Додаток 2
до листа Департаменту освіти
і
науки Запорізької обласної
державної адміністрації
від 29.10.2021 № 02.2-16/1303

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ
ОБЛАСНОГО ЕТАПУ ГУМАНІТАРНОГО КОНКУРСУ-ВИСТАВКИ
«КОСМІЧНІ ФАНТАЗІЇ»
в 2021-2022 н. р.
1. Мета й основні завдання Конкурсу-виставки
1.1 Обласний гуманітарний конкурс-виставка «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 та гуманітарних наук.
1.2 Проведення Конкурсу сприяє вирішенню таких основних завдань:
- підтримка обдарованої молоді, яка відтворює своє уявлення про Космос
засобами літератури та мистецтва, прагне розвинути свій духовний світ;
- сприяє реалізації творчого потенціалу підростаючого покоління України.
2. Організація Конкурсу
2.1 Конкурс організовує та проводить КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР.
2.2 Конкурс проводиться щорічно у два етапи:
- Перший етап триває протягом жовтня – листопада і передбачає
проведення шкільних та регіональних конкурсів, які мають на меті відбір та
презентацію конкурсних робіт для участі у другому етапі;
- Другий етап проводиться протягом грудня – лютого і передбачає
визначення переможців і призерів та відбір конкурсних робіт для участі у фіналі
Конкурсу. Під час другого етапу передбачається вибіркове спілкування з
виконавцями та їх керівниками з метою оцінки оригінальності ідеї та
самостійності її втілення в конкурсну роботу.
2.3 Для якісного та об’єктивного відбору й оцінювання конкурсних робіт
призначається фахове Журі. Рішення фахового Журі щодо результатів конкурсу є
остаточним і оскарженню не підлягає.
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 7 - 12 років;
- віком 13-16 років.

3.3 Авторами робіт (як індивідуальних так і колективних) можуть бути:
- учні загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів, професійнотехнічних училищ, коледжів;
- вихованці позашкільних освітніх закладів;
- члени творчих підліткових і молодіжних об’єднань, клубів, гуртків тощо.
4. Умови проведення конкурсу
Подання робіт на Конкурс:
4.1 Роботи переможців Першого етапу Конкурсу надсилаються до КЗ
«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР на адресу: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського,
б.14 поштовим зв’язком з кур’єрською доставкою (з поміткою «Космічні
фантазії»).
Роботи, що направляються на обласний етап, повинні бути обов’язково
супроводжені протоколом або наказом (в письмовому та електронному
вигляді) про підсумки проведення попереднього етапу Конкурсу від
Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, управлінь освіти міськрад
Запорізької області, відділів освіти об’єднаних територіальних громад,
позашкільних закладів. Роботи від окремих закладів освіти не приймаються.
Без відповідної документації роботи до участі в конкурсі допускатися не
будуть.
4.2 До робіт додається заявка навчального закладу або органів освіти,
затверджена печаткою за формою:
- прізвище, ім’я та по-батькові;
- дата та рік народження;
- номінація;
- назва роботи;
- назва навчального закладу з зазначенням класу, групи, секції, гуртка,
об’єднання тощо;
- прізвище, ім’я та по-батькові керівника гуртка, секції та контактний
телефон;
- домашня адреса, контактний телефон учасника та адреса електронної
пошти (e-mail);
- фотографія роботи (Додаток 3)
4.3 Електронний варіант заяви на участь обов’язково заповнюється за
посиланням https://forms.gle/Xij69QM3kgwwGw2k9
Без заповненої форми заяви роботи не приймаються.
4.4 Кожна робота повинна мати індивідуальну етикетку з аналогічною
інформацією.
4.5 Всі представлені роботи на обласному етапі можуть зберігатись в
КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР до 31 травня 2022 року. З 1 червня 2022 року
роботи повертатись не будуть.
5 Номінації, жанри, техніка виконання конкурсних робіт

5.1 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 10-12 сторінок.
Правила оформлення текстів: шрифт основного тексту – Times New Roman,
розмір шрифту основного тексту 14пт, міжрядковий інтервал 1,5 рядка, відступ
першого рядку 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 грамотно, без орфографічних,
пунктуаційних та стилістичних помилок.
Електронний варіант роботи надіслати на адресу kosmos.grani@gmail.com та
завантажити у розділі «Фотографія роботи» у форматі PDF при заповненні заяви.
5.2 Образотворче мистецтво
Жанри: живопис, графіка, естамп, комікси.
Розглядаються роботи розміром формату А2 (40х60), 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. Етикетку закріпити
на зворотній стороні малюнка в нижньому правому кутку.
Кількість експонатів даної номінації від району або позашкільного закладу
(організації) не повинна перевищувати 10 робіт.
5.3 Декоративно – прикладне мистецтво: всі види техніки
Габаритні розміри експонатів обмежені (не більше 50х50х50 см).
5.4 Фото-, відео-, та кіномистецтво
Тематика: цікаві природні явища, небесні об’єкти. Формат: MPEG, AVI.
Електронний варіант роботи надсилати на адресу kosmos.grani@gmail.com
5.5 Комп’ютерна графіка
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.
Електронний варіант роботи надсилати на адресу kosmos.grani@gmail.com
5.6 Музичне мистецтво
Музична композиція – пісня, гімн, реп тощо на космічну тематику, аудіо
запис mp3 до 4 хвилин.
Електронний варіант роботи надсилати на адресу kosmos.grani@gmail.com
6. Вимоги до конкурсних робіт
6.1 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 в
обраних ними жанрі або техніці.
6.2 Робота має бути викладена українською мовою.
6.3 У роботі вказуються використані джерела (книги, періодичні видання,
адреси сайтів тощо).
6.4 Робота оформляється підписом (етикетка): 1. П.І.Б. автора; 2.
номінація, назва, жанр; 3. Вік; 4. Місце навчання (школа, гурток, район, область);
5. П.І.Б. керівника, контактний телефон, e-mail
6.5 Автор роботи складає Резюме – відомості про себе: навчання,
позашкільна робота, інтереси, мрії, досягнення тощо, а також стислий виклад суті
і змісту роботи, як виникла ідея, опис творчого процесу та будь-яку цікаву
інформацію, привертаючи увагу саме до цієї тематики і цього твору або виробу
(Додаток 4).
Електронний
варіант
Резюме
надіслати на
адресу
kosmos.grani@gmail.com та завантажити у розділі «Резюме» у форматі PDF при
заповненні заяви.
7. Порядок оцінювання конкурсних робіт та підбиття підсумків
7.1 Оцінювання конкурсних робіт проводиться фаховим журі. При цьому
враховуються: оригінальність, інтерпретація теми, творчий підхід, майстерність
та техніка виконання а також робота в цілому.
7.2 Підбиття підсумків конкурсу та нагородження переможців і призерів
здійснюється за поданням журі.
7.3 Переможці та призери конкурсу нагороджуються відповідними
дипломами.
Нагородження здійснюється у кожній віковій групі окремо за індивідуальні
та колективні конкурсні роботи.
8. Відносини в сфері авторських прав
8.1 Надаючи свою роботу до участі в Конкурсі, учасник Конкурсу:
- надає Організатору Конкурсу право зберігати, друкувати, копіювати,
фотографувати конкурсну роботу та розміщати її для вільного доступу в мережі
Інтернет на необмежений період часу;
- надає Організатору Конкурсу право публікувати надану конкурсну роботу
на офіційному сайті КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР (www.grani.in.ua) та на
сторінках КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР в соціальних мережах.
Організатор Конкурсу зобов’язується зазначати ім’я автора роботи при її
використанні у будь-якому вигляді.
Роботи, що були відібрані для участі у фіналі Всеукраїнського Конкурсу, не
повертаються авторам і стають власністю УМАКО «Сузір’я». В подальшому вони
можуть бути використані в радіо- та телепередачах; в газетах та журналах; в
методичних розробках УМАКО «Сузір’я» для освітніх установ; в експозиції
Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова.

Додаток 3
до листа Департаменту освіти
і
науки Запорізької обласної
державної адміністрації
від 29.10.2021 № 02.2-16/1303

Заявка
на участь у обласному етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсувиставки «Космічні фантазії» - 2022
№ ПІБ
Дата
Номінація
з\п учасника народження жанр

Назва Навчальний ПІБ
роботи заклад.
керівника,
Клас,
телефон.
гурток
E-mail

ПІБ
учасника,
телефон.,
E-mail
Домашня
адреса

Фото
роботи

Додаток 4
до листа Департаменту освіти
і
науки Запорізької обласної
державної адміністрації
від 29.10.2021 № 02.2-16/1303

Резюме
Учасника обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсувиставки «Космічні фантазії» - 2022
Відомості про себе: ПІБ автора, вік, місце навчання (школа/гурток, район,
область), інтереси, мрії, прагнення, досягнення або інша інформація про себе
Стислий виклад суті і змісту представленої роботи: як виникла ідея, творчий
процес, робота гуртка. Роль і взаємодія з керівником, підбір матеріалу та
інформації для виготовлення твору або виробу

