3.2. Метадычную і тэхніка-тэхналагічную падтрымку Конкурсу
забяспечвае ўпраўленне дыстанцыйных адукацыйных паслуг адукацыйнага
цэнтра навукова-метадычнай установы «Нацыянальны інстытут адукацыі»
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
3.3. Інфармацыйную падтрымку Конкурсу ажыццяўляе літаратурнамастацкі часопіс «Маладосць» Рэдакцыйна-выдавецкай установы «Выдавецкі
дом „Звязда“».
3.4. Для арганізацыі і правядзення Конкурсу фарміруецца
арганізацыйны камітэт (далей – Аргкамітэт). Склад Аргкамітэта:
- Борычава І.У., намеснік начальніка ўпраўлення дыстанцыйных
адукацыйных паслуг;
- Ганчарык В.А., метадыст упраўлення дыстанцыйных адукацыйных
паслуг;
- Зарубайка Г.Дз., спецыяліст упраўлення дыстанцыйных адукацыйных
паслуг;
- Бяляева І.В., спецыяліст упраўлення дыстанцыйных адукацыйных
паслуг.
3.5. Аргкамітэт выконвае наступныя функцыі:
- прымае заяўкі і творчыя работы на ўдзел у Конкурсе;
- фарміруе склад журы;
- ажыццяўляе інфармацыйнае суправаджэнне мерапрыемства;
- вызначае час, месца правядзення цырымоніі ўзнагароджання;
- вырашае іншыя арганізацыйныя пытанні, звязаныя з правядзеннем
Конкурсу.
4. ЖУРЫ КОНКУРСУ
4.1. Журы Конкурсу фарміруецца Аргкамітэтам з ліку спецыялістаў
навукова-метадычнай установы «Нацыянальны інстытут адукацыі»
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
4.2. Журы Конкурсу ажыццяўляе наступныя функцыі:
- кантралюе падвядзенне вынікаў Конкурсу;
- разглядае звароты ўдзельнікаў Конкурсу;
- вызначае пераможцаў і ўносіць прапановы па ўзнагароджанні.
4.3. Рашэнне журы Конкурсу прымаецца на пасяджэннях і афармляецца
пратаколам. Рашэнне лічыцца прынятым, калі за яго прагаласавала
большасць членаў журы Конкурсу.
5. УДЗЕЛЬНІКІ КОНКУРСУ І ЎМОВЫ ЎДЗЕЛУ
5.1. У Конкурсе могуць удзельнічаць вучні V–XI класаў устаноў
агульнай сярэдняй адукацыі індывідуальна ці ў складзе аўтарскага калектыву
(не больш за 3 чалавекі).
5.2. Для ўдзелу ў Конкурсе неабходна падаць заяўку па ўстаноўленай
форме (Дадатак) і накіраваць разам з ѐй работу на электронны адрас
adumetod@adu.by з абавязковай пазнакай у тэме пісьма «Рэспубліканскі

інтэрнэт-конкурс, прысвечаны 100-годдзю з дня нараджэння Івана Шамякіна,
на лепшае кароткае апавяданне».
5.3. Заяўкай удзельнік пацвярджае сваѐ аўтарства і згоду з умовамі
правядзення Конкурсу. Заяўка, аформленая не па форме, разглядацца не
будзе.
5.4. Удзельнік Конкурсу рыхтуе работу ў жанры кароткага апавядання
на беларускай ці рускай мове, створаную спецыяльна для гэтага
мерапрыемства.
5.5. Работы, прадстаўленыя на Конкурс, не рэцэнзуюцца і назад
не вяртаюцца.
5.6. Тэхнічныя патрабаванні да работ:
набор тэксту ажыццяўляецца з выкарыстаннем тэкставага рэдактара
Word;
рэкамендуецца выкарыстоўваць шрыфты тыпу Times New Roman
памерам 14 пунктаў;
міжрадковы інтэрвал – адзінарны;
устанаўліваюцца наступныя памеры палѐў: верхняга і ніжняга – 20 мм,
левага – 30 мм, правага – 10 мм;
шрыфт друку павінен быць прамым, светлага контуру, выразным,
чорнага колеру, аднолькавым па ўсім аб’ѐме тэксту;
аб’ѐм работы не павінен перавышаць 4 (чатыры) старонкі фармату А4.
5.7. Да ўдзелу ў Конкурсе не дапускаюцца работы, якія не адпавядаюць
акрэсленым вышэй патрабаванням.
6. ПАРАДАК АРГАНІЗАЦЫІ І ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ
6.1. Конкурс праводзіцца з 1 лютага па 21 мая 2021 года. Прыѐм заявак
і творчых работ ажыццяўляецца з 1 лютага па 30 красавіка 2021 года.
6.2. Конкурс праводзіцца ў трох узроставых катэгорыях вучняў:
 V–VI класы;
 VII–VIII класы;
 IX–XI класы.
6.3. Асноўнымі крытэрыямі ацэнкі работы з’яўляюцца:
 валоданне літаратурнай беларускай ці рускай мовай;
 мастацкая выразнасць і арыгінальнасць твора;
 кампазіцыйная цэласнасць твора;
 пісьменнасць;
 творчая самастойнасць;
 адпаведнасць тэхнічным патрабаванням, вызначанным у п. 5.6
дадзенага палажэння;
 ступень эмацыйнага ўздзеяння.
7. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ І ЎЗНАГАРОДЖАННЕ
7.1. Пераможцы Конкурсу вызначаюцца большасцю галасоў членаў
журы.

7.2. Па выніках правядзення Конкурсу ўдзельнікі ўзнагароджваюцца
дыпломамі І, ІI, ІII ступені ў кожнай ўзроставай катэгорыі.
Лепшыя апавяданні будуць апублікаваны на старонках нацыянальнага
адукацыйнага партала (https://adu.by), у літаратурна-мастацкім часопісе
«Маладосць» Рэдакцыйна-выдавецкай установы «Выдавецкі дом „Звязда“».
7.3. Паведамленне пра час і месца правядзення цырымоніі
ўзнагароджання пераможцаў Конкурсу ажыццяўляе Аргкамітэт.
7.4. Фінансавыя выдаткі, звязаныя з узнагароджаннем удзельнікаў
Конкурсу, нясе арганізатар, іншыя арганізацыі і ўстановы, згодныя аказаць
дапамогу.
7.5. Правядзенне Конкурсу будзе асвятляцца на старонках
нацыянальнага адукацыйнага партала (https://adu.by), афіцыйных старонках
нацыянальнага адукацыйнага партала ў сацыяльных сетках Facebook,
«ВКонтакте» і інш.
7.6. Каардынаты арганізацыйнага камітэта:
вул. Караля, 16, 220004, г. Мінск, навукова-метадычная ўстанова
«Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі Рэспублікі
Беларусь;
тэл.: +375 17 200-63-91, +375 17 226-42-71;
e-mail: adumetod@adu.by

Дадатак
Заяўка
на ўдзел у Рэспубліканскім інтэрнэт-конкурсе, прысвечаным 100-годдзю
з дня нараджэння Івана Шамякіна, на лепшае кароткае апавяданне
ІНФАРМАЦЫЯ ПРА ЎДЗЕЛЬНІКА
Прозвішча, імя, імя па бацьку (цалкам)
Адрас
месца
адукацыі/клас

жыхарства,

установа

Кантактны тэлефон
Электронная пошта
ІНФАРМАЦЫЯ ПРА ТВОРЧУЮ РАБОТУ
Назва работы
Заўвагі:
1.
Калі творчая работа выканана аўтарскім калектывам, у заяўцы ўказваюцца звесткі
пра кожнага ўдзельніка.
2.
Усе пазіцыі ў заяўцы павінны быць запоўнены.
3. Заяўка, аформленая не ў адпаведнасці з патрабаваннямі, разглядацца не будзе.

