
 

 

Інформаційно-методичні матеріали  

проведення Всеукраїнського колоквіуму «Космос. Людина. Духовність» 

 

1. Мета і завдання 

організація змістовного дозвілля дітей, пошук нових форм роботи з 

учнівською молоддю під час проведення колоквіуму  та оздоровчих 

заходів; 

створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного та 

творчого розвитку учнівської молоді, задоволення ії освітніх потреб, 

інтересів та схильностей до науково-експериментальної, дослідницької, 

техніко –конструкторської, художньої та інших видів позашкільної 

діяльності; 

пошук, підтримка та розвиток юних талантів і обдарувань для 

формування творчої та наукової еліти у різних сферах знань і суспільного 

життя. 

 

2. Програма колоквіуму 

Програмою колоквіуму передбачається робота таких секцій: 

1. «Космос у лабораторії» - фізичне, математичне або комп’ютерне  

моделювання цікавих об’єктів і явищ. 

2. «Крізь простір і час» - нетрадиційні способи переміщення та передачі 

інформації у n - вимірному просторі. 

3. «Твої можливості, людино» - медико-біологічні та психологічні 

аспекти прихованих можливостей людського організму на межі 

виживання та поведінка людини в екстремальних умовах стихії, війни, 

екологічної катастрофи, космічного польоту тощо. 

4. «Українці в космосі» - історія, сьогодення участі України в 

Міжнародному процесі освоєння космічного простору з економічної, 

технічної та стратегічної точки зору. 

5. «Суперкнига» - письмові пам’ятки, теорії, наукові відкриття, що 

зберегли свою актуальність протягом віків. 

6. «Кінець світу» - наукові тлумачення на основі вірогідності версій про 

можливі варіанти розвитку людської цивілізації. 

7. «Лицар духу» - видатні особи, що зробили внесок у формування 

духовності та сучасної наукової картини світу. 

8. «Краса врятує світ» - космічна тематика у живописі, літературі, театрі, 

музиці та аналіз Ії наукового підґрунтя. 

 

3.Учасники колоквіуму 



До участі у Всеукраїнському колоквіумі допускаються команди з областей 

України та міста Києва. 

До складу команди входять 4 особи: 3 учасники - учні 9-11 класів та 

керівник, якій очолює команду та несе відповідальність за життя і здоров’я 

членів команди. 

4. Документація 

- заявка на участь у колоквіумі (додаток №1); 

- тези доповідей учасників (до 3-х сторінок). 

5. Вимоги до проведення колоквіуму 

Оргкомітет колоквіуму: 

- проводить організаційну роботу з підготовки та проведення колоквіуму 

у встановлені строки; 

- готує необхідну документацію (програму, тести, тексти конкурсних 

завдань, бланки протоколів, звіти, стенди, брошури, плакати тощо); 

- на спільному з журі засіданні приймає рішення про відзначення 

переможців та нагородження призерів; 

- висвітлює проведення колоквіуму в ЗМІ. 

Журі колоквіуму: 

- розробляє критерії оцінювання робіт учасників колоквіуму на всіх його 

етапах, з урахуванням змісту і характеру конкурсних завдань; 

- складає тексти конкурсних завдань теоретичного та 

експериментального турів; 

- здійснює тестування учасників колоквіуму; 

- проводить теоретичний та експериментальний тури; 

- перевіряє реферати та інші роботи учасників колоквіуму; 

- разом з оргкомітетом визначає переможців; 

- проводить консультації з розв’язання конкурсних завдань для 

учасників колоквіуму та керівників команд; 

- оголошує виявлений рівень підготовки кожного учасника та складає 

загальний звіт. 

6. Організатори  

Організаторами заходу виступають Український державний центр 

позашкільної освіти, Закарпатський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді. 

Нагородження переможців 



Учасники, які посіли І,ІІ та ІІІ місця нагороджуються дипломами 

Українського державного центру позашкільної освіти відповідних 

ступенів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Інформаційно-методичних 

рекомендацій організації та  

проведення Всеукраїнського 

колоквіуму «Космос. Людина. 

Духовність» 

 

З А Я В К А 

на участь у Всеукраїнському колоквіумі «Космос. Людина. Духовність» 

 

(назва організації) 

 

просить допустити до участі в колоквіумі команду у складі: 

 

№  

з/п 

Прізвище, 

ім”я 

учасника 

Область Клас, 

школа 

Домашня 

адреса 

Секція Назва 

роботи 

Науковий 

керівник 

        

        

 

Керівник команди ________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада) 

 

 

М.П.                                 Директор_____________________________________ 


