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ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний заочний конкурс «Космос. Людина. Духовність.» 

 

І. Мета та завдання 

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення обласного 

заочного конкурсу «Космос. Людина. Духовність»(далі - конкурс). 

2. Метою проведення конкурсу є створення сприятливих умов для 

інтелектуального, духовного та творчого розвитку учнівської молоді, 

задоволення її освітніх потреб, інтересів та схильностей до науково-

експериментальної, дослідницької, техніко - конструкторської 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.  
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4. Конкурс проводиться управлінням освіти і науки Волинської 

обласної державної адміністрації на базі Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді. 

 

ІІ. Основні напрямки конкурсу та зміст робіт 

Програмою конкурсу передбачається такі номінації: 

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

моделювання цікавих об’єктів і явищ; 

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

інформації у n - вимірному просторі; 

- «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; 

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

Міжнародному процесі освоєння космічного простору з економічної, технічної 

та стратегічної точки зору; 

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

свою актуальність протягом віків; 

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

можливі варіанти розвитку людської цивілізації; 

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

духовності та сучасної наукової картини світу; 

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

музиці та аналіз її наукового підґрунтя. 

 

ІІІ. Вимоги до робіт конкурсу 

До участі у конкурсі приймаються науково-дослідницькі творчі 

індивідуальні роботи у формі доповіді, статті, проекту. Обсяг роботи не більше 

20 друкованих сторінок. До тексту роботи додаються фотографії, малюнки, 



 3 

креслення. Обов’язково вказати книги, газети, журнали та інші джерела 

інформації з посиланням на назву та сторінку джерела інформації, з якої 

береться цитата, думка, гіпотеза тощо. 

 

ІV.Учасники конкурсу та документація 

1. У конкурсі приймають участь учні загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів віком від 15 до 17 років. 

2. Навчальні заклади направляють заявки (додаток)  до організаторів на 

участь у конкурсі та науково-дослідницькі творчі індивідуальні роботи. 

 

V. Визначення переможців та нагородження 

При оцінюванні робіт враховуються: 

- оригінальність ідеї, її науково-технічна обґрунтованість; 

- науковий рівень роботи; 

- якість оформлення роботи та ілюстрацій; 

- змістовність доповіді та глибина оволодіння автором обраною темою; 

- наявність власних досліджень, міркувань, висновків. 

 

2. Переможці конкурсу нагороджуються грамотами управління освіти і 

науки Волинської облдержадміністрації. Кращі роботи будуть рекомендовані 

для участі у Всеукраїнському колоквіумі «Космос. Людина. Духовність.». 

 

 

 

Заступник начальника                   Ю. ТАРАНЧУК  
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Додаток до Положення про 

обласний заочний конкурс 

«Космос. Людина. Духовність.» 

(пункт 4.) 

 

З А Я В К А 

на участь у обласному заочному конкурсі «Космос. Людина. Духовність.» 

 

(назва району, міста) 

 

№  

п/п 

Прізвище, 

ім’я 

учасника 

Назва 

навчального 

закладу, 

клас 

Домашня 

адреса 

Номінація Назва 

роботи 

Науковий 

керівник 

       

       

 

 

Директор_____________________________ 

                   (прізвище, ім’я, по батькові)                                                    (підпис) 

 

М.П.                                  

 

 


