
 

УКРАЇНА  

М И К О Л А Ї В С Ь КА   М І С Ь КА   Р А Д А 

У П Р А В Л І Н Н Я   О С В І Т И  

Н А К А З  

06.09.2021                                     м. Миколаїв                                     № 171 

 

Про проведення міського заочного 

гуманітарного конкурсу «Космічні 

фантазії» серед здобувачів освіти 

закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти 

Відповідно до плану роботи управління освіти Миколаївської міської 

ради на 2021 рік, з метою активізації різноманітних форм роботи зі 

здобувачами освіти, що спрямовані на інтелектуальний і духовний розвиток 

дітей та підлітків, зацікавленості у дослідженнях Космосу, підвищення своїх 

знань у галузі природничих та гуманітарних наук  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1.  Провести з 20 вересня по 31 жовтня 2021 року міський заочний 

гуманітарний конкурс «Космічні фантазії» серед здобувачів освіти закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти (далі - Конкурс). 

 

2.    Затвердити Умови проведення Конкурсу, що додаються. 

 

3. Міській станції юних техніків м. Миколаєва (Гурська І.М.) 

забезпечити належні умови проведення заходу. 

 

4.   Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти Макарову С.Б. 

 

 

Начальник управління                                                                      Ганна ЛИЧКО 

 
 

 



Додаток  

до наказу управління освіти 

Миколаївської міської ради 

від _06.09.2021_№_171__ 

 

Умови 

проведення міського заочного гуманітарного конкурсу 

«Космічні фантазії» 

 

І. Загальні положення 

1. Міський заочний гуманітарний конкурс «Космічні фантазії» (далі – 

Конкурс) проводиться за трьома напрямами: «Космічне мистецтво», 

«Космічна історія», «Космічна філософія». 

 

2. Метою Конкурсу є розвиток творчих здібностей дітей та підлітків, 

зацікавленості у дослідженнях Космосу, підвищення своїх знань у галузі 

природничих та гуманітарних наук. 

 

3.  Основні завдання   Конкурсу: 

 - стимулювання інтересу дітей до поглибленого вивчення Космосу; 

- виявлення схильності до науково-дослідницької роботи, захоплення 

космічною історією, філософією, мистецтвом; 

- підтримка обдарованої молоді, відтворення її уявлення про Космос 

засобами літератури та мистецтва, зацікавленість історією розвитку 

філософської думки людини про Всесвіт, прагнення розширити свій 

духовний світогляд. 
 

4. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 

II. Порядок проведення Конкурсу 

 

1. До участі у Конкурсі запрошуються здобувачі освіти закладів загальної 

середньої  та позашкільної освіти м. Миколаєва віком від 10 до16 років.  

 

2. Конкурс проводиться з 20 вересня по 31 жовтня 2021 року у два етапи: 

І етап – з 20 вересня по 15 жовтня 2021 року, протягом якого 

надсилаються роботи учасників до міської станції юних техніків; 

ІІ етап – з 16 жовтня по 31 жовтня 2021 року, протягом якого підводяться 

підсумки Конкурсу. 
 

3. Конкурс проводиться за трьома напрямками: 

«Космічне мистецтво»;  

«Космічна історія»; 



«Космічна філософія». 

4. До конкурсної роботи необхідно  додати такі матеріали: 

– загальну заявку на всі роботи за всіма напрямками, засвідчену печаткою 

та підписом керівника закладу за зразком, наведеним у додатку 1; 

– етикетку (до напрямку «Космічне мистецтво»), розміром 110х80 мм, в 

якій вказано назву роботи, техніку виконання, прізвище, ім’я, клас, 

найменування закладу освіти, назву гуртка, прізвище, ім’я, по батькові 

керівника за зразком, наведеним у додатку 2; 

– паспорт на кожну творчу роботу (з напрямків «Космічне історія» та 

«Космічна філософія») за зразком, наведеним у додатку 3; 

– заявки подаються в друкованому вигляді  без скорочень і абревіатур та в 

електронному варіанті (електронна адреса міської станції юних техніків: 

msytmk@ukr.net). 

 

5. Роботи, які оформлені з порушенням вимог або не відповідають 

тематиці Конкурсу чи надійдуть несвоєчасно, не розглядаються. 

 

6. Роботи за напрямками «Космічна історія» та «Космічна філософія», 

надіслані для участі у Конкурсі, не повертаються.  

 

ІІІ. Вимоги до оформлення конкурсних робіт 

 

1. Для участі в Конкурсі закладам освіти необхідно надати експонати не 

пізніше 15 жовтня  2021 року до міської  станції юних техніків м. Миколаєва                        

(м. Миколаїв, вул. Шкільна, 5, тел.: 56-61-46), електронна адреса: 

msytmk@ukr.net. 

 

2. З напрямку «Космічне мистецтво» учасники представляють роботи, у 

яких відображаються реальні космічні явища чи події, фантастичні сюжети чи 

образи, уявлення про космічні процеси у Всесвіті, розвиток планети Земля, 

інопланетних систем та позаземних цивілізацій.   

Подаються роботи у вигляді: малюнка, графіки, естампу, колажу, виробів 

з дерева, металу, пластмаси, вишивки, аплікації, м’якої іграшки тощо. 

Роботи повинні відповідати наступним розмірам – не менше ніж 20х20см 

та не більше 100х100см. 

Етикетка на роботах закріпляється по центру роботи або рами, паспорт 

кріпиться на зворотному боці роботи. Роботи забезпечуються кріпленням. 

 

3. З напрямку «Космічна історія» учасники представляють роботи, у яких 

досліджуються історія пізнання людиною Космосу, виникнення наукової 

думки і учення про Всесвіт, аналізуються найдавніші міфологічні уявлення 

людей та сучасні космологічні теорії, пропонуються авторські гіпотези 

mailto:msytmk@ukr.net


виникнення космічних утворень та перспективи розвитку земної цивілізації. 

Учасники проводять дослідження з таких тем: 

– вивчення небесних світил та Космосу людиною з найдавніших часів; 

– уявлення народів світу про будову Всесвіту та Сонячної системи у різні 

часи; 

– історія астрономії як складова частина історії розвитку людської   

цивілізації; 

– життя та праця геніальних вчених, які дали людству нові уявлення про 

Всесвіт; 

– тлумачення сучасних та висунення авторських гіпотез про виникнення 

та будову Землі, еволюцію Сонячної системи та Всесвіту; 

– перспективи розвитку людської цивілізації на планеті Земля і в Космосі; 

– дослідження загадкових об’єктів та явищ на Землі, виникнення чи 

існування яких пов’язане з Космосом. 

 

4. З напрямку «Космічна філософія» учасники представляють роботи, у 

яких досліджується розвиток філософської думки людини в процесі пізнання 

нею Всесвіту та свого місця в ньому, аналізуються міфологічні уявлення та 

філософські теорії різних часів та народів, пропонуються авторські ідеї, які 

зможуть пролити світло на складні проблеми розвитку духовного світогляду 

людини. Тематика робіт наступна: 

– тлумачення легенд та міфів різних народів про виникнення планети 

Земля, Сонячної системи, Всесвіту; 

– дослідження процесу формування філософських уявлень людства про 

виникнення та еволюцію Всесвіту; 

– космологічні концепції різних народів і релігій світу та їх авторське 

тлумачення; 

– розум в Космосі та його можливі форми; 

– філософська проблема всеєдності Всесвіту та людства як його складових 

частин. 

 

5.  На Конкурс приймаються роботи на космічну тематику, які є 

оригінальним, не скопійованим творчим доробком, який раніше ніде не 

виставлявся, або є результатом досліджень, спостережень і міркувань авторів. 

Роботи повинні відповідати тематиці Конкурсу, відображати власне 

уявлення учасника щодо нашої планети, Сонячної системи, Космосу, історії їх 

виникнення та вивчення людиною, пошук місця людини у Всесвіті.  

 

6. З напрямків Конкурсу «Космічна історія» та «Космічна філософія» 

подаються роботи у жанрах: казки, повісті, поезії, п’єси, пісні, есе, доповіді, 

статті, інтерв’ю, репортажу (фото-, теле-, відео-, радіорепортаж), наукового 

проекту чи гіпотези.  



Обсяг роботи - не більше 10-12 друкованих сторінок, з обов’язковим 

додаванням фотографій 9х12 см чи 13х18 см, малюнків, графіків, списку 

використаних джерел. Роботи мають бути викладені українською мовою.            

Роботи подаються у друкованому вигляді та обов’язково на електронних 

носіях – компакт-диску, текст на сторінках формату А-4, набраний в 

текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 pt з 

полуторним міжрядковим інтервалом, відступ першого рядка абзацу – 1,25 мм, 

вирівнювання тексту по ширині, автоматичне розставляння переносів 

включено, нумерація сторінок вгорі посередині, поля: ліве - 30 мм, праве – 10 

мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Орієнтація сторінки книжна. 

Текст роботи має бути написаний грамотно, без орфографічних, 

пунктуаційних та стилістичних помилок. 

Електронні роботи, які виконані за допомогою комп’ютерних програм, 

приймаються у форматах: MPEG, AVI, JPEG із роздільною здатністю – 300 dpi. 

Розмір файлу не повинен перевищувати 10 МБ.  

 

ІV. Підбиття підсумків Конкурсу,  

критерії оцінювання робіт та нагородження переможців 
 

1.  Оцінка творчих робіт проводиться журі. 

До складу журі не можуть входити близькі особи учасників Конкурсу. 

Журі формується з фахівців в галузях дизайну, фізики, астрономії, 

астрофізики та космічних досліджень, представників організаторів.  

 

2. Оцінювання робіт з напрямків  «Космічна історія» та «Космічна 

філософія» проводиться за такими критеріями: 

- якість та всебічність проведеного наукового дослідження, 

обґрунтування нових гіпотез та уявлень – 20 балів; 

– оригінальність ідеї, її наукова обґрунтованість у тлумаченні відомих 

теорій, концепцій чи міфів – 20 балів; 

– глибина оволодіння матеріалом, уміння поєднати результати наукових 

досліджень з передовими філософськими думками – 20 балів; 

– науковий рівень роботи та її оформлення – 20 балів; 

– стиль, манера та якісний рівень виконання робіт – 20 балів. 

 

3. Підсумки Конкурсу з напрямків  «Космічна історія» та «Космічна 

філософія» підводяться за загальною сумою балів.  

Максимальна кількість балів – 100. 

 

4. Оцінювання робіт з напрямку «Космічне мистецтво» проводиться за 

такими критеріями: 

– композиційна досконалість роботи - 20 балів; 

– ступінь володіння обраною технікою - 20 балів; 

– художній рівень та індивідуальність виконання - 30 балів; 



– оригінальність ідеї – 30 балів. 

 

5. Підсумки Конкурсу з напрямку «Космічне мистецтво» підводяться за 

загальною сумою балів.  

Максимальна кількість балів – 100. 

 

6. Учасники  Конкурсу, які досягли найкращих результатів за сумою 

балів (75 – 100 балів), визначаються переможцями. 

І місце - 87 – 100 балів; 

ІІ місце - 81 – 86 балів; 

ІІІ місце - 75 – 80 балів. 

 

7.  Переможці Конкурсу у кожному з трьох напрямків, яким присуджено 

І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються грамотами управління освіти Миколаївської 

міської ради.  

 

8.  Конкурсні роботи, які посіли І місця, будуть направлені на адресу 

Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді (54029, м. Миколаїв, пров. Кур’єрський, 5) для участі в обласному 

заочному гуманітарному конкурсі «Космічні фантазії». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1                                                                                                           

до Умов проведення міського 

заочного гуманітарного 

конкурсу «Космічні фантазії» 

 

З А Я В К А 



на  участь у міському заочному гуманітарному конкурсі «Космічні фантазії» 

в 2021 році 

від  _______________________________________________________________  
(найменування установи) 

№ 

п/п 

Назва 

роботи 

Розділ Прізвище, 

ім’я  

автора 

Рік народ- 

ження 

Клас, 

найменування 

закладу освіти 

Назва 

гуртка 

Прізвище ім’я, 

по батькові 

керівника, 

контактний 

телефон 

1.        

 

М.П.  

Керівник  установи    _______________   _______________ 

      (підпис)    (П. І. Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                                                                                           

до Умов проведення міського 

заочного гуманітарного 

конкурсу «Космічні фантазії» 

 

 

 

 

 



Зразок етикетки 
 

 

 

 

 

 

 

80 мм 70 м 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3                                                                                                           

до Умов проведення міського 

заочного гуманітарного 

конкурсу «Космічні фантазії» 

 

Паспорт   творчої роботи 

 

1.Повна назва  творчої роботи________________________________________ 

2. Дані про  творчої роботи __________________________________________ 

«Космос  у  долонях» 

Виготовив:     Вертелецька  Діана  

Заклад освіти – учениця 4 класу 

      ЗОШ № 18 м. Миколаєва (9 років) 

Заклад позашкільної освіти - міська станція юних                                                               

техніків м. Миколаєва 

Гурток:           дизайну міської станції юних                                                               

техніків 

Керівник гуртка:  Тихонова  Світлана Вікторівна, 

керівник гуртка дизайну   



3. Роботу створив__________________________________________________  

(Прізвище, ім’я автора (повністю) 

__________________________________________________________________ 
(Клас, найменування закладу освіти (без скорочень та абревіатур) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(повна назва гуртка, заклад позашкільної освіти) 

4. Керівник гуртка __________________________________________________ 
                                                                          (Прізвище, ім’я, по батькові) 

місце основної роботи _________________________________________________________ 

посада __________________________________________________________________________ 

5. Поштова адреса гуртка:___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

Керівник  установи _____________   _________________ 

                              (підпис)                 (П. І. Б.) 

 

 “_____” ________ 2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


