
 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

Н А К А З  
 

 

18.10. 2019                                        м. Київ           № 10-09 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнського  

колоквіуму «Космос. Людина. Духовність» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018       

№ 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) з 16 по 18 жовтня 2019 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 - Бугайчук Ірину, ученицю 11 класу КЗО “Хіміко-екологічний 

ліцей” Дніпровської міської ради, КПНЗ “Дніпропетровський обласний центр 

науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді”, 

аерокосмічна школа ім. Макарова; 

  ІІ місце - Целуйко Данила, учня 10 класу КЗО "Спеціалізована школа № 129 

фізико-математичного профілю" Дніпровської міської ради; 

ІІ місце - Бондар Ангеліну, ученицю 11 класу Перечинської гімназії ІІ – 

ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку; 
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ІІІ місце – Храмченка Анатолія, учня 11 класу Шосткинського НВК: 

спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради Сумської 

області; 

ІІІ місце - Грицищука Антона, учня 8 класу лінгвістичної гімназії ім. 

Т.Г.Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

ІІІ місце - Трофімюк Христину, ученицю 11 класу КЗ «Рівненський 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів”; 

ІІІ місце - Рябко Давида, учня 10 класу КЗ «Навчально-виховний 

комплекс №144 «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, 

історії єврейського народу, єврейських традицій – дошкільний навчальний 

заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради. 

 

У секції «Крізь простір і час» 

І місце - Бродзя Олексія, учня 10 класу комунального закладу „НВК: 

Загальноосвітня школа I-III ст. № 23- гімназія Вінницької міської ради”; 

ІІ місце - Калитина Богдана, учня 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів; 

ІІІ місце – Нагурну Анастасію, ученицю 11 класу Русанівського ліцею 

м.Київ. 

 

У секції «Лицар духу» 

І місце - Шудрик Олександру, ученицю 10 класу Охтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Охтирської міської ради Сумської 

області; 

І місце - Кузьму Андрія, учня 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 7 Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

ІІ місце - Цибуляк Вікторію, ученицю 9 класу Чернівецької гімназія № 2, 

Чернівецької міської ради; 

ІІІ місце - Баглая Романа, учня 11 класу Лютенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.Л. Величая Гадяцької 

районної ради Полтавської області. 

 

У секції «Суперкнига» 

І місце - Кузьмик Каріну, ученицю 11 класу Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів; 

ІІ місце – Канівець Дарину, ученицю 11 класу Охтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської ради Сумської 

області; 

ІІІ місце - Коцюбу Максима, учня 8 класу спеціалізованої школи № 239 

м.Київ. 

 

У секції «Твої можливості, людино» 

І місце - Кавунець Дар’ю, ученицю 11 класу Комунального закладу 

„Вінницький технічний ліцей”; 
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ІІ місце - Понедільченко Ксенію, ученицю 11 класу КЗО “Фінансово-

економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та 

фінансів” Дніпровської міської ради, КПНЗ “Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді”; 

ІІ місце - Чабан Юлію, ученицю 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів; 

ІІІ місце - Устенко Дмитра, учня 11 класу комунального закладу 

„Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

ІІІ місце – Летучу Анастасію, ученицю 8 класу КЗО „Середня 

загальноосвітня школа № 98” Дніпровської міської ради; 

ІІІ місце - Фурманова Максима, учня 10 класу КЗО “Середня 

загальноосвітня школа №75” Дніпровської міської ради, КПНЗ “Станція юних 

техніків” Дніпровської міської ради; 

 ІІІ місце - Лебідя Олексія, учня 11 класу Українського аграрного ліцею, 

Станції юних техніків м. Умань. 
 

 

У секції «Кінець світу» 

І місце - Криворучко Анастасію, ученицю 10 класу Комунального закладу 

”Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія 

№ 30 імені Тараса Шевченка Вінницької міської ради”; 

ІІ місце – Ляшенко Таїсію, учениця 9 класу КЗО „Середня 

загальноосвітня школа № 80” Дніпровської міської ради; 

ІІ місце - Бугайчук Ірину, ученицю 11 класу КЗО “ Хіміко-екологічний 

ліцей” Дніпровської міської ради, КПНЗ “Дніпропетровський обласний центр 

науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді”, 

аерокосмічна школа ім. Макарова; 

ІІ місце - Зубенко Елеонору, ученицю 11 класу Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів; 

ІІІ місце - Наконечного Іллю, учня 11 класу КЗ, „Рівненський обласний  

науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів; 

ІІІ місце - Бондара Матвія, учня 10 класу навчально-виховного комплексу 

№ 240 „Соціум”– середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, ліцей 

„Управлінські технології”(ІІІ ступінь). 

У секції «Українці в космосі» 

І місце – Лис Софію, ученицю 9 класу ,Чернівецької гімназія №2, 

Чернівецької міської ради;  

ІІ місце - Томенка Ростислава, учня 10-класу Уманської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №11 ім. М.П. Бажана, Станція юних техніків м. Умань. 

 

2. Нагородити Грамотами Українського державного центру позашкільної освіти 

за активну роботу з обдарованими учнями та якісну підготовку призерів 

наступних наукових керівників: 
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Почапську Надію Іванівну, керівника астрономічного гуртка, 

Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді; 

Литовченко Ольгу Олександрівну, методиста Охтирського міського 

центру позашкільної освіти - Мала академія наук учнівської молоді; 
Спориніну Тетяну Тадеївну, керівника гуртка Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 
Кустрьо Марію Михайлівну, вчителя фізики Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 7; 

Молнар Оксану Василівну, вчителя української мови та літератури 

Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів; 

Федоренко Ірину Володимирівну, к.і.н., начальника відділу НЦАОМ 

ім.Макарова. 

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;  

   Лукач Магдалині Юріївні, завідувачу відділом науково-технічного та 

дослідницько – експериментального напряму Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

   Карбованцю Мирославу Івановичу, завідувачу кафедрою теоретичної 

фізики Державного вищого навчального закладу „Ужгородський національний 

університет”, кандидату фізико-математичних наук. 

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

з виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 


