
 

 
 

 

 
 

  

 
 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

Н А К А З  
 

 

25.11. 2020                                        м. Київ           № 11-05 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнського  

колоквіуму «Космос. Людина. Духовність»  

(заочного) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 

року № 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) з обов’язковим виконанням вимог 

Постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», від 

22.07.2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» з 10 по 25 листопада 2020 року у м.Ужгород на базі Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді було 

проведено Всеукраїнський колоквіум «Космос. Людина. Духовність» (заочний).  

Всього у заході прийняло участь 76 учасників.  

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 - Ющенка Артема, учня 11 класу Конотопської ЗОШ І – ІІІ 

ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області; 

  ІІ місце - Лаун Вікторію, ученицю 11 класу КЗО «Фінансово-економічний 

ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів» 

ДМР, вихованку КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної 

творчості та інформаційних технологій учнівської молоді», гурток 



2 

«Астрофізика»; 

ІІ місце - Палаш Валентину, вихованку Деражнянського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області; 

ІІ місце - Шатан Анастасію, ученицю 11 класу Перечинської гімназії ІІ – 

ІІІ ступенів суспільногуманітарного напрямку Закарпатської області; 

ІІ місце - Бондара Матвія, учня 11 класу Навчально-виховного комплексу 

№ 240 «Соціум» м. Києва; 

ІІІ місце – Коцюбу Максима, учня 9 класу Спеціалізованої школи № 239 

м.Києва; 

ІІІ місце - Оліх Віоріку, ученицю 11 класу Комунального закладу 

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

№ 30 імені Тараса Шевченка Вінницької міської ради»; 

ІІІ місце - Ляшенко Таїсію, вихованку Новоолександрівського НВК та 

комунального позашкільного навчального закладу „Міська станція юних 

техніків” Дніпровської міської ради; 

ІІІ місце – Примак Ірину, ученицю 10 класу Лугинської ЗОШ І–ІІІ 

ступенів № 2 Лугинської селищної ради Лугинського району Житомирської 

області; 

ІІІ місце - Коновалець Катерину, вихованку Сокальського будинку 

дитячої та юнацької творчості Львівської області. 

 

У секції «Крізь простір і час» 

І місце - Бояновську Анну, ученицю 11 класу комунального закладу 

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

№ 30 імені Тараса Шевченка Вінницької міської ради»; 

ІІ місце - Пшеничку Євгенія, учня 10 класу Середньої ЗОШ № 18 − 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів Новомосковської міської 

ради, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної 

творчості та інформаційних технологій учнівської молоді»; 

ІІ місце - Трусову Вероніку, ученицю 9 класу Комунального опорного 

закладу освіти «Глибочицький ліцей» Глибочицької сільської ради 

Житомирського району Житомирської області;  

ІІІ місце – Іванченко Анну, ученицю 11 класу Бехтерського опорного 

закладу повної загальної середньої освіти Голопристанського району 

Херсонської області; 

ІІІ місце – Ткаченко Артема, учня 11 класу Уманської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 4 Уманської міської ради Черкаської області, вихованця Станції юних 

техніків міста Умані; 

ІІІ місце – Сафронова Михайла, учня 6 класу Комунального закладу 

освіти «Навчально-виховний комплекс №144 «Спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських 

традицій – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської 

міської ради, вихованця КПНЗ «Міська станція юних техніків». 
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У секції «Лицар духу» 

І місце - Криворучко Анастасію, ученицю 11 класу Комунального 

закладу: «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I-III ступенів – 

гімназія № 30 імені Тараса Шевченка Вінницької міської ради»; 

ІІ місце - Піскурьову Пауліну, ученицю 10 класу Охтирської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №5 ім. Р.К. Рапія Охтирської міської ради Сумської області; 

ІІ місце - Півень Діану, ученицю 10 класу Малоборовицького ліцею 

Білогірського району, Хмельницької області; 

ІІІ місце - Гордійчука Андрія, учня 10 класу Комунального закладу 

«Олешківська гімназія», вихованця Олешківської районної станції юних 

техніків Олешківської районної ради Херсонської області; 

ІІІ місце - Палош Валерію, ученицю 9 класу Ужгородської 

загальноосвітньої школи № 7 Ужгородської міської ради; 

ІІІ місце – Марченко Вероніку, ученицю 9 класу Херсонського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа ІІ ступеня-ліцей журналістики, 

економіки та правознавства» Херсонської міської ради; 

ІІІ місце – Куварзіну Анну, ученицю 9 класу Лютенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської 

області. 

 

У секції «Суперкнига» 

І місце - Ковальську Дарію, ученицю 11 класу Білогірського опорного 

закладу загальної середньої освіти імені І.О. Ткачука Хмельницької області; 

ІІ місце – Задорожну Наталію, ученицю 11 класу Охтирської 

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

області; 

ІІ місце – Залізко Ярославу, ученицю 11 класу Чернівецької гімназії №2, 

вихованку Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді;  

ІІІ місце - Михна Дениса, учня 8 класу Маріупольського технічного 

ліцею, вихованця Донецького обласного центру технічної творчості дітей та 

юнацтва; 

ІІІ місце - Сичову Юлію, ученицю І курсу Приватного закладу 

"Український аграрний ліцей", вихованку Станції юних техніків м. Умані; 

ІІІ місце – Мороза Назара, учня 11 класу Опорного закладу загальної 

середньої освіти Пулинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів, 

Житомирської області; 

ІІІ місце - Романенко Ірину, ученицю 9 класу Лютенської 

загальносвітньої школа І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської 

області.  

 

У секції «Твої можливості, людино» 

І місце - Артенюк Анастасію, ученицю 10 класу Чернівецької гімназії №2, 

вихованку Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 
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ІІ місце - Дмитрієнко Ірину, ученицю 9 класу КЗ „Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

ІІІ місце - Пташка Максима, учня 11 класу Білогірського опорного 

закладу загальної середньої освіти імені І.О. Ткачука Хмельницької області; 

ІІІ місце – Таптугян Каріне, ученицю 11 класу Пісківської ЗОШ І–ІІІ 

ступенів (Станишівська ОТГ, Житомирська область); 

ІІІ місце - Тарасюк Аліну, ученицю 9 класу Уманська загальноосвітня 

школи І-ІІІ ступенів № 11 ім. М.П.Бажана Уманської міської ради Черкаської 

області, вихованку Станції юних техніків міста Умані; 

 ІІІ місце - Крайлюк Олесю, ученицю 11 класу Обласного наукового ліцею 

в м.Рівне Рівненської обласної ради. 

 

У секції «Кінець світу» 

І місце - Басараб Ольгу, ученицю 11 класу Комунального закладу 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів № 16 Вінницької міської ради»; 

ІІ місце – Соловей Анну, учениця 9 класу Дворічанського ліцею 

Дворічанської районної ради Харківської області; 

ІІ місце - Нікіфорову Софію, ученицю 10 класу Малолепетиської ЗОШ І-

ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка Великолепетиського району Херсонської області; 

ІІІ місце - Томенко Ростислава, учня 11 класу Уманської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 11 ім. М. П. Бажана Уманської міської ради Черкаської області, 

вихованця Станції юних техніків міста Умані; 

ІІІ місце - Авдейчук Валерію, ученицю 11 класу Житомирської ЗОШ І–ІІІ 

ступенів № 22 імені Василя Михайловича Кавуна; 

ІІІ місце - Капрелову Апполінарію, ученицю 11 класу Херсонського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа ІІ ступеня-ліцей 

журналістики, економіки та правознавства» Херсонської міської ради. 

 

У секції «Українці в космосі» 

І місце – Кізілова Дмитра, учня 10 класу КЗ „Полтавська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської області”, 

вихованця гуртка „Юні аматори радіозв'язку” Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради;  

ІІ місце – Кордонську Дар’ю, ученицю 10-класу Комунального закладу 

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

№ 30 імені Тараса Шевченка Вінницької міської ради»; 

ІІ місце – Ісаєнкову Любов, ученицю 11 класу Загальноосвітньої школи І–

ІІІ ступенів № 27 м. Житомира, вихованку гуртка «Наукові дослідження з 

фізики» КЗПО «Обласний Центр дитячої та юнацької творчості» Житомирської 

обласної ради; 

ІІІ місце - Поджинського Миколу, учня 11 класу Кам’янець-Подільської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Хмельницької 

області; 
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ІІІ місце - Шевчук Катерину, ученицю 11 класу Уманського навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7-колегіум" 

Уманської міської ради Черкаської області, вихованку Станції юних техніків 

міста Умані; 

ІІІ місце - Лис Софію, ученицю 10 класу ліцею УГЛ КНУ ім. Т.Шевченка, 

вихованку Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді. 

 

У секції «Краса врятує світ» 

І місце – Юрченка Єгора, учня 10 класу Конотопської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської ради Сумської області;  

ІІ місце – Клименко Ірину, ученицю 9 класу КЗ „Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

ІІ місце – Остапчук Ангеліну, ученицю 10 класу загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ст. № 4, вихованку Славутської станції юних техніків Хмельницької 

області; 

ІІІ місце – Северину Катерину, ученицю 10 класу Комунального закладу 

освіти «Гімназія №3» Дніпровської міської ради; 

ІІІ місце – Янушевську Вікторію, ученицю 11 класу Житомирської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 22 імені Василя Михайловича 

Кавуна. 

 

2. Нагородити Дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти за активну участь у колоквіумі:  

Бродзя Олексія, учня 11 класу Комунального закладу: "Навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №23 

Вінницької міської ради»; 

Нагурну Ольгу, ученицю 11 класу Загальноосвітньої школи № 214 

м.Києва; 

Клапчук Аліну, ученицю 9 класу Уманської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 

Уманської міської ради Черкаської області, вихованку Станції юних техніків 

міста Умані; 

Арнаут Катерину, ученицю 9 класу Конотопської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської ради Сумської області; 

Балуцьку Євгенію, ученицю 10 класу КЗО «Навчально-виховний 

комплекс №4» Дніпровської міської ради, вихованку КПНЗ «Станція юних 

техніків» Дніпровської міської ради; 

Кулаву Тимура, учня 6 класу КЗО «Середня загальноосвітня школа №19» 

Дніпровської міської ради, вихованця КПНЗ «Міська станція юних техніків» 

Дніпровської міської ради; 

Рябка Давида, учня 9 класу КЗО «Навчально-виховний комплекс №144 

«спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського 

народу, єврейських традицій - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» 
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Дніпровської міської ради, вихованця КПНЗ «Міська станція юних техніків» 

Дніпровської міської ради; 

Солодовника Владислава, учня 11 класу КЗО «Середня загальноосвітня 

школа №75» Дніпровської міської ради, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський 

обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій 

учнівської молоді»; 

Дядченко Глафіру, ученицю 10 класу КЗ «Балівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області», 

вихованку КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної 

творчості та інформаційних технологій учнівської молоді»; 

Колесникова Єгора, учня І курсу КВНЗ «Дніпровський базовий медичний 

коледж» Дніпропетровської обласної ради, вихованця КПНЗ 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської молоді»; 

Рябенка Святослава, учня 10 класу КЗО навчально-виховного комплексу 

№61 «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - техніко-економічний 

ліцей» Дніпровської міської ради, Національного центру аерокосмічної освіти 

молоді ім О.М.Макарова; 

Чорного Павла, учня 8 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних 

технологій при ДНУ імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради, КПНЗ 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської молоді»; 

Трофімчука Іллю, учня 11 класу Обласного наукового ліцея в м.Рівне 

Рівненської обласної ради; 

Драгомерецьку Евеліну, ученицю 10 класу Чернівецька гімназія №2, 

вихованку Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

Колянко Вікторію, вихованку Сокальського будинку дитячої та юнацької 

творчості Львівської області; 

Очабрук Лілію, вихованку Сокальського будинку дитячої та юнацької 

творчості Львівської області; 

Сольвар Анастасію, вихованку Сокальського будинку дитячої та 

юнацької творчості Львівської області; 

Коновалець Катерину, вихованку Сокальського будинку дитячої та 

юнацької творчості Львівської області; 

Яворську Христину, вихованку Сокальського будинку дитячої та 

юнацької творчості Львівської області; 

Микитишин Ярину, вихованку Сокальського будинку дитячої та 

юнацької творчості Львівської області; 

Бик Ірину, вихованку Сокальського будинку дитячої та юнацької 

творчості Львівської області; 

Ситніка Ярослава, учня 9 класу Херсонського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа ІІ ступеня-ліцей журналістики, економіки 

та правознавства» Херсонської міської ради; 
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Івасюк Ольгу, ученицю 10 класу Щиборівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Хмельницької області. 

 

3. 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, 

Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді; 

Тугая Анатолія Володимировича, доцента Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

Горобець Антоніну Вікторівну, заступника директора з навчально-

виховної роботи Станції юних техніків міста Умані; 

Харишук Олену Анатоліївну, завідувачку організаційно-масового відділу 

Станції юних техніків міста Умані; 

Кияновського Ларіона Семеновича, керівника гуртка Станції юних 

техніків міста Умані; 

Литовченко Ольгу Олександрівну, керівника гуртка Охтирського 

міського центру позашкільної освіти - Мала академія наук учнівської молоді; 

Хорошун Віру Валентинівну, керівника гуртка «Географ-науковець» 

Охтирського міського центру позашкільної освіти-Мала академія наук 

учнівської молоді; 

Олеха Анатолія Петровича, керівника гуртка Комунального закладу 

Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю; 

Заїку Олега Славовича, вчителя географії Конотопської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області; 

Кедюлич Марію Іванівну, вчителя фізики та астрономії Перечинської 

гімназії ІІ – ІІІ ст. суспільно-гуманітарного напрямку; 

Довгаль Альону Володимирівну, вчителя фізики Гімназії № 3 м.Дніпро; 

Борисенко Ольгу В’ячеславівну, вчителя інформатики НВК № 144 

м.Дніпро; 

Шибку Ольгу Сергіївну, керівника гуртка астрономії та ІТ комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків» Дніпровської 

міської ради; 

Нікіфорову Тетяну Іванівну, керівника гуртка «Астрофізика» КПНЗ 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської молоді»; 

Шевцова Василя Юхимовича, ккандидата технічних наук, доцента, зав. 

кафедрою ДНУ імені Олеся Гончара, керівника аерокосмічного гуртка КПНЗ 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської молоді»; 

Кустрьо Марію Михайлівну, вчителя фізики Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 7; 

Рибалко Олену Слов’янівну, вчителя фізики Обласного наукового ліцею в 

м.Рівне Рівненської обласної ради; 
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Спориніну Тетяну Тадеївну, керівника гуртка Чернівецького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Медведь Світлану Іванівну, вчителя фізики КЗ „Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

Маслову Світлану Іванівну, педагога-організатора Лютенської 

загальносвітньої школи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської 

області; 

Денисюка Дмитра Валерійовича, завідувача відділом організаційно-

масової роботи, керівника гуртка „Юні аматори радіозв'язку” Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради; 

Поночовну Тетяну Григорівну, керівника гуртка „Юний математик” ” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради; 

Софіюк Світлану Валеріївну, вчителя української мови і літератури 

Житомирської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 22 імені Василя 

Михайловича Кавуна; 

Житомирську Олену Георгіївну, вчителя фізики й астрономії 

Загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 27 м. Житомира, керівника гуртка 

«Наукові дослідження з фізики» Комунального закладу позашкільної освіти 

«Обласний Центр дитячої та юнацької творчості» Житомирської обласної ради; 

Кавун Наталію Ясонівну, вчителя математики Опорного закладу 

загальної середньої освіти Пулинська загальноосвітня школа І-ІII ступенів 

Пулинського району Житомирської області; 

Гриневича Юрія Володимировича, вчителя фізики Лугинської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 Лугинської селищної ради 

Лугинського району Житомирської області; 

Бондарчук Тетяну Олегівну, вчителя хімії і біології Пісківської ЗОШ І–ІІІ 

ступенів (Станишівська ОТГ, Житомирська область); 

Мельник Любов Валеріївну, заступника директора з навчально-виховної 

роботи Глибочицького ліцею Глибочицької сільської ради Житомирської 

області; 

Черешневського Олега Михайловича, керівника гуртків Сокальського 

Будинку дитячої та юнацької творчості; 

Вишневецьку Оксану Олександрівну, вчителя фізики Дворічанського 

ліцею Дворічанської районної ради Харківської області; 

Мазура Віталія Миколайовича, викладача Деражнянського Будинку 

творчості дітей та юнацтва; 

Ромарнюк Людмилу Василівну, вчителя Кам’янець-Подільської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5; 
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Харя Юрія Володимировича, вчителя Славутської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4, Хмельницької області; 

Мєдвєдєву Оксану Ростиславівну, вчителя Білогірського опорного 

закладу загальної середньої освіти імені І.О. Ткачука; 

Юзюк Альону Володимирівну, вчителя Малоборовицького ліцею 

Білогірського району Хмельницької області; 

Рудюк Валентину Євгеніївну, вчителя історії Білогірського опорного 

закладу загальної середньої освіти імені І.О.Ткачука; 

Козлова В’ячеслава Володимировича, керівника ракетомодельного гуртка 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва. 

 

4. Нагородити Грамотами Українського державного центру позашкільної освіти 

за незалежне оцінювання та активну роботу членів журі колоквіуму: 

  Карбованця Мирослава Івановича, заступника декана фізичного 

факультету, кандидата фізико-математичних наук, доцента, завідувача 

кафедрою теоретичної фізики Державного вищого навчального закладу 

„Ужгородський національний університет”; 

Рубіша Василя Васильовича, кандидата фізико-математичних наук, 

доцента кафедри теоретичної фізики Державного вищого навчального закладу 

„Ужгородський національний університет”; 

Єпішева Віталія Петровича, кандидата фізико-математичних наук, 

доцента кафедри оптики, керівника лабораторії космічних досліджень 

Державного вищого навчального закладу „Ужгородський національний 

університет”; 

Мотрунича Івана Івановича, кандидата фізико-математичних наук, 

старшого наукового співробітника кафедри оптики Державного вищого 

навчального закладу „Ужгородський національний університет”; 

Євич Маріанну Ярославівну, старшого викладача кафедри теоретичної 

фізики Державного вищого навчального закладу „Ужгородський національний 

університет”; 

Стойку Марію Петрівну, викладача-методиста комунального вищого 

навчального закладу освіти „Ужгородський інститут культури і мистецтв” 

Закарпатської обласної ради; 

Левляс Тетяну Василівну, заступника директора з навчально-методичної 

роботи Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, члена Національної спілки  художників України; 

Попович Наталію Володимирівну, методиста Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Лібак Оксану Андріївну, методиста Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, члена Спілки дизайнерів 

України; 

Орос Оксану Богданівну, практичного психолога Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 
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Літун Людмилу Федорівну, керівника гуртків Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, члена Національної 

спілки  художників України. 

5. Оголосити Подяку Українського державного центру позашкільної освіти:   

Колективу Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді за високий рівень підготовки та проведення заходу;  

Корсаку Валерію Валерійовичу, директору Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

   Лукач Магдалині Юріївні, завідувачу відділом науково-технічного та 

дослідницько – експериментального напряму Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 


