
 

                                                                                                                    Затверджую  

                                            

                В.о.директора  КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»              С.Опенько 
                                                                                       
                                                                 
                                                   У М О В И 

                             проведення обласного конкурсу  

                             «Космічні фантазії» у 2023 році 

                            

                          1. Мета конкурсу  

     - розвиток зацікавленості школярів до поглибленого вивчення космічного     

       простору, астрономії та космонавтики; 

    -  сприяння підтримці  обдарованої молоді, яка відтворює свої 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 і відбувається за  

сприяння Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання  «Сузір’я». 

        До участі у Конкурсі запрошуються учні та вихованці  закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, які цікавляться космічною історією, 

філософією, мистецтвом, виявляють нахили до науково-дослідницької роботи.  

        Вік учасників : 

         молодша вікова група  8-12; 

         старша вікова група 13-16 років. 

       Творчі роботи приймаються до  4 березня 2023 року 

       Заявку (додаток 1), резюме (додаток 2) та роботи з номінацій «Література, 

журналістика», «Фото-, відео, кіномистецтво» та «Комп’ютерна графіка» 

надсилати на електронну адресу: locnttum@gmail.com, в імені файлу 

вказати назву роботи, П.І. автора,  назву закладу освіти. 

    Роботи з номінацій «Образотворче мистецтво», «Декоративно-ужиткове 

мистецтво» та етикетку з даними про автора, вік, назву закладу освіти  

надсилати поштою на адресу: 79026, м.Львів, вул.Ів.Франка, 133,  

КЗ ЛОР «Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді», або Нова пошта, відділення № 64,  т.276-42-70, 097 58 400 87.       

           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 до 10 

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.  
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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 

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. У роботі вказуються використані джерела (книги, періодичні 

видання, адреси сайтів тощо).  

        4.3. Автор роботи складає Резюме, метою якого є підбиття підсумків, 

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 (додаток 2). 

 

5. Підбиття підсумків та нагородження переможців 

  Журі формується з викладачів НУ «Львівська політехніка» та 

педпрацівників КЗ ЛОР  «ЛОЦНТТУМ». 

  Роботи оцінюються за такими критеріями: 

  - оригінальність, інтерпретація теми, творчий метод, майстерність та техніка 

виконання, а також твір  в цілому.  

 Переможці визначаються з кожної номінації та вікової групи окремо, 

нагороджуються грамотами КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» і беруть участь у  

Всеукраїнському конкурсі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       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 
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                                                                                                      додаток 1 
                                                                                                                        

Заявка 

на участь в обласному конкурсі «Космічні фантазії» 

від_____________________________ 

(назва закладу, місто, район, ОТГ)* 

 
№ 

з/п 

ПІБ 
учасника 

Дата 

народження, 

вік 

Номінаці, 
жанр 

Назва 

роботи 

Навчальний 

заклад, 

клас, 

гурток 

ПІБ 
керівника, 

телефон, 

e-mail 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                      

                                                                                                                  додаток 2 

                                                                                                                                                       

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 

 

 

 

          Керівник 

           М.П. 

 

* Просимо звернути увагу на правильне написання назви закладу освіти та 

його територіальної приналежності (місто, район, ОТГ) 


	Резюме

