «МАНУ» Лихоту С.О.;
за інформаційно-видавниче забезпечення Віртуальної олімпіади –
заступника директора з інформаційно-видавничої роботи НЦ «МАНУ»
Пономаренко О.П.
4. Затвердити План заходів з підготовки та проведення Віртуальної
Всеукраїнської олімпіади креативності Destination Imagination (додаток 2).
5. Головному бухгалтеру НЦ «МАНУ» Плескач О. М. здійснити витрати
на проведення Віртуальної олімпіади відповідно до кошторису.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор

О. Лісовий
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Додаток 1
до наказу Національного центру
«Мала академія наук України»
від 05.05.2020 року № 84
Умови проведення
Віртуальної Всеукраїнської олімпіади креативності
Destination Imagination у 2020 році
1. Ці Умови визначають порядок проведення Віртуальної Всеукраїнської
олімпіади креативності Destination Imagination у 2020 році (далі – Віртуальна
олімпіада) із врахуванням обмежувальних заходів під час дії карантину в
Україні.
2. Ці Умови розроблено та складено з урахуванням Правил Програми
2019/2020, затверджених Destination Imagination, Inc. (далі – Правила
Програми), а також Умов участі в Міжнародній освітній програмі Destination
Imagination в Україні у 2019/2020 навчальному році і Умов проведення
ІІ Всеукраїнської олімпіади креативності Destination Imagination
у
2019/2020 навчальному році, затверджених наказом Національного центру
«Мала академія наук України» від 15 жовтня 2019 року № 195 «Про
затвердження Умов участі в Міжнародній освітній програмі Destination
Imagination в Україні та Умов проведення ІІ Всеукраїнської олімпіади
креативності Destination Imagination в 2019/2020 навчальному році».
3. Організатором Віртуальної олімпіади є Національний центр «Мала
академія наук України» (далі – НЦ «МАНУ»), який має виключну ліцензію на
популяризацію та адміністрування Програми на території України, надану
Destination Imagination, Inc. (штат Нью-Джерсі, США).
4. Безпосередню координацію з організації Віртуальної олімпіади
здійснює Афілійована дирекція Програми в Україні, створена на базі
НЦ «МАНУ» відповідно до Ліцензійної угоди між Destination Imagination, Inc.
та НЦ «МАНУ» від 10 жовтня 2019 року.
5. Інформація про проведення Віртуальної олімпіади розміщується на
сайті НЦ «МАНУ», а також у засобах масової інформації.
6. Під час проведення Віртуальної олімпіади обробка персональних
даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про
захист персональних даних».
7. До участі у Віртуальній олімпіаді запрошуються команди, які були
зареєстровані учасниками ІІ Всеукраїнської олімпіади креативності Destination
Imagination у 2019/2020 навчальному році зі збереженням відповідних вікових
рівнів та складу команди.
8. Під час Віртуальної олімпіади команди презентуватимуть лише
командний виклик – власний варіант розв’язання виклику у вигляді записаних
коротких відео (5 відео до 2-х хвилин кожне), що представляють процес роботи
команди над викликом. Запис відео здійснюється з дотриманням
обмежувальних заходів під час періоду дії карантину в Україні та за допомогою
доступного програмного і технічного забезпечення.
Команди презентуватимуть ті командні виклики, над якими вони
працювали протягом 2019/2020 навчального року.
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Команди не братимуть участі у розв’язанні миттєвих викликів.
9. Для участі у Віртуальній олімпіаді необхідно з 16 до 31 травня
2020 року (включно) заповнити заявку на участь команди у Віртуальній
олімпіаді за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8TFr5we2juWQws-l5noDm7UE1m01MQIYvKYfHDm_mPkCrQ/viewform.
10. Порядок проведення Віртуальної олімпіади:
25–31 травня (включно): отримання зареєстрованими командами
детальних вимог до запису відео та представлення розв’язання виклику;
01–19 червня (включно): надсилання командами записаних відео та
заповнених документів (підготовлених на ІІ Всеукраїнську олімпіаду
креативності Destination Imagination) на попередньо вказану електронну пошту:
- сканкопію декларації самостійності – обов’язковий формуляр, в
якому команда декларує, що тільки члени команди, які підписали формуляр або
зазначені в ній особи, працювали над складовими рішеннями командного
виклику. Якщо команда відмовляється заповнити та подати експертам
декларацію самостійності, з цієї команди знімаються бали за неспортивну
поведінку;
- сканкопію звіту про витрати – це звіт, в якому команда повинна
надати список предметів, які використовуватиме під час презентації
командного виклику, та їх вартість. Це стосується усіх командних викликів.
Звіт про витрати повинен містити ціни матеріалів, пристроїв, реквізитів,
декорацій та костюмів, які команда використовувала під час презентації. Кожен
з викликів має допустиму межу витрат, встановлену описами до кожного
виклику, які затверджені Destination Imagination, Inc.
- сканкопію формуляра виклику – заповнений відповідно до обраного
командою виклику;
- сканкопію отриманих роз’яснень, якщо команда надсилала запитання
стосовно командних викликів;
26 червня: проведення онлайн-церемонії відкриття Віртуальної олімпіади.
26–27 червня: онлайн-зустрічі експертів з командами відповідно до
встановленого графіку; онлайн-майстер-класи для команд.
27
червня: проведення онлайн-церемонії закриття Віртуальної
олімпіади.
11. Оцінювання виступів команд під час Віртуальної олімпіади здійснює
експертна комісія. Персональний склад експертної комісії затверджується
наказом НЦ «МАНУ» та оприлюднюється у день відкриття Віртуальної
олімпіади.
12. За результатами Віртуальної олімпіади команди можуть отримати
спеціальні нагороди та заохочувальні призи. Рішення про надання спеціальних
нагород та заохочувальних призів приймається спільно експертною комісією та
Афілійованою дирекцією Міжнародної освітньої програми Destination
Imagination в Україні.
13. Загальні результати Віртуальної олімпіади затверджуються наказом
НЦ «МАНУ» та оприлюднюються на офіційному вебсайті НЦ «МАНУ» не
пізніше ніж через 20 календарних днів після її закінчення.
14. Порядок розгляду спірних питань визначається Правилами Програми.
15. Забороняється без дозволу власника використовувати або
відтворювати матеріали, що захищені авторським правом або мають
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торговельний знак. Destination Imagination, Inc. надає право командамучасникам Віртуальної олімпіади використовувати назву і логотип Destination
Imagination лише у рішеннях командного виклику.
16. Не дозволяється використовувати назву Destination Imagination,
логотип Програми та його елементи на будь-яких атрибутах, створених
командою, в тому числі на формі команди.
17. Дозволяється виконувати пародії на музику та громадських діячів без
спеціального дозволу. У рамках Програми пародія визначається як «фрагмент
тексту або музики, що імітує інший текст або музику в гумористичний чи
сатиричний спосіб». Ці пародії мають відповідати загальноприйнятим етичним
нормам.
18. Витрати на організацію та проведення Віртуальної олімпіади, а також
витрати здійснюються за рахунок коштів загального та спеціального фондів
державного бюджету, місцевих бюджетів, залучених коштів фізичних осіб,
підприємств, установ, організацій, фондів та інших добровільних внесків тощо.
___________________
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Додаток 2
до наказу Національного центру
«Мала академія наук України»
від 05.05.2020 року № 84
План
заходів з підготовки та проведення
Віртуальної Всеукраїнської олімпіади креативності Destination Imagination
№
Зміст роботи
з/п
1. Підготувати необхідну документацію
для проведення Віртуальної олімпіади

Терміни
виконання
до 22 травня

2.

Підготувати програму заходу

до 22 травня

3.

Підготувати
інформаційні
листи
учасникам
Здійснити онлайн-реєстрацію учасників
Віртуальної олімпіади
Надавати
методично-організаційні
консультації тренерам команд

до 22 травня

6.

Затвердити
персональний
експертної комісії

склад

до 19 червня

7.

Підготувати необхідну документацію
для роботи експертної комісії

до 19 червня

8.

Підготувати завдання для командних
викликів

до 18 травня

9.

Забезпечити
технічні
проведення онлайн заходу

можливості

до 15 червня

10. Забезпечити прийом, реєстрацію та
систематизацію надісланих учасниками
документів і відео
11. Підготувати сценарний план проведення
онлайн церемонії відкриття та закриття
Віртуальної олімпіади

до 21 червня

4.
5.

до 31 травня
травеньчервень

до 15 червня

Відповідальні
Лихота С. О.,
Дунець В. Б.,
Червоник Н. А.,
Таран Л. К.
Лихота С. О.,
Дунець В. Б.,
Червоник Н. А.
Таран Л. К.,
Дунець В. Б.
Таран Л. К.,
Червоник Н. А.
Лихота С. О.,
Дунець В. Б.,
Яворська К. А.,
Червоник Н. А.
Лихота С. О.,
Дунець В. Б.,
Червоник Н. А.
Лихота С. О.,
Червоник Н. А.,
Яворська К. А.
Лихота С. О.,
Дунець В. Б.,
Червоник Н. А.,
Яворська К. А.,
працівники закладу
Дунець В. Б.,
Пономаренко О. П.,
Плескач О. М.
Червоник Н. А.,
Таран Л. К.
Лихота С. О.,
Пономаренко О. П.,
Дунець В. Б.,
Червоник Н. А.
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12. Організувати
онлайн
церемонію
відкриття та закриття Віртуальної
олімпіади відповідно до сценарного
плану
13. Розробити
дизайн
Віртуальної
олімпіади
14. Забезпечити друк:
– сертифікатів учасників;
– бланків документації
15. Підготовка нагородних комплектів
16. Забезпечити
розсилку
матеріалів
учасникам Віртуальної олімпіади
17. Забезпечити координацію проведення
онлайн-зустрічей експертів з командами
18. Організувати
майстер-класів

проведення

онлайн

19. Забезпечити транспортний супровід
заходу
20. Оприлюднити на офіційному веб-сайті
НЦ «МАНУ» загальні результати
Олімпіади
21. Висвітлити на сайті та у соціальних
мережах МАН інформацію про хід
проведення
Віртуальної
олімпіади
відповідно до програми
22. Висвітлити на сторінках Destination
Imagination Ukraine у соціальних
мережах
інформацію
про
хід
проведення
Віртуальної
олімпіади
відповідно до програми

Лихота С. О.,
26-27 червня Пономаренко О. П.,
Дунець В. Б.,
Червоник Н. А.,
працівники закладу
до 19 червня Пономаренко О. П.,
Червоник Н. А.
до 25 червня Пономаренко О. П.,
працівники закладу
до 25 червня
до 5 липня

Кулій Л. І.,
Старшинова Н. В.
Кулій Л. І.

26-27 червня

Лихота С. О.,
Дунець В. Б.,
Червоник Н. А.
26-27 червня
Лихота С. О.,
Червоник Н. А.,
Іванчук В. Б.,
працівники закладу
протягом
Глинський В. М.
червня
до 17 липня Пономаренко О. П.,
Власенко О. В.
червень

Пономаренко О. П.,
Власенко О. В.,
працівники закладу

травеньчервень

Яворська К. А.,
Червоник Н. А.

______________________

