
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

 

Н А К А З 
 

25 жовтня 2022 року                         м. Луцьк             № 232 

 

Про підсумки обласного  

заочного конкурсу  

«Космос. Людина. Духовність» 

 

 

 

На виконання плану роботи управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2022 рік, з метою підтримки обдарованих дітей, які 

виявляють схильність до науково-дослідницької роботи, прагнуть розкрити свої 

творчі здібності, протягом жовтня 2022 року на базі Центру позашкільної 

освіти Волинської обласної ради проведено обласний заочний конкурс 

«Космос. Людина. Духовність».  

На конкурс подано 13 робіт у формах доповідей, статей, проектів за 

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

космосі», «Крізь простір і час», «Краса врятує світ», «Кінець світу», 

«Суперкнига» з освітніх закладів міст Луцька, Нововолинська, Ковеля, та 

Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради. 

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: 

1.1. У номінації «Космос у лабораторії»: 

за зайняте І місце - Козицьку Вікторію, ученицю КЗЗСО «Луцький ліцей 

№ 27 Луцької міської ради», за представлену роботу «Гравітаційні хвилі»; 



 

 

 

за зайняте ІІ місце - Бокач Ірину, ученицю КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 

Луцької міської ради», за представлену роботу «Космічні оранжереї»; 

за зайняте ІІІ місце - Вац Камілу, ученицю ліцею № 10 міста Ковеля, за 

представлену роботу «Прогнозування космічної погоди з використанням 

штучних нейромереж». 

1.2. У номінації «Кінець світу»: 

за зайняте І місце - Ярмолюка Дмитра, вихованця Центру позашкільної 

освіти Волинської обласної ради, за представлену роботу «Марс-таємниці 

Червоної планети»; 

за зайняте ІІ місце - Лугіну Євгенію,  ученицю КЗЗСО  «Луцький ліцей  

№ 27 Луцької міської ради», за представлену роботу «Життя на Землі не існує. 

Освоєння космосу»; 

за зайняте ІІІ місце - Ковальчук Наталію, ученицю КЗЗСО «Луцький 

ліцей № 27 Луцької міської ради», за представлену роботу «Життя поза межами 

Землі». 

1.3. У номінації «Твої можливості людино!»: 

за зайняте І місце - Тарановича Назарія, вихованця Нововолинського 

Центру дитячої та юнацької творчості, за представлену роботу 

«Ультразвуковий дефектоскоп»; 

за зайняте І місце - Смаль Вікторію, ученицю ліцею № 13 міста Ковеля, за 

представлену роботу «Дослідження Марса космічними апаратами». 

1.4. У номінації «Краса врятує світ»: 

за зайняте І місце - Дейнеку Михайла, вихованця «Луцький міський 

Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради», за 

представлену роботу «Українська космологічна теорія-вболівання за долю 

всесвіту і за життя людини в ньому». 

1.5. У номінації «Українці в космосі»: 

за зайняте І місце - Бороду  Владислава,  учня  КЗЗСО   «Луцький ліцей  

№ 25 Луцької міської ради», за представлену роботу «Найкосмічніші-українці». 

1.6. У номінації «Суперкнига»: 

за зайняте І місце - Наявко Олену, ученицю КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 

Луцької міської ради», за представлену роботу «Музей-Всесвіт»; 

за зайняте ІІ місце - Кот Олесю, ученицю КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 

Луцької міської ради», за представлену роботу «Гіпотези про формування 

Сонячної системи». 

1.7. У номінації «Крізь простір і час» 

за зайняте І місце - Рогач Дарину, ученицю КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 

Луцької міської ради», за представлену роботу «Переміщення у всесвіті». 

2. Керівникам органів управління освітою територіальних громад: 

2.1. Проаналізувати результати обласного заочного конкурсу «Космос. 

Людина. Духовність»;  

2.2. Продовжити роботу щодо залучення учнів, вихованців закладів 

освіти до участі у масових заходах з науково-технічного напряму позашкільної 

освіти. 



 

 

 

3. 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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