
  

 

 

 

АСОЦІАЦІЯ МУЗЕЇВ КОСМОНАВТИКИ УКРАЇНИ  

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  РАДИ 

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЛИТОВСЬКИЙ МУЗЕЙ ЕТНОКОСМОЛОГІЇ 

 

МІЖНАРОДНИЙ ВІДКРИТИЙ КОНКУРC ТВОРЧИХ РОБІТ,  

ПРИСВЯЧЕНИЙ ПЕРШОМУ  ПОЛЬОТУ  

ЛЮДИНИ В КОСМОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Партнери  проекту: 

ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля»  

Українське молодіжне аерокосмічне об’єднання «Сузір’я»   

Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова  

Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

 

Оргкомітет 

Голова оргкомітету:  

Михайло Псюк  – голова правління Асоціації музеїв космонавтики України 

Члени оргкомітету:  

Ірина Вишневецька – зав. відділом культурно-просвітницької роботи Музею 

космонавтики ім. С.П. Корольова Житомирської обласної ради 

Вікторія Четвертак – завідувач сектором міжнародних відносин Музею 

космонавтики ім. С.П.Корольова Житомирської обласної ради 

Олена Дубініна – директор Житомирської художньої школи 

Олег Войтюк – спеціаліст з IT-технологій Музею космонавтики ім. 

С.П.Корольова Житомирської обласної ради. 

 

Міжнародне журі: 

Саулюс Валюс – директор компанії «Експобалта» (Литовька республіка) 

Ірина Дячук – директор Музею космонавтики ім.С.П. Корольова Житомирської 

обласної ради 

Олена Розенблат – голова Благодійного фонду родини Розенблат 

Мрідула Гош – голова правління Східно-Європейського інституту розвитку, 

головний редактор Східно-Європейського монітору 

Лінас Шмигелскас – керівник відділу освітніх програм Литовського музею 

етнокосмології 

Юрій Дубінін – заслужений художник України, учасник Міжнародних виставок, 

художник Музею космонавтики ім. С.П. Корольова Житомирської обласної ради 

Ольга Скальчук – директор культурних програм Російського центру науки і 

культури в Україні 

Василь Вознюк – арт-директор Міжнародного фестивалю екранних мистецтв 

«Кінотур» 

Ірина Лисенко – провідний дизайнер, ілюстратор компанії «Viseven». 

 

Цілі та завдання конкурсу: 
- популяризація досягнень світової космонавтики; 

- підвищення інтересу творчої молоді до космонавтики; 

- залучення учнів до вивчення і використання сучасних інформаційних і 

мультимедійних технологій;  

- виховання екологічної культури та відповідальності за планету Земля. 

 

Учасники конкурсу: 

Вікові групи:    5-9 років, 10-14 років, 15-18 років. 

 

Зміст конкурсу 2017 року: 
Учасникам конкурсу пропонується випробувати свої сили у цифрових видах 

мистецтва. 

 



Напрям конкурсу 2017 року: 

Цифрове мистецтво: комп’ютерна графіка та живопис, мультимедіа презентації. 

 

Теми: 
- освоєння космічного простору: історія, сучасність, майбутнє; 

- «Життя на орбіті»; 

- космічна наука та техніка; 

- краса і гармонія Космосу і планети Земля; 

- фантазії на тему «Таємниці Всесвіту». 

 

Вимоги до творчих робіт: 

- роботи повинні відповідати принципам гуманізму і толерантності; 

- інформація про автора повинна бути представлена в супровідному документі 

(файлі), що містить: 

• ім'я, прізвище автора, вік; 

• повне найменування освітньої установи і клас; 

• адреса, контактний телефон; 

• назва роботи; 

• тема роботи; 

• ім’я і прізвище керівника, контакти; 

- роботи необхідно надсилати у наступних форматах: jpeg, ppt. 
 

Організація конкурсу 
Всі роботи учасників конкурсу надсилаються до Оргкомітету конкурсу. Кожна 

конкурсна робота оцінюється незалежними експертами журі за наступними 

критеріями: 

- відповідність обраній темі; 

- художнє та технічне виконання; 

- оригінальність 

Журі визначає переможців у кожній віковій групі. 
 

Терміни проведення конкурсу: 
Прийом робіт на конкурс проводиться з 20 лютого до 30 березня 2017 року на 

електронну адресу Оргкомітету: post@cosmosmuseum.info 

Про результати конкурсу Оргкомітет оголошує на сайті Асоціації музеїв 

космонавтики України www.amcos.org.ua та на сайті Музею космонавтики ім. 

С.П. Корольова  www.cosmosmuseum.info до 5 квітня 2017 року. 

 

Відзнаки і нагороди: 

- дипломами лауреатів та подарунками нагороджуються автори робіт, що посіли 

1-3 місця в кожній віковій групі; 

- всі учасники конкурсу отримують «Диплом учасника». 

 

Роботи переможців будуть представлені на міжнародній пересувній виставці в 

Україні та за кордоном.  
 

Спеціальний приз – від Благодійного фонду родини Розенблат  

 

mailto:post@cosmosmuseum.info


Підведення підсумків: 

 

Нагородження переможців та презентація виставки творчих робіт, які посіли 

призові місця, відбудеться 12 квітня 2017 року в Музеї космонавтики ім. С.П. 

Корольова Житомирської обласної ради під час святкування Всесвітнього Дня 

авіації і космонавтики. 

Організатори конкурсу залишають за собою право прийняти роботи до 

основного фонду музею та використовувати їх в подальшому для цілей освіти і 

популяризації досягнень космонавтики, в тому числі для ілюстрацій в альбомах і 

книгах із зазначенням імені автора. 

 

Контакти: 
 

Для поштових відправлень: 

10008 Житомир, вул. Дмитрівська, 5 Музей космонавтики ім. С.П. Корольова 

Житомирської обласної ради. Оргкомітет Міжнародного відкритого конкурсу 

«Яка прекрасна наша планета!» 

 

Тел./факс     +38 0412 372030     Тел.  +38 0412 472627 

e-mail: post@cosmosmuseum.info              

 

Координатори конкурсу:  

 

Координатор в Україні – Михайло Псюк, e-mail:  amkosua@gmail.com 

Координатор в Литві – Лінас Шмігелскас, e-mail: linas.smigelskas@gmail.com  

Координатор в Польщі – Іванна Таргонська, e-mail: ivannatargonska@gmail.com 
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