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Умови проведення  

обласного заочного конкурсу юних астрономів 

«Загадкове сяйво зірок» 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Ці умови визначають порядок організації та проведення обласного 

заочного конкурсу юних астрономів «Загадкове сяйво зірок»  (далі – Конкурс).  

1.2. Метою Конкурсу є популяризація наукових знань з астрономії та 

дослідницької діяльності серед учнівської молоді, виявлення та стимулювання 

інтелектуально обдарованої учнівської молоді. 

1.3. Основними завданнями Конкурсу є: 

- залучення школярів до вивчення астрономії; 

- розвиток пізнавальних інтересів учнів; 

- формування практичних умінь та навичок пошукової й дослідницької 

діяльності учнівської молоді;  

- стимулювання творчого, аналітичного та логічного мислення учнів; 

- підтримка обдарованих дітей.  

1.4. Загальне керівництво Конкурсом та організаційно-методичне 

забезпечення його проведення здійснює комунальний заклад «Мала академія 

наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради (далі – КЗ МАН). 

1.5. Інформація про Конкурс розміщуються на сайті КЗ МАН                       

www.man-ks.com  

1.6. Під час проведення Конкурсу опрацювання персональних даних 

учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних. 

 

ІІ. Учасники Конкурсу 
 

2.1. У Конкурсі беруть участь здобувачі освіти 7-10 класів закладів 

загальної середньої освіти та вихованці (слухачі) закладів позашкільної освіти 

відповідного віку (далі – учасники). 

2.2. Кожний учасник має право представити на Конкурс необмежену 

кількість робіт. 

2.3. До участі в Конкурсі допускаються роботи учасників, виконані як 

індивідуально, так і в команді складом не більше 3 осіб. 



 

ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу 
3.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний 

комітет, до складу якого входять педагогічні працівники комунального закладу 

«Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради. 

3.2. Персональний склад організаційного комітету Конкурсу 

затверджуються наказом комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради.  

3.3. Очолює організаційний комітет Конкурсу голова. 

Голова організаційного комітету: 

- визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету; 

- керує роботою з організації та проведення Конкурсу. 

3.4. Члени організаційного комітету Конкурсу: 

- здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу; 

- забезпечують порядок проведення Конкурсу. 

3.5. Секретар організаційного комітету Конкурсу: 

- оформляє документи щодо проведення та підведення підсумків 

Конкурсу; 

- сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації 

 

ІV. Журі Конкурсу 
 

4.1. Журі Конкурсу формується з числа науково-педагогічних та 

педагогічних працівників закладів освіти та педагогічних працівників 

комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської 

обласної ради з метою забезпечення об’єктивності оцінювання конкурсних 

робіт учасників і визначення переможців Конкурсу. 

4.2.Персональний склад журі Конкурсу затверджується наказом                        

комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської 

обласної ради. 

4.3. Журі Конкурсу очолює голова, який організовує роботу членів журі, 

проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців Конкурсу, 

підписує оціночні протоколи Конкурсу. 

4.4. Члени журі Конкурсу: 

- забезпечують об’єктивність оцінювання конкурсних робіт учасників; 

- заповнюють  та підписують оціночні протоколи; 

- визначають переможців Конкурсу. 

4.5. Секретар журі Конкурсу забезпечує зберігання, систематизацію, 

оформлення документів і матеріалів Конкурсу. 

 

V. Порядок і терміни проведення Конкурсу 
 

5.1. Конкурс проходить протягом квітня-травня 2020 року.  

5.2. Для участі Конкурсі необхідно до 15 травня 2020 року надіслати 

заявку (додаток 3 до Умов Конкурсу) та конкурсну роботу в електронному 



вигляді на електронну адресу: man-konkurs-ks@ua.fm з позначкою «Конкурс 

юних астрономів». 

5.3. Журі Конкурсу розглядає подані учасниками роботи та визначає 

кращі з них.  

5.4. Результати Конкурсу затверджуються наказом КЗ МАН та 

оприлюднюються не пізніше 31 травня 2020 року. 

 
 

 VІ. Вимоги до конкурсних робіт 
 

6.1. На Конкурс подаються роботи, які складаються з двох окремих 

файлів: фотографії із зображенням сузір’я та письмового звіту. 

6.2. На фотографіях мають міститися зображення сузір’я або ділянки 

зоряного неба, де знаходиться сузір’я, сфотографовані власноруч. Для цього 

потрібно обрати сузір’я на карті зоряного неба або за допомогою програми 

Stellarium. Краще вибрати сузір’я, які не заходять за горизонт або зодіакальні 

сузір’я. Інструкція з фотографування сузір’я у додатку 1 до Умов Конкурсу. 

6.3. Письмовий звіт має містити таку інформацію: назву сузір’я, коротку 

аргументацію, чому саме обрано це сузір’я, коротку історію з виникнення 

назви, кількість видимих зір у ночі, назви основних зір та коротку історію 

виникнення цих назв, зображення сузір’я (на фото або схемі) та з’єднані на 

ньому зорі у малюнок сузір’я, покроковий опис створення фотографії цього 

сузір’я, короткі висновки про виконану роботу, джерела інформації, 

використані під час виконання роботи. 

6.4. Звіт має починатися з титульного аркушу, зразок якого міститься у 

додатку 2 до Умов Конкурсу. 

6.5. Вимоги до оформлення звіту. 

Звіт має бути оформлений шрифтом Times New Roman текстового 

редактору Word розміром 14  у форматі А4 з міжрядковим інтервалом 1,5. 

Поля: ліве – 30 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, праве –10 мм. 

Обсяг: до 5 сторінок формату А4 друкованого тексту.   

Титульний лист не входить до загального обсягу роботи.  

Мова написання – державна з урахуванням вимог сучасного українського 

правопису.  

6.6.  Вимоги до фотографій. 

- формат файлу .jpeg або .jpg; 

- роздільна здатність не менше 200 dpi; 

- розмір файлу в пікселях не менше 1280х1024 пікселів; 

- об’єм пам’яті, що займає файл не більше 10 МБ; 

- дозволено використовувати фоторедактори. 

6.7. Роботи, які не відповідають тематиці Конкурсу, оформлені з 

порушенням цих вимог або містять скачану і необроблену інформацію з 

інтернену, а також подані після встановленого організаційним комітетом 

строку, до участі в Конкурсі не допускаються. 

6.8. Подані на Конкурс роботи не рецензуються.  

mailto:man-konkurs-ks@ua.fm


 

 

VІІ. Оцінювання конкурсних робіт 
 

7.1. Конкурсні роботи оцінюються за такими критеріями: 

 

№ Критерії оцінювання Кількість балів 

1. Аргументованість вибору сузір’я  0-5 

2. Повнота й лаконічність інформації про обране сузір’я, 

якість подання використаної інформації з інтернету 

0-10 

3. Повнота та вичерпність опису створення фотографії 

сузір’я 

0-10 

4. Ступінь самостійності у написанні звіту та 

обґрунтованість висновків  

0-5 

5. Оригінальність підходу до виконання роботи  0-5 

6. Якість фотознімків та складність їх отримання 0-10 

7. Відповідність вимогам до оформлення конкурсної 

роботи 

0-5 

 РАЗОМ max 50 

 

VІІІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

 

8.1. Переможці конкурсу визначаються журі за кількістю набраних балів. 

8.2. Переможцями є учасники, які набрали високу кількість балів. Призові 

місця (перше, друге, третє) визначаються за таких умов: 

І місце – якщо учасник набрав більше 45 балів; 

ІІ місце – якщо учасник набрав більше 40 балів; 

ІІІ місце – якщо учасник набрав більше 35 балів. 

Кількість призових місць не обмежується. 

8.3. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами комунального 

закладу «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради. 

 

ІХ. Фінансування Конкурсу 

 

9.1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України. 



 

Додаток 1 

до Умов проведення Конкурсу  

 

Інструкція по фотографуванню сузір’я: 

1. Вибрати сузір’я для фотографування (вибрати можна на карті зоряного 

неба або за допомогою програми Stellarium. Краще вибрати сузір’я, які не 

заходять за горизонт, містять яскраві зорі, або зодіакальні сузір’я) 

2. Дочекатися ясної безмісячної ночі. 

3. Знайти сузір’я на небі. 

4. Підготувати фотоапарат для зйомки (фотоапарат потрібно підібрати 

такий, щоб у ньому була функція ручного керування зйомкою або 

смартфон з функцією зйомки Pro чи «Зйомка нічного неба»). 

5. Встановити фотоапарат на штатив або зафіксувати нерухомо у напрямку 

вибраного сузір’я. 

6. В налаштуванні ручного знімання фотоапарату виставити такі параметри: 

діафрагма – максимально відкрита, фокус – нескінченність, витримка – 

від 5 секунд до 25 секунд (залежить від яскравості зірок та чистоти неба), 

чутливість матриці - ISO800 і більше. Обов’язково вимкнути спалах. 

7. Направити фотоапарат на обране сузір’я 

8. Встановити затримку спрацювання затвора фотоапарату на 10 секунд 

(якщо така функція наявна). 

9. Натиснути на кнопку знімання 

10. Проаналізувати фотографії й здійснити підлаштування параметрів 

знімання за необхідністю. 

11. Вибрати найкращі фото. 

12. Можна здійснити корекцію отриманих знімків у графічних редакторах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до Умов проведення Конкурсу  

Зразок оформлення титульного аркуша 
 

Херсонське територіальне відділення  

Малої академії наук України 

 

 

 

 

Конкурс юних астрономів «Загадковий світ зірок» 
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Костянтинівка – 2020 



Додаток 3  

до Умов конкурсу 

 

ЗАЯВКА 

на участь у конкурсі 

 
№ 

з/п 

 П.І.П. 

учасника 

(учасників) 

Район  

(місто, 

ОТГ) 

клас Повна назва 

закладу 

освіти 

Назва 

роботи 

Контактний 

телефон 

Е-mail 

 

П.І.П. 

керівника 

роботи 

Посада 

керівника 

роботи 

Контактний 

телефон 

Е-mail 

 

            

            

            

            

            

 


