МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

НАКАЗ
12.10. 2018

м. Київ

№ 10-03

Про підсумки проведення Всеукраїнського
колоквіуму «Космос. Людина. Духовність»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018
№ 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти) з 10 по 12 жовтня 2018 року у м.Ужгород на
базі Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської
молоді було проведено Всеукраїнський колоквіум «Космос. Людина.
Духовність».
Всього у заході прийняло участь 42 учасника (серед них 31 учень та 11
керівників).
Відповідно до рішення журі колоквіуму
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити Дипломами Українського державного центру позашкільної
освіти:
1.1. У особистому заліку:
У секції «Космос у лабораторії»
І місце - Салій Євгенія, учня 11 класу Переяслав-Хмельницької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, Київської області;
ІІ місце - Гусарову Крістіну, ученицю 11 класу КЗО “Фінансовоекономічний ліцей” Дніпровської міської ради, вихованку КПНЗ
“Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та
інформаційних технологій учнівської молоді”;
ІІ місце - Свистуна Максима, учня 11 класу Комунального закладу
«Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської
обласної ради;
ІІІ місце – Семенюк Крістіну, ученицю 11 класу Перечинської гімназія
ІІ – ІІІ ст. суспільно-гуманітарного напрямку, Закарпатської області;
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ІІІ місце - Костюка Антона, учня 11 класу Комунального закладу
«Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської
обласної ради;
ІІІ місце - Пилипенка Дмитра, учня 10 класу Рокитненського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад виконавчого комітету Омельницької сільської ради»
Кременчуцького району, Полтавської області.
У секції «Краса врятує світ»
І місце - Ющенка Артема, учня 9 класу Конотопської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №10, Сумської області;
ІІ місце - Лис Софію, ученицю 8 класу Чернівецької гімназії № 2;
ІІІ місце - Климович Христину, ученицю 10 класу загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. смт.Олика Ківерцівського р-ну, Волинської області.
У секції «Крізь простір і час»
І місце - Костюка Антона, учня 11 класу Комунального закладу
«Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської
обласної ради;
ІІ місце – Артемчука Артема, учня 10 класу Житомирського міського ліцею
при Житомирському державному технологічному університеті.

У секції «Лицар духу»
І місце - Артемчука Артема, учня 10 класу Житомирського міського ліцею при
Житомирському державному технологічному університеті;

ІІ місце - Кедюлич Крістіну, ученицю 6 класу Перечинської гімназії ІІ –
ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку, Закарпатської області;
ІІІ місце - Костюка Антона, учня 11 класу Комунального закладу
«Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської
обласної ради;
ІІІ місце - Криницького Павла, учня 11 класу Охтирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, Сумської області.
У секції «Суперкнига»
І місце - Писанко Елізавету, ученицю 9 класу Рокитнянського районного
ліцею, Київської області;
ІІ місце - Артенюк Анастасію, ученицю 8 класу Чернівецької гімназії №2.
У секції «Твої можливості, людино»
І місце - Фурманова Максима, учня 9 класу КЗО “Середня
загальноосвітня школа №75” Дніпровської міської ради, вихованця КПНЗ
“Станція юних техніків” Дніпровської міської ради;
І місце - Білик Олександру, ученицю 11 класу КЗО “ Фінансовоекономічний ліцей” Дніпровської міської ради, вихованку КПНЗ

3

“Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та
інформаційних технологій учнівської молоді”;
ІІ місце - Старостюк Ольгу, ученицю 11 класу Рокитнянського районного
ліцею, Київської області;
ІІ місце – Ковальську Дарину, ученицю 11 класу ,Лугинської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 ;
І
І
І
І
І
ІІІ місце - Топчеєва Юрія, учня 9 класу Градизької гімназії, вихованця
м
Глобинського
Центру дитячої та юнацької творчості, Полтавської області.
і
м
іс
У секції «Кінець світу»
сц
І місце - Довгань Богдану, ученицю 11 класу Комунального закладу
е
ц
«Навчально-виховний
комплекс: загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія
е 30 імені Тараса Шевченка Вінницької міської ради»;
№
Свистуна
ІІ місце
Максима,
– Ковальчук
учня Злату,
11 класу
ученицю
Комунального
9 класу загальноосвітньої
закладу «Рівненський
школи І–
обласний
ІІІ
ступенів
науковий
№ 12 м.ліцей-інтернат
Бердичева, Житомирської
ІІ-ІІІ ступенів»
області;
Рівненської обласної ради;
К
ІІІ місце - Попко Іванну, ученицю 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ
а смт.Олика Ківерцівського р-ну, Волинської області;
ст.
р
ІІІ місце - Свистуна Максима, учня 11 класу Комунального закладу
а
«Рівненський
обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської
к
обласної
ради.
а
д
У секції «Українці в космосі»
а
І місце - Бродзь Олексія, учня 9 класу Комунального закладу
„Загальноосвітня школа I-III ст. № 10 Вінницької міської ради”;
К
ІІ місце - Чернова Федора, учня 11 класу Охтирської загальноосвітньої
о
школи
№ 5, імені Р. К. Рапія, Сумської області;
с
ІІ місце - Кузьму Андрія, учня 11 класу Ужгородської загальноосвітньої
т
школи
І – ІІІ ступенів № 7;
я
ІІ місце - Смоліну Юлію, ученицю 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ
н смт.Олика Ківерцівського р-ну, Волинської області;
ст.
т
ІІІ місце - Чумака Олександра, учня 11 класу Лютенської
и
загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу
учня 10 класуГадяцької
М.Л.Величая
Уманської
районої
загальноосвітньої
ради, Полтавської
школиобласті;
І-ІІІ ступенів І-ІІІ ступенів
№5 ім.ІІІВ.І.Чуйкова;
місце - Томенка Ростислава, учня 9-класу Уманської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №11 ім. М.П. Бажана.
2. Нагородити Грамотами Українського державного центру позашкільної освіти
за активну роботу з обдарованими учнями та якісну підготовку призерів
наступних наукових керівників:
Почапську Надію Іванівну, керівника астрономічного гуртка, методиста
Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді;
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Бована Андрія Васильовича, учителя фізики і математики ПереяславХмельницької ЗОШ I-III ступенів № 3, Київської області;
Борківську Олену Петрівну, вчителя світової літератури ЗОШ I-III
ступенів № 28 ім. Гетьмана І.Виговського;
Заїку Олега Славовича, учителя географії Конотопської ЗОШ I-III
ступенів № 10;
Нікіфорову Тетяну Іванівну, керівника гуртка «Астрофізика» КПНЗ
«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та
інформаційних технологій учнівської молоді», учителя фізики та астрономії
КЗО «Фінансово-економічний ліцей» Дніпропетровської міської ради;
Хададову Марину Володимирівну, старшого викладача кафедри
всесвітньої історії Житомирського державного університету ім. Івана Франка;
Хілініч Оксану Іванівну, учителя української мови та літератури
Рокитнянського районного ліцею;
Мізіченко Тетяну Михайлівну, керівника гуртка „Цікава астрономія”
КПНЗ „Станція юних техніків” Дніпровської міської ради.
3. Оголосити Подяку Українського державного центру позашкільної освіти
Колективу Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості
учнівської молоді (директор - Корсак В.В.) за високий рівень підготовки та
проведення заходу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з
виховної роботи – Левіну І.Є.
Директор

Г. А. Шкура

