
Додаток 

до листа Управління освіти 

і науки Черкаської 

облдержадміністрації 

05.01.2021 №166/02/11-02 

 

 

Інформаційно-методичні матеріали щодо проведення 

І етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу 

„Космічні фантазії“ 

 

1. Мета конкурсу 

І (обласний) етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу „Космічні 

фантазії“ (далі Конкурс) проводиться з метою: 

- розвитку творчих здібностей у дітей і підлітків; 

- формування стійкого інтересу дітей до творчої пошукової 

діяльності в питаннях дослідження Космосу; 

- вдосконалення знань учнівської молоді в галузях природничих, 

технічних та гуманітарних наук; 

- відтворення уявлення про Космос засобами мистецтва; 

- формування зацікавленості у дітей та підлітків історією розвитку 

людини, дослідженнями про Всесвіт; 

- підтримки та розвитку образотворчого і декоративно-прикладного 

мистецтва. 

2. Місце та час проведення 

2.1. Обласний етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу „Космічні 

фантазії“ проводиться щорічно в місті Черкаси на базі комунального закладу 

„Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради“. 

2.2. Час проведення І (обласного) етапу Всеукраїнського гуманітарного 

конкурсу „Космічні фантазії“ повідомляється у листі-виклику. 

2.3. У 2020-2021 навчальному році обласний етап Всеукраїнського 

гуманітарного конкурсу „Космічні фантазії“ проходитеме в онлайн-форматі. 

 

3. Учасники конкурсу 

3.1.  У І (обласному) етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу 

„Космічні фантазії“ бере участь лише учнівська молодь закладів позашкільної 

освіти відповідно до двох вікових категорій: 

-  молодша від 6 до 12 років; 

- старша від 13 до 18 років. 

3.2. Вік учасників визначається на рік проведення виставки-конкурсу. 

3.3. На конкурс можна направляти колективні роботи із зазначенням 

авторів (обов’язково) та даних про них. 
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4. Умови проведення конкурсу 
4.1. Для участі в конкурсі подаються роботи відповідно до номінацій: 

- Образотворче мистецтво (живопис, графіка, комікси, дизайн 

космічної валюти, естамп); 

- Декоративно-ужиткове мистецтво (вишивка, вироби з різних 

матеріалів (дерева, металу, пластику), м’яка іграшка, бісероплетіння, 

паперопластика (квілінг, оригамі), інші техніки виконання, композиції на тлі із 

різних матеріалів, настільна гра з описом правил, тощо); 

- Література (поезія); 

- Фото-, відео- та кіномистецтво (цікаві природні явища, небесні 

об’єкти); 

- Комп’ютерна графіка (електронні роботи, виконані за допомогою 

комп’ютерних програм). 

4.2. На конкурс подаються роботи за космічною тематикою, які 

є самостійним творчим доробком або результатом досліджень, спостережень 

і міркувань авторів у обраних номінаціях. Конкурсні роботи можуть 

відображати як реальні картини космічного простору, авіаційної і ракетної 

техніки, так і уявлення дітей про них або про інопланетні системи, позаземні 

цивілізації. 

4.3. У розділі „Образотворче мистецтво“ розглядаються авторські 

роботи на папері формату А2 (40х60 см), виконані у будь-якому стилі (техніці). 

Малюнки на жорстку основу бажано не клеїти і не згортати. 

4.4. У розділі „Література“ розглядається авторська поезія на космічну 

тематику, подана в друкованому вигляді державною мовою та на електронних 

носіях. (Роботи не повертаються). 

4.5. У розділі „Фото-, відео- та кіномистецтво“ подаються роботи 

у форматі MPEG, AVI. (Роботи не повертаються). 

4.6. У розділі „Комп’ютерна графіка“ приймаються роботи тільки 

у форматі JPEG із роздільною здатністю – 300 dri. Розмір файлу не повинен 

перевищувати 10 МБ, до роботи додавати 3-4 проміжних скріншота. (Роботи  

не повертаються). 

4.7. Увага! Обмеження! Від закладу позашкільної освіти подається: 

- в номінації „Декоративно-ужиткове мистецтво“ не більше 6 робіт 

(роботи у різних техніках виконання та різних вікових категоріях); 

- в номінації „Поезія“ не більше 6 робіт (не більше 3 робіт у віковій 

категорії); 

- в номінації „Образотворче мистецтво“ не більше 6 робіт (не більше 

3 робіт у віковій категорії); 

- в номінації „Фото-, відео- та кіномистецтво“ не більше 6 робіт  

(не більше 3 робіт у віковій категорії);; 

- в номінації „Комп’ютерна графіка“ не більше 6 робіт (не більше  

3 робіт у віковій категорії). 
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4.8. В залежності від кількості конкурсних робіт, суддівська колегія 

залишає за собою право в кожному розділі об’єднувати роботи по номінаціях, 

враховуючи техніки виконання. 

5. Необхідна документація 
5.1. До експонатів, поданих на виставку-конкурс, додається заявка  

на участь у форматі pdf, заповнена без скорочень та абревіатур, фото експонату 

розміром 4х4 см. (розмістити в колонці заявки „Фото“) (додаток 1). 

5.2. Посилання на фото та відео роботи, які розміщенні на Google диску. 

5.3. Для подальшої участі роботи переможців потрібно буде доставити 

до комунального закладу „Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“ або надіслати поштою 

до 01 березня 2021 року.  

5.4. Експонати, які не відповідають зазначеним вимогам, суддівською 

колегією не розглядаються. 

6. Керівництво та матеріальне забезпечення конкурсу 

6.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням конкурсу 

покладається на комунальний заклад „Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“. 

Для оцінювання конкурсних робіт призначається суддівська колегія. 

Склад організаційного комітету та суддівської колегії конкурсу затверджує 

директор комунального закладу „Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“. 

6.2. Рішення суддівської колегії щодо результатів конкурсу 

є остаточним. 

6.3. Витрати на завезення експонатів на І (обласний) етап 

Всеукраїнського гуманітарного конкурсу „Космічні фантазії“ здійснюються 

за рахунок відряджаючих організацій. 

6.4. Витрати на організацію та проведення конкурсу здійснюються  

за рахунок комунального закладу „Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“. 

7. Визначення та нагородження переможців 

7.1. Автори робіт, які зайняли І, ІІ, ІІІ місця нагороджуються 

Дипломами комунального закладу „Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“. 

7.2. За активну участь вихованців в обласному етапі Всеукраїнського 

гуманітарного конкурсу „Космічні фантазії“ та їх якісну підготовку, керівники 

гуртків можуть нагороджуватися Грамотами комунального закладу 

„Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради“. 

7.3. За рішенням суддівської колегії роботи, відзначені Дипломами 

комунального закладу „Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“, можуть направлятися 

до міста Києва для участі у ІІ етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу 

„Космічні фантазії“.  



4 

7.4. Для подальшої участі роботи переможців потрібно буде доставити 

до комунального закладу „Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“ або надіслати поштою 

до 01 березня 2021 року. 

7.5. Роботи, направлені до міста Києва для участі у ІІ етапі 

Всеукраїнського гуманітарного конкурсу „Космічні фантазії“, авторам 

не повертаються. 

8. Організаційні питання 
8.1. Для участі в І (обласному) етапі Всеукраїнського гуманітарного 

конкурсу „Космічні фантазії“  необхідно до 05 лютого 2021 року 

зареєструватися за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUOGSu2PBU5X5J9E2qNoak7ho_enL9mSkH

HqVyWUV8GchKiQ/viewform 

та подати заявку у форматі .pdf (додаток 1) на електронну адресу: 

Chotsntt@gmail.com. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUOGSu2PBU5X5J9E2qNoak7ho_enL9mSkHHqVyWUV8GchKiQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUOGSu2PBU5X5J9E2qNoak7ho_enL9mSkHHqVyWUV8GchKiQ/viewform
mailto:Chotsntt@gmail.com


5 

Додаток 

до Інформаційно-методичних 

матеріалів щодо проведення 

І етапу Всеукраїнського 

гуманітарного конкурсу 

„Космічні фантазії“ 

 

ЗАЯВКА 

на участь у І етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу 

„Космічні фантазії“ 

 

від___________________________________________________________ 
(повна назва навчального закладу) 

 
№

п/

п 

 

Розділ, 

номіна

ція 

Назва  

роботи 

 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

автора 

 

Гур-

ток чи 

об’єд-

нання 

Дата 

народжен

ня 

 

Освітній 

заклад(ш

кола), 

 клас 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

керівника 

(посада та 

місце 

основної 

роботи) 

Домаш- 

ня адреса, 

телефон 

учасника 

Ф
о
то

 

О
п

и
с 

р
о

б
о
ти

 

           

           

 

 

Поштова адреса закладу, контактні телефони 

____________________________________________________________________ 

 

Директор закладу_______________________ 

 

М.П. 

 


