
ВИТЯГ З П О Л О Ж Е Н Н Я  

про 

Всеукраїнський гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»-

2022 

1. Мета і основні завдання Конкурсу 
 

1.1. Всеукраїнський гуманітарний конкурс «Космічні фантазії» (далі Конкурс) 

проводиться з метою розвитку творчих здібностей у дітей і підлітків, зацікавленості у 

дослідженнях Землі і космосу, популяризації знань у галузі природознавчих і 

гуманітарних наук. 

2. Організація конкурсу 
 

2.1. Конкурс організує та проводить Українське молодіжне аерокосмічне об’єднання 

«Сузір’я» (УМАКО «Сузір’я») за сприяння Національного центру аерокосмічної 

освіти молоді ім. О.М. Макарова та за підтримки Міністерства освіти і науки 

України. 

2.2. Конкурс проводиться щорічно у два етапи: 

- Перший етап триває протягом року і передбачає проведення шкільних та регіональних 

конкурсів, які мають на меті відбір та презентацію конкурсних робіт для участі у 

другому етапі; 

- Другий етап проводиться у період з 17 по 25 березня і передбачає відбір конкурсних 

робіт для участі у фіналі Конкурсу та визначення переможців і призерів. Під час другого 

етапу передбачається спілкування з виконавцями та їх керівниками з метою оцінки 

оригінальності ідеї та самостійності її втілення в конкурсну роботу. 

- Фінальний етап Конкурсу проводиться в квітні та присвячується Дню Космонавтики. 

Журі визначає переможців і призерів. 

3. Учасники Конкурсу 

3.1. Участь у Конкурсі може бути як індивідуальною, так і колективною. 

3.2. Учасники Конкурсу поділяються на дві вікові категорії: 

- віком 8-12 років 

- віком 13-16 років 

3.3. Авторами робіт (як індивідуальних, так і колективних) можуть бути: 

- учні загальноосвітніх та спеціалізованих закладів, професійно-технічних училищ, 

коледжів. 

- члени творчих підліткових і молодіжних об’єднань, клубів, гуртків, вихованці 

позашкільних освітніх закладів тощо. 

4. Умови проведення Конкурсу 
 

Подання робіт на конкурс 

4.1. Учасники першого етапу Конкурсу надсилають свої роботи на адресу 

найближчих регіональних відділень УМАКО «Сузір’я» або обласних центрів 

дитячої науково - технічної творчості поштовим зв’язком. 

4.2. До роботи додається Заявка навчального закладу або органу освіти, 

затверджена керівником та Резюме автора(ів) (див. Додатки 1,2) 

До 17 березня керівники регіональних відділень УМАКО «Сузір’я», а там де вони не 

створені – керівники обласних центрів дитячої творчості надсилають на поштову 

адресу: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 14-а, конкурс «Космічні фантазії» або 



м. Київ, Нова пошта, відділення №345, Майдан Незалежності, 1 (ТЦ «Глобус» 2-лінія) З 

КУРЄРСКОЮ ДОСТАВКОЮ: 

1. Конкурсні роботи за номінаціями Література та журналістика. 

Образотворче мистецтво, Декоративно-прикладне мистецтво 

2. Затверджену Заявку (загальний список учасників) (див. зразок Заявки у 

Додатку 1), дублюючи її електронною поштою 

3.  Резюме учасників (див. Додаток 2) з коротким описом роботи, дублюючи її 

електронною поштою 

Роботи за номінаціями Фото-, відео- та кіномистецтво, Музичне мистецтво та 

Комп’ютерна графіка разом із Заявкою та Резюме авторів надсилаються електронною 

поштою на адресу УМАКО «Сузір’я»: umako.suzirya@gmail.com 

 

РОБОТИ, НАДІСЛАНІ ПІСЛЯ 17 БЕРЕЗНЯ, РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ! 

 

5. Номінації, жанри, техніка виконання конкурсних робіт 

5.1. Література, журналістика 
 

Жанри: казка, повість, поезія, пісня, есе, нарис, інтерв’ю, репортаж (у т. ч. фото- теле-, 

радіорепортаж). 

Об’єм друкованого тексту – 10-12 сторінок. 

Правила оформлення текстів: шрифт основного тексту – Times New Roman, розмір 

шрифту основного тексту 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5 рядка, відступ першого рядка 

абзацу 1,25 см, вирівнювання тексту по ширині, автоматичне розставлення переносів 

включено, нумерація сторінок вгорі посередині, поля ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, 

знизу і зверху – по 2 см. Орієнтація сторінки книжна. 

Текст роботи має бути написаний грамотне, без орфографічних, пунктуаційних та 

стилістичних помилок. 

5.2. Образотворче мистецтво 
 

Жанри: живопис, графіка, естамп, комікси, квілінг. 

Розглядаються роботи розміром формату А2, виконані в будь-якій техніці, що 

відображають як реальні картини космічного простору, авіаційної і ракетної техніки, так і 

уявлення дітей про них або інопланетні системи, позаземні цивілізації. 

Малюнки на жорстку основу не клеїти і не згортати. 

5.3. Декоративно-прикладне мистецтво: всі види техніки. 

5.4. Фото-, відео- та кіномистецтво. 

Тематика: цікаві природні явища, небесні об’єкти. Формат: MPEG, AVI. 

5.5. Комп’ютерна графіка. 
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Електронні роботи, виконані за допомогою комп’ютерних програм. Приймаються 

роботи тільки у форматі JPEG із роздільною здатністю – 300 dpi. Розмір файлу не 

повинен перевищувати 10 МБ. 

 

5.6. Музичне мистецтво: розглядаються музичні композиції у пісенному жанрі (пісня, 

гімн, реп тощо) на космічну тематику, аудіо запис mp3 до 4 хвилин. 

6. Вимоги до конкурсних робіт 
 

До участі в конкурсі подаються роботи на космічну тематику, які є оригінальними, не 

скопійованим творчим доробком, який раніше ніде не виставлявся, або є результатом 

досліджень, спостережень і міркувань авторів в обраних ними жанрі або техніці. 

6.1. Робота має бути викладена українською мовою. 

6.2. У роботі вказуються використані джерела (книги, періодичні видання, адреси сайтів 

тощо). 

6.4 Робота оформляється підписом: 1. ПІБ автора; 2. номінація, назва, жанр; 3. Вік; 4. 

Місце навчання (школа, гурток, район, область); 5. ПІБ керівника , контактний телефон, e-

mail 

6.5. Автор роботи складає Резюме, метою якого є підведення підсумку, аналіз і оцінка 

своєї роботи на даний період часу, стислий виклад суті і змісту своєї конкурсної роботи. 

Конкурсанти молодшої вікової категорії складають Резюме у вільній формі разом з 

керівником гуртка (див. Додаток 2). 

 

7. Порядок оцінювання конкурсних робіт і підбиття підсумків 
 

7.1. Оцінювання конкурсних робіт проводиться фаховим журі у складі науковців, 

провідних спеціалістів аерокосмічної галузі, відомих митців. При цьому враховуються: 

оригінальність, інтерпретація теми, творчий метод, майстерність та техніка 

виконання, і твір (мистецтва) в цілому. Додаткові бали за обґрунтування ідеї, цікаву 

актуальну інформацію про себе і свою роботу, викладені в Резюме, додаються до загальної 

оцінки твору (мистецтва). 

7.2. Підбиття підсумків конкурсу та нагородження переможців і призерів здійснює 

організаційний комітет конкурсу за поданням журі. 

7.3. Переможці та призери конкурсу нагороджуються відповідними дипломами, цінними 

подарунками та іншими формами заохочення. Нагородження здійснюються у кожній 

віковій групі окремо за індивідуальні та колективні конкурсні роботи. 

7.4. Для остаточного визначення переможців та призерів  фінального етапу Конкурсу Журі 

може запросити окрім оригіналів робіт надіслати відеоролик тривалістю до 3 хвилин на 

захист своєї конкурсної роботи з метою оцінки оригінальності ідеї та самостійності її 

втілення в конкурсну роботу електронною поштою на адресу УМАКО «Сузір’я»: 

umako.suzirya@gmail.com 

8. Відносини в сфері авторських прав 
 

8.1. Надаючи свою роботу (роботи) для участі у Конкурсі, учасник Конкурсу: 

- надає організатору Конкурсу право зберігати, друкувати, копіювати, фотографувати 

конкурсну роботу (роботи) та розміщати її (їх) для вільного доступу в мережі Інтернет на 

необмежений період часу 

- надає організатору Конкурсу право публікувати надану конкурсну роботу на офіційному 

сайті УМАКО «Сузір’я» (www.suzirya.org) та на сторінках УМАКО «Сузір’я» в соціальних 
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мережах. 

8.2. організатор Конкурсу зобов’язується зазначати ім’я автора роботи при її використанні в 

будь-якому вигляді 

8.3. всі надіслані роботи не повертаються авторам і стають власністю УМАКО «Сузір’я». У 

подальшому вони можуть бути використані: в радіо- та телепередачах; в газетах і 

журналах; в методичних розробках УМАКО «Сузір’я» для освітніх установ; в експозиції 

Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова. 

 

Додаток 1  

до Положення про Всеукраїнський 

гуманітарний конкурс 
 

«Космічні фантазії»-2022 

Заявка 
 

на участь у Всеукраїнському гуманітарному конкурсі «Космічні фантазії» - 2022 
 

Зразок 
 

№ 

з/п 

ПІБ 
учасника 

Дата 

народження 

вік 

Номінація 
жанр 

Назва 

роботи 

Навчальний 

заклад, 

клас, 

гурток 

ПІБ 
керівника, 

телефон, 

e-mail 

Телефон, 

e-mail 

учасника 

 

 

Додаток 2 до 

Положення про Всеукраїнський 

гуманітарний конкурс 

«Космічні фантазії»-2022 
 

Слово «резюме» походить від французької мови і означає стислий висновок, стислий виклад суті 

доповіді, статті та т.н.., а також відомості про свою освіту, досвід, інтереси і т.ін.  
Резюме – це офіційний документ, який автор складає з метою підведення підсумку своєї роботи на 

даний період часу, аналізує зміст і наслідки своєї творчої роботи, набутий досвід і внесок в даної 

галузі мистецтв. Резюме учасника конкурсу містить відомості про особистість автора, інтереси, 

досягнення, творчі плани, презентацію його конкурсної роботи (опис роботи, висновки), додаткову 

інформацію стосовно обраного виду мистецтв і тематики робот, що їх повідомляє претендент на 

здобуття переможця конкурсу. В даному Положенні Резюме- творчий звіт учасника. 

Резюме 

учасника Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії»-2022 
(Зразок) 

 

Особиста інформація учасника 

ПІБ автора, вік 

місце навчання (школа/гурток, район, область), улюблені предмети 
контактна інформація (телефон, e-mail) 
Інтереси, позашкільна творча робота 

Назва роботи, номінація, жанр 
ПІБ керівника, контактна інформація 

Опис роботи: виникнення ідеї, творчий процес роботи в колективі гуртка, підбір матеріалу та 



інформації для виготовлення твору або виробу, збереження і розвиток традицій регіону в 
мистецтвах, аерокосмічній галузі тощо 

Досягнення, участь у конкурсах, виставках, читаннях, інших заходах 

Стислий виклад суті і змісту представленої роботи  
Оцінка роботи з точки зору можливостей, які реалізовані в представленої роботі, які здібності 

ви розвинули завдяки цьому виду мистецтв 
Дата і підпис 

 


