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Інформаційно-методичні матеріали  
ХХ обласної виставки-конкурсу  

«Космічні фантазії» 
 

Обласна виставка-конкурс «Космічні фантазії» проводиться 

відповідно до «Положення про проведення обласних виставок-конкурсів 

учнівської молоді з науково-технічного та художньо-естетичного напрямів 

позашкільної освіти в Житомирській області» затвердженого наказом 

управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 

16 грудня 2013 року № 383, зареєстрованого в Головному управлінні 

юстиції у Житомирській області 30 грудня 2013 року за №21 

(зі змінами), Положення про Всеукраїнський гуманітарний конкурс 

«Космічні фантазії» (наказ ГО УМАКО «Сузір'я» №1 від 17 січня 2020 

року) з метою виявлення і підтримки обдарованої учнівської молоді, 

створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному 

суспільстві, збагачення її духовного потенціалу, виховання естетичного 

смаку, підвищення знань у галузі природознавчих та гуманітарних наук, а 

також підготовки делегацій Житомирщини до участі у Всеукраїнських 

заходах аерокосмічного напряму. 

 До участі у виставці-конкурсі запрошуються здобувачі освіти закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти віком від 6 до 18 років і які є 

переможцями даного напряму у територіальних громадах, районах та містах 

області. 

 
 

 

Умови участі у виставці-конкурсі: 

 

            Зважаючи на вимоги адаптивного карантину виставка-конкурс у  

2021 році  буде проведена заочно. 

            У день проведення заходу педагогічні працівники до  

11.00 представляють конкурсні роботи вихованців  для їх оцінки членами 

журі. Роботи, автори яких відзначені дипломами, будуть розміщені в 

експозиціях постійно діючої тематичної виставки, інші – після завершення 

заходу необхідно забрати. 

Кількісний склад делегації від району, міста, територіальної громади не 

повинен перевищувати кількості номінацій. Кожен учасник має право 

подати на конкурс лише одну роботу.  

Для участі в конкурсі необхідно подати: 
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копію наказу органу управління освітою про підсумки проведення 

виставки-конкурсу в районі, місті, територіальній громаді або аналітичний 

звіт; 

заявку на участь у виставці-конкурсі у друкованому вигляді; 

конкурсні роботи, опис роботи в друкованому та електронному вигляді 

на диску CD або DVD; 

анкету учасника. 

        На участь у виставці-конкурсі подаються творчі індивідуальні роботи, 

які в художній формі відтворюють реальні космічні явища чи події, 

фантастичні сюжети чи образи, уявлення автора про космічні процеси у 

Всесвіті, розвиток Землі, інопланетних систем та позаземних цивілізацій.  

        Конкурсні роботи мають відповідати тематиці та номінаціям виставки-

конкурсу, віковим особливостям дитини, бути оригінальними, охайними, 

зручними у використанні, відповідати технологічним вимогам. 

 

 

Номінації виставки-конкурсу 

1. Образотворче мистецтво. 

2. Декоративно-прикладне мистецтво. 

3. Література та журналістика. 

4. Фото-, відео,- кіномистецтво. 

5. Комп’ютерна графіка. 

6. Музичне мистецтво. 

 

Вікові категорії: 

06-12 років, 

13-18 років. 

У номінаціях: «Образотворче мистецтво» подаються індивідуальні 

художні роботи виконані на аркуші паперу форматом А2, створені з 

використанням фарб, олівця, вугілля, крейди тощо. Малюнки на жорстку 

основу не клеїти і не згортати. 

Жанри: живопис, графіка, естамп, комікси. 

  «Декоративно-прикладне мистецтво» – подаються індивідуальні 

творчі роботи виконані у довільних техніках з різноманітних матеріалів у 

різних видах декоративно-прикладного мистецтва. 

   «Література та 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: Текст має бути набраним у текстовому 

редакторі Microsoft Word, на папері формату А4, шрифтом Times New 

Roman, розмір шрифту – 14, інтервал між рядками  

тексту – 1,5 рядка. Відступ першого рядка абзацу 1,25 см. Параметри 

сторінки: орієнтація – книжна,  поля ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, знизу 

і зверху – по 2 см. 
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«Фото-, відео,- кіномистецтво». Тематика: цікаві природні  

явища, ебесні об'єкти. Формат МРЕG, AVI. 

          «Комп’ютерна графіка» –  подаються електронні роботи, виконані за 

допомогою комп’ютерних програм.  Формат JРЕG із роздільною здатністю 

300 dpi. Розмір файлу не повинен перевищувати 10 МБ. 

  «Музичне мистецтво»: музична композиція, пісня, гімн тощо. 

Формат твору: аудіо, mp3 до 4 хвилин. 

До  кожної  конкурсної  роботи  в  номінаціях «Образотворче  

мистецтво» та «Декоративно-прикладне мистецтво» необхідно  

прикріпити етикетку, в якій зазначити: номінацію, назву роботи, прізвище 

та ім’я автора, вік, місце навчання та проживання, а також – прізвище, ім’я 

по батькові керівника, місце роботи та посаду. Для площинних конкурсних 

робіт (картин, панно тощо) просимо підготувати кріплення. 

 

 

 

 

Попередня заявка 

на участь в обласній виставці-конкурсі  

«Космічні фантазії» 

 

_____________________________________________________  

(район, місто,територіальна громада) 
 

№

  
Номіна

ція 

Вікова 

категорія 

Назва роботи Прізвище, 

ім’я автора 

Вік та 

дата 

народжен

ня 

Офіційна 

назва 

освітнього 

закладу, клас 

       

       

       

       

       

 

 

Контактна особа _____________________________________________________ 

Номер телефону_____________________________________________________ 

 

 

 

Керівник органу  

управління освітою  

   

 підпис  Прізвище та ініціали 
М.П. 
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З А Я В К А 
 

на участь в обласній виставці-конкурсі учнівської молоді  
«Космічні фантазії» 

                                                                                                                                                                                                             
Номінація  
Назва експоната  
Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Дата народження  
Заклад загальної середньої 
освіти 

 

Клас  
Заклад позашкільної освіти  

Гурток  
Педагогічний керівник 
(прізвище, ім'я, по батькові, 
посада, місце роботи, телефон) 

 

Домашня адреса учасника  
Ідентифікаційний номер 
учасника 

 

Контактний телефон учасника  
Електронна пошта учасника  

Даною заявкою підтверджую, що вище зазначені дані про мене 
достовірні, я ознайомлений із вимогами Положення, зобов’язуюсь їх 
виконувати та дотримуватися програми проведення виставки-конкурсу, а також 
даю згоду на використання моїх персональних даних, наведених у цій заявці, 
оприлюднення результатів моєї участі у заході та права вільного використання і 
надання широкого доступу до матеріалів виставки-конкурсу: розміщення на 
сайті Центру, сторінках періодичних видань та у Всеукраїнських заходах 
даного напряму з обов’язковим зазначенням авторства. 
   
(Прізвище, ім'я та по батькові учасника)  (Особистий підпис) 

 

Контактна особа 

_____________________________________________________ 

Номер 

телефону_____________________________________________________ 

 

 

Керівник органу  

управління освітою  

   

 підпис  Прізвище та ініціали 

М.П. 
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Обласна виставка-конкурс «Космічні фантазії» 

Номінація _________________________________________________________ 

Назва роботи ______________________________________________________  

Фото автора розміром 

6 х 4 

Автор  

Керівник гуртка   

Фото виробу розміром 10 х 15 см 

 

Опис виробу 

1. Вступ.  

2. Матеріали та інструменти. 

3. Технологія виготовлення. 

4. Схеми, креслення (малюнки). 

5. Літературні джерела. 

Опис виробу оформлюється на 2-х сторінках формату А4. Текст має 

бути набраним у текстовому редакторі Microsoft Word, на папері формату 

А4, шрифтом Times New Roman, розмір шрифту – 12, інтервал між рядками  

тексту – одинарний. Параметри сторінки: орієнтація – книжна, усі поля 

сторінки – 20 мм. 
 

Анкета 

 

П.І.Б. автора 

Номінація, назва роботи 

Вік 

Місце навчання (школа/гурток, район, місто,територіальна громада) 

Домашня адреса, контактний телефон, e-mail 

П.І.Б керівника, контактний телефон 

Короткий опис роботи: 
 


