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На виконання плану роботи управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2021 рік, з метою підтримки обдарованих дітей, які 

виявляють схильність до науково-дослідницької роботи, прагнуть розкрити свої 

творчі здібності, протягом жовтня 2021 року на базі Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді проведено обласний заочний конкурс «Космос. 

Людина. Духовність».  

На конкурс подано 12 робіт у формах доповідей, статей, проектів за 

номінаціями: «Космос у лабораторії», «Твої можливості, людино!», «Лицар 

духу», «Українці в космосі», «Крізь простір і час», «Краса врятує світ», «Кінець 

світу», з освітніх закладів міст Горохова, Луцька, Нововолинська, Колківської 

селищної ради, та Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

Журі відмітило достатній рівень робіт, творчий підхід, широкий спектр 

тематики, наявність елементів авторського дослідження у конкурсних 

матеріалах. При відборі кращих творчих розробок враховувались такі критерії: 

актуальність, оригінальність ідеї, науково-технічна обґрунтованість, новизна 

теми, наявність власних досліджень, міркувань, якість оформлення робіт та 

використання фотоматеріалів. 

Разом з тим, частина робіт носила реферативний характер та потребує 

доопрацювання.  

На підставі рішення журі конкурсу  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. За перемогу в обласному заочному конкурсі «Космос. Людина. 

Духовність» нагородити дипломами управління освіти і науки 

облдержадміністрації: 

за зайняте І місце: 

Корінецьку Ірину, ученицю Горохівського ліцею № 2 Горохівської 

міської ради, за представлену роботу «Дослідження космічного простору»; 

Ткача Валерія, вихованця «Луцький міський Центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Луцької міської ради», за представлену роботу 

«Особливості супутника Сатурна Енцелада»»; 



 

 

 

за зайняте ІІ місце:  

Пузанова Анатолія, вихованця Нововолинського Центру дитячої та 

юнацької творчості, за представлену роботу «Прилад лікування 

діадинамічними струмами»; 

Філюк Марію, ученицю КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської 

ради», за представлену роботу «Час і простір: чи можливі переміщення у 

Всесвіті?»; 

Захарчука Максима, учня КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської 

ради», за представлену роботу «Система забезпечення екіпажів космічних 

кораблів повітрям»; 

за зайняте ІІІ місце:  

Ващука Іллю, Целюха Олександра, вихованців Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради, за представлену роботу 

«Олена Іванівна Казимірчак-Полонська, феєрія славетного імені»; 

Каленюк Софію, ученицю КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської 

ради», за представлену роботу «Клим Іванович Чурюмов»; 

Шевчука Дмитра, учня КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської 

ради», за представлену роботу «Леонід Грищук»; 

Касарду Давида, учня КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської 

ради», за представлену роботу «Апофіс-кінець історії людства?». 

2. За активну участь в обласному заочному конкурсі «Космос. Людина. 

Духовність» нагородити грамотами управління освіти і науки 

облдержадміністрації: 

Монашко Богдана, учня Майдан-Липненської гімназії Колківської селищної 

ради, за представлену роботу «Космос-це загадка, створена самою природою»; 

Семерак Вікторію, ученицю КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 3», за представлену 

роботу «Дволикий потенціал космосу»; 

Рокицьку Христину, ученицю КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей Луцької міської ради» № 22», за 

представлену роботу «Космос - це стихія, сила, життя, безкінечність». 

3. Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати 

результати обласного заочного конкурсу «Космос. Людина. Духовність», 

розглянути можливість розширення мережі предметно-технічних гуртків та 

продовжити роботу щодо залучення вихованців до участі в обласних масових 

заходах з науково-технічного напряму позашкільної освіти. 

4.Контроль за виконанням даного наказу покласти заступника начальника 

- начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти 

і науки облдержадміністрації Соломіну Т.І. 

 

 

 

Начальник управління                   Людмила ПЛАХОТНА 
 

 

Оксана Філіпчук 712 363 

Світлана Твердохліб 727 151 
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