
 

                                                                                                                    Затверджую                                             
                   Директор КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»                   С.Опенько 

                                                                                       
                                                                 
                                                   У М О В И 

                       проведення обласного конкурсу школярів 

                             «Космічні фантазії» на 2018 – 2019 р.р. 

 
1. Мета і завдання конкурс 

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

            зацікавленості у дослідженнях Землі і Космосу, популяризації знань у    

            галузі природознавчих та гуманітарних наук; 

- підтримка обдарованої молоді, яка відтворює своє уявлення про 

Космос засобами літератури та мистецтва, прагне розвинути свій 

духовний світ. 

 

                              2. Умови конкурсу та його учасники 

 Обласний конкурс «Космічні фантазії» організовує і проводить КЗ ЛОР 

«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді». 

Конкурс є відбірковим (ІІ-м етапом) Всеукраїнського конкурсу, який 

ініційований УМАКО «Сузір’я» і приурочений до Міжнародного Дня 

Космонавтики - 12 квітня. 

 До участі у конкурсі запрошуються учні шкіл, ліцеїв, гімназій, закладів 

позашкільної освіти, які цікавляться космічною історією, філософією, 

мистецтвом, виявляють нахили до науково-дослідницької роботи.  

        Вік учасників : 8-12; 13-16 років. 

      Творчі роботи приймаються до 28 лютого поточного року за адресою: : 

79026, м.Львів, вул.Ів.Франка, 133;  e-mail: utehnik@ukr.net,  т.276-42-70. 

      До роботи подають заявку з даними про автора та керівника (додаток 1). 

 

        3. Номінації, жанри, техніка виконання конкурсних робіт 

3.1. Література, журналістика 

Жанри: казка, повість, поезія, п’єса, 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 абзаца 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.  Текст роботи  має бути написаний грамотно, без орфографічних, 

пунктуаційних та стилістичних помилок. 

 3.2. 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. 

          3.3. Декоративно-прикладне мистецтво: всі види техніки.  

3.4. Фото-, відео- та кіномистецтво. 

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

AVI. 

 3.5. Комп’ютерна графіка 

 Електронні роботи, виконані за допомогою комп'ютерних програм. 

Приймаються роботи  у форматі JPEG із роздільною здатністю – 300 dpi.  

Розмір файлу не повинен перевищувати 10 MБ.  

  

          4. Вимоги до конкурсних робіт 

4.1. До участі в конкурсі подаються роботи на космічну тематику, які є 

оригінальним, не скопійованим творчим доробком, який раніше ніде не 

виставлявся, або є результатом досліджень, спостережень і міркувань авторів 

з обраних ними жанрі або техніці. 

 4.2. Робота має бути викладена українською мовою.   

 4.3. У роботі вказуються використані джерела (книги, періодичні 

видання, адреси сайтів тощо).  

 

5. Підбиття підсумків та нагородження переможців 

  Журі формується з викладачів НУ «Львівська політехніка» та 

педпрацівників КЗ ЛОР  «ЛОЦНТТУМ» . При цьому враховуються: 

оригінальність, інтерпретація теми, творчий метод, майстерність та техніка 

виконання, а також твір (мистецтва) в цілому.  

 Переможці визначаються з кожної номінації та вікової групи окремо, 

нагороджуються грамотами КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» і беруть участь у  

Всеукраїнських конкурсах: «Космічні фантазії», «Зоряний шлях»,  

«Космос.Людина.Духовність». 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                           

                                                                                                                   



                                                                                                         додаток 1 
                                                                                                                        

Заявка 

на участь в обласному конкурсі «Космічні фантазії» 

від_____________________________ 

(назва закладу, місто, район) 

 

№ П.І.П.учня дата, 

рік народ. 

номінація, 

назва роботи 

клас, гурток П.І.П. керівника, 

телефон, e-mail 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Керівник 

М.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                                                                        

                                                                                                                 Додаток 2 

 

                                                  Анкета      

    (заповніть дану форму та направте її разом з конкурсною роботою)  

  

ПІБ автора:   

 

Номінація, назва роботи:   

  

Вік:  

Місце навчання (школа/гурток, район, область):   

  

  

  

Домашня адреса, контактний телефон, е-mail:   

  

ПІБ керівника, контактний телефон:   

  

Короткий опис роботи:   

 


