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ПОЛОЖЕННЯ
про обласний гуманітарний конкурс
“Космічні фантазії” (заочний)
1. Мета і основні завдання конкурсу
1.1. Обласний конкурс “Космічні фантазії” проводиться з метою розвитку творчих
здібностей учнівської молоді, зацікавленості у дослідженнях Космосу, підвищення своїх
знань у галузі природничих і гуманітарних наук.
1.2. Конкурс покликаний забезпечити підтримку обдарованої учнівської молоді,
яка відтворює своє уявлення про Космос засобами літератури та мистецтва,
2. Організація і проведення конкурсу
2.1. Обласний конкурс “Космічні фантазії” організує і проводить Чернівецький
обласний центр НТТУМ.
2.2. Конкурс проводиться щорічно у жовтні.
3. Учасники конкурсу
3.1. Учасниками конкурсу можуть бути учні шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів,
професійно - технічних училищ, позашкільних та інших навчальних закладів, яких
цікавлять різноманітні аспекти у вивченні Космосу, які виявляють схильність до науководослідницької роботи, захоплюються Космічною історією, філософією, мистецтвом,
прагнуть розкрити свої творчі здібності. Вік учасників – до 17 років на момент проведення
конкурсу.
3. Порядок проведення конкурсу
3.1. Конкурс проводиться щорічно у два етапи:
- І етап – районний (міський);
- ІІ етап – обласний, серед переможців І етапу.
4.2. На ІІ етап конкурсу приймаються індивідуальні та колективні роботи, які стали
переможцями І етапу. Роботи повинні відповідати тематиці і напрямкам конкурсу та
відображати.
4.3. Учасники обласного етапу конкурсу надсилають свої роботи на адресу Чернівецького
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді: м. Чернівці, вул.. О.
Кошового, 30.
4.4. До пакету робіт від районів області надається заява на участь в конкурсі, засвідчена
керівником позашкільної установи, в якій слід вказати:
прізвище, ім’я та по батькові автора;
рік народження автора;
повну адресу автора;
повну назву навчального закладу, клас;
тему і розділ, з якого подана робота;
прізвище, ім’я та по батькові керівника роботи;
повну назву гуртка, закладу.
4.5. Конкурс проводиться за напрямом «Космічне мистецтво»:

Учасники представляють творчі роботи, в яких в літературній або художній формі
відображаються авторські уявлення щодо нашої планети, Сонячної системи, космосу,
історії їх виникнення та вивчення людиною, пошуку місця людини у Всесвіті, реальні
космічні явища чи події, фантастичні сюжети чи образи, уявлення про космічні процеси у
Всесвіті, розвиток Землі, інопланетних систем та позаземних цивілізацій. В цьому
напрямку розглядаються роботи в галузі літератури та прикладного мистецтва у вигляді :
1). Вірша, літературного твору, сценарію (ігор, виховних заходів, конкурснорозважальних програм на космічну тематику);
2). Виробів декоративно-прикладного мистецтва з дерева, металу, м’яка іграшка.
5. Вимоги до робіт
5.1. В напрямку “Космічне мистецтво” в секції літератури (1) подаються збірки
робіт від району, оформлені у вигляді брошури за розділами: вірші, літературні твори,
сценарії, формат А4, прошиті брошуратором. Роботи повинні бути виконані українською
мовою. Можуть бути доповнені ілюстраціями.
5.2. Роботи декоративно прикладного мистецтва мають бути розміром не менше
40х40 см, бажано настільні.
6. Керівництво конкурсу
6.1. Для проведення обласного конкурсу створюється організаційний комітет на
базі Чернівецького обласного центру НТТУМ. Організаційний комітет створює журі
конкурсу, на яке покладається робота по оцінюванню робіт учасників та відбір робіт на
Всеукраїнський конкурс.
6.2. До складу журі конкурсу входять працівники Чернівецького обласного центру
НТТУМ та запрошені спеціалісти.
7. Порядок підведення підсумків конкурсу
7.1. Конкурсні роботи для участі в обласному етапі конкурсу надсилаються не
пізніше 25-го жовтня поточного року за адресою: 58029 м. Чернівці, вул. О. Кошового,30.
7.2. Роботи переможців обласного конкурсу направляються для участі у
Всеукраїнському конкурсі.
7.3. Переможці обласного етапу конкурсу нагороджуються Дипломами
Чернівецького ОЦ НТТУм.
Головна нагорода конкурсу участь у Міжнародному аерокосмічному фестивалі
'"Сузір'я-Артек" у МДЦ "Артек".

