
 

 
 

 

 
 

  

 
 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(УДЦПО) 

 
 

 

 

Н А К А З  
 

 

15.11. 2021                                        м. Київ           № 11-06 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнського  

колоквіуму «Космос. Людина. Духовність»  

(заочного) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 

№ 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) з обов’язковим виконанням вимог 

Постанов Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

від 13.09.2021р. № 954 «Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів 

України від 9 грудня 2020р. № 1236 і від 29 червня 2021р. № 677», з 08 по 15 

листопада 2021 року у м.Ужгород на базі Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді було проведено Всеукраїнський 

колоквіум «Космос. Людина. Духовність» (онлайн). 

Всього у заході прийняло участь 87 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 - Касянчука Арсенія, учня 11 класу Житомирської міської 

гуманітарної гімназії №23 Житомирської області; 

  ІІ місце - Артенюк Анастасію, ученицю 11 класу Чернівецького 

багатопрофільного ліцею №11 «Престиж», вихованку Чернівецького обласного 
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центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

ІІ місце - Годованого Миколу, учня 10 класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області; 

ІІ місце - Ткача Валерія, вихованця Луцького міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради; 

ІІІ місце – Винника Марка, учня НВК №4, вихованця Комунального 

позашкільного навчального закладу «Міська станція юних техніків» 

Дніпровської міської ради; 

ІІІ місце - Васютинську Вероніку, ученицю 10 класу Природничо-

математичного ліцею "Елітар" міста Рівного; 

ІІІ місце - Кисленко Дарину, ученицю 9 класу Навчально-виховного 

комплексу №144» Дніпровської міської ради, вихованку Комунального 

позашкільного навчального закладу "Міська станція юних техніків" 

Дніпровської міської ради; 

ІІІ місце – Кричильського Дмитра, учня 11 класу Обласного наукового 

ліцею в м.Рівне; 

ІІІ місце - Мащука Артема, учня 10 класу Конотопської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області. 

 

У секції «Крізь простір і час» 

І місце - Драгомерецьку Евеліну, ученицю 11 класу Чернівецького 

багатопрофільного ліцею №11 «Престиж», вихованку гуртка "Байт" 

Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

ІІ місце - Лемішко Лаврентія, вихованця Старокостянтинівської станції 

юних техніків Хмельницької області; 

ІІ місце - Кривов'язя Іллю, учня11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів 

Закарпатської обласної ради;  

ІІ місце - Леонову Марію, ученицю 11 класу Шоломківського закладу 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Житомирської області; 

ІІІ місце – Корінецьку Ірину, ученицю 10 класу Горохівського ліцею №2, 

Горохівської міської ради Луцького району Волинської області; 

ІІІ місце – Войновського Артура, вихованця Лубенського центру дитячої 

та юнацької творчості учнівської молоді Полтавської області; 

ІІІ місце – Гаврилюка Андрія, вихованця Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді. 

ІІІ місце - Свиридюка Вадима, учня 11 класу Уманського міського центру 

позашкільної освіти «Територія творчості» Черкаської області. 

 

У секції «Лицар духу» 

І місце - Бейзим Вікторію, ученицю 11 класу Охтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Охтирської міської ради Сумської 

області; 
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ІІ місце - Міщенка Вячеслава, учня 11 класу Комунального закладу 

«Устинівський будинок дитячої та юнацької творчості» Устинівської селищної 

ради Кіровоградської області; 

ІІ місце - Палош Валерію, ученицю 10 класу Ужгородської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Ужгородської міської ради; 

ІІІ місце - Безкровну Дар'ю, ученицю 9 класу Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради 

Сумської області; 

ІІІ місце - Брусову Анну, ученицю 10 класу Одеської загальноосвітньої 

школи № 33 І-ІІІ ступенів, Одеської міської ради Одеської області; 

ІІІ місце – Капрелова Всеволода, учня 9 класу Херсонського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа ІІ ступеня-ліцей журналістики, 

економіки та правознавства» Херсонської міської ради. 

 

У секції «Суперкнига» 

І місце - Пасічник Анастасію, ученицю 11 класу Нетішинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Хмельницької області; 

ІІІ місце - Линник Зоряну, ученицю 10 класу Охтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради Сумської 

області; 

ІІІ місце - Нелень Яну, ученицю 10 класу Комунального закладу 

позашкільної освіти «Олександрівська станція юних техніків» Кіровоградської 

області.  

 

У секції «Твої можливості, людино» 

І місце - Коритко Катерину, ученицю 11 класу Житомирської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №22 ім. В.М. Кавуна; 

ІІ місце - Ковальова Андрія, учня 8 класу Чернівецького 

багатопрофільного ліцею №11 «Престиж», вихованця гуртка "Байт" 

Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді;  

ІІ місце - Кузьміну Дар'ю, ученицю 11 класу Херсонського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа ІІ ступеня-ліцей журналістики, 

економіки та правознавства» Херсонської міської ради; 

ІІ місце - Мокану Корнелію, ученицю 10 класу Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської області; 

ІІІ місце - Рябка Давида, учня 10 класу Навчально-виховного комплексу 

№144» Дніпровської міської ради, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Міська станція юних техніків» Дніпровської міської 

ради; 

ІІІ місце – Климко Олександру, ученицю 10 класу Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської області; 



4 

ІІІ місце - Шевчук Євгенію, ученицю 11 класу Залузького ліцею 

Білогірської селищної ради Хмельницької області; 

 ІІІ місце - Прядко Вікторію, ученицю 9 класу Комунального закладу 

освіти «Навчально-виховний комплекс №42» школа I-III ступенів - дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради. 

 

У секції «Кінець світу» 

І місце – Козачок Нікіту, учня 10 класу Олевської гімназії Житомирської 

області; 

ІІ місце - Кульчицьку Олександру, вихованку Івано-Франківського 

обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді;  

ІІ місце - Первак Надію, вихованку Старокостянтинівської станції юних 

техніків Хмельницької області; 

ІІІ місце - Бурукову Аліну, ученицю Городненського закладу загальної 

середньої освіти Городненської сільської ради Болградського району Одеської 

області; 

ІІІ місце - Ляшко Віталія, учня 11 класу Голопристанської гімназії 

Херсонської області; 

ІІІ місце - Осіпчука Віталія, учня 10 класу Уманського міського центру 

позашкільної освіти «Територія творчості» Черкаської області; 

ІІІ місце - Темякову Анну, вихованку Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради; 

ІІІ місце - Яковишину Лілію, ученицю 10 класу Природничо-

математичного ліцею "Елітар" міста Рівного; 

ІІІ місце - Третяк Софію, вихованку Комунального закладу позашкільної 

освіти «Олександрівська станція юних техніків» Кіровоградської області. 

 

У секції «Українці в космосі» 

І місце – Поляка Богдана, вихованця Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді; 

ІІ місце – Безносенко Тетяну, ученицю 10-класу Комунального закладу 

позашкільної освіти "Олександрівська станція юних техніків" Кіровоградської 

області; 

ІІ місце – Слюсаренка Михайла, учня 11 класу Бердичівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №12 Житомирської області; 

ІІ місце - Чорного Павла, учня 9 класу Національного центру 

аерокосмічної освіти молоді імені О.М.Макарова Дніпропетровської області; 

ІІІ місце - Куварзіну Анну, ученицю 10 класу Лютенського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені М. Л. Величая Полтавської 

області; 

ІІІ місце - Іванову Вікторію, ученицю 9 класу Любимівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іванівської селищної ради Херсонської 

області; 

ІІІ місце - Концедайло Вікторію, ученицю 11 класу Житомирської ЗОШ І-

ІІІ ступенів №22 ім. В.М. Кавуна; 
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ІІІ місце - Штанько Катерину, ученицю 10 класу Іванівського ліцею №1 

Іванівської селищної ради Херсонської області; 

ІІІ місце - Левіна Данила, учня 9 класу Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа №74» Дніпровської міської ради. 

 

У секції «Краса врятує світ» 

І місце – Кордонську Дар’ю, вихованку Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді; 

ІІ місце – Кузьмінську Кароліну, ученицю 11 класу Житомирської ЗОШ І-

ІІІ ступенів №22 ім. В.М. Кавуна; 

ІІ місце - Чубірку Валерію, ученицю 11 класу Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської області; 

ІІІ місце – Бойко Марію, ученицю 9 класу Уманського міського центру 

позашкільної освіти «Територія творчості»; 

ІІІ місце – Рященко Ксенію, ученицю 11 класу Національного центру 

аерокосмічної освіти молоді імені О.М.Макарова Дніпропетровської області. 

2. Нагородити Дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти за активну участь у колоквіумі:  

Акуна Микиту, учня СЗШ №77, вихованця Дніпропетровського 

обласного центру науково-технічної творчості та інформаційних технологій 

учнівської молоді; 

Артеменка Тимура, вихованця Комунального закладу «Олешківська 

станція юних техніків» Олешківської міської ради; 

Балабан Валерію, ученицю Городненського закладу загальної середньої 

освіти Городненської сільської ради Болградського району Одеської області; 

Балуцьку Євгенію, ученицю НВК №4, вихованку Дніпропетровського 

обласного центру науково-технічної творчості та інформаційних технологій 

учнівської молоді; 

Богашко Ірину, вихованку Уманського міського центру позашкільної 

освіти «Територія творчості» Черкаської області; 

Борзенка Дмитра, учня НВК «Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2», ліцей; 

Дорогань Наталію, вихованку Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 

Душину Владиславу, ученицю комунального закладу «Великобалківська 

гімназія Кропивницької міської ради»; 

Дядченко Глафіру, ученицю Національного центру аерокосмічної освіти 

молоді імені О.М. Макарова Дніпропетровської області; 

Зюлковського Олександра, учня Чернівецької ЗОШ №1, вихованця гуртка 

«Байт» Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді;  

Іванову Вікторію, ученицю Любимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Іванівської селищної ради Херсонської області; 
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Індрику Івана, вихованця комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Великоандрусівської сільської ради;  

Ковалевську Ярославу, вихованку Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді; 

Костенка Богдана, вихованця Дніпропетровського обласного центру 

науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді; 

Кочеткову Олександру, ученицю Національного центру аерокосмічної 

освіти молоді імені О.М. Макарова Дніпропетровської області; 

Левіна Данила, учня Комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа №74» Дніпровської міської ради; 

Лис Софію, ученицю ліцея УГЛ КНУ ім. Т.Шевченка, вихованку гуртка 

«Байт» Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді;  

Маліновську Ірину, вихованку Уманського міського центру позашкільної 

освіти «Територія творчості» Черкаської області; 

Назарук Вероніку, ученицю Національного центру аерокосмічної освіти 

молоді імені О.М. Макарова Дніпропетровської області; 

Павловську Тетяну, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Міська станція юних техніків» Дніпровської міської ради; 

Петришина Богдана, вихованця Кам'янець-Подільського центру дитячої 

та юнацької творчості; 

Петрушенко Поліну, ученицю Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області; 

Подлєсну Яну, вихованку Будинку дитячої творчості Новокаховської 

міської ради; 

Прудська Олександру, вихованку Будинку дитячої творчості 

Новокаховської міської ради; 

Пшеничку Євгенія, учня Національного центру аерокосмічної освіти 

молоді імені О.М. Макарова Дніпропетровської області; 

Рябка Іллю, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міська станція юних техніків» Дніпровської міської ради; 

Стогнієнко Анну, вихованку Комунального закладу позашкільної освіти 

Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області (Станція юних 

техніків); 

Сухорабу Мирославу, ученицю Яблунівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Деражнянської міської ради Хмельницької області; 

Юрченка Дмитра, учня Житомирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 ім. В.М. 

Кавуна. 

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; 

Процек Ірину Анатоліївну, вчителя фізики та астрономії Житомирської 
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ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 ім. В.М. Кавуна; 

Васільчук Валентину Григорівну, вчителя географії Нетішинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2; 

Литовченко Ольгу Олександрівну, керівника гуртка Охтирського 

міського центру позашкільної освіти - Мала академія наук учнівської молоді; 

Корнійчука Платона Павловича, керівника гуртка «Астрономія» 

Житомирської ЗОШ І-ІІІ ст. №8; 

Спориніну Тетяну Тадеївну, керівника гуртка Чернівецького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Яценка Віталія Васильовича, директора Чернівецького центру юних 

техніків ім. Л.К. Каденюка; 

Зарубу Тамару Валентинівну, заступника директора з виховної роботи 

Олевської гімназії. 

4. Нагородити Грамотами Українського державного центру позашкільної освіти 

за незалежне оцінювання та активну роботу членів журі колоквіуму: 

 Карбованця Мирослава Івановича, завідувача кафедрою теоретичної 

фізики, заступника декана фізичного факультету ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», кандидата фізико-математичних наук, доцента; 

Рубіша Василя Васильовича, кандидата фізико-математичних наук, 

доцента кафедри теоретичної фізики ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет»; 

Алексія Віталія Вікторовича – завідувача лабораторіями кафедри 

теоретичної фізики ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; 

Гуранича Павла Павловича, завідувача кафедри оптики, ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», кандидата фізико-математичних 

наук, доцент; 

Шуста Володимира Семеновича, кандидата фізико-математичних наук, 

доцента кафедри оптики ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; 

Євич Маріанну Ярославівну, старшого викладача кафедри теоретичної 

фізики ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; 

Плекана Руслана Мар”яновича, кандидата фізико-математичних наук, 

доцента кафедри теоретичної фізики ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет»; 

Біганича Василя Юрійовича, старшого викладача кафедри оптики, ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет»; 

Суслу Анатолія Івановича, викладача кафедри оптики, ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет»; 

Кузьму Світлану Михайлівну, провідного фахівця кафедри теоретичної 

фізики ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; 

Стойку Марію Петрівну, викладача-методиста комунального вищого 

навчального закладу освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» 

Закарпатської обласної ради; 

Попович Наталію Володимирівну, методиста Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 
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Ладижець Ольгу Олесівну, керівника гуртків Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, члена Спілки дизайнерів 

України та Спілки народних умільців; 

Літун Людмилу Федорівну, керівника гуртків Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, члена Національної 

спілки художників України; 

Томашевську Ольгу Казимирівну, керівника гуртків Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

 

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, завідувачці відділу 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                                                                                          Геннадій ШКУРА 

 


