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Про підсумки обласного
заочного конкурсу
«Космос. Людина. Духовність»
На
виконання
плану роботи
управління
освіти
і науки
облдержадміністрації на 2020 рік, з метою підтримки обдарованих дітей, які
виявляють схильність до науково-дослідницької роботи, прагнуть розкрити свої
творчі здібності, протягом жовтня 2020 року на базі Центру науково-технічної
творчості учнівської молоді проведено обласний заочний конкурс «Космос.
Людина. Духовність».
На конкурс подано 14 робіт у формах доповідей, статей, проектів за
номінаціями: «Космос у лабораторії», «Твої можливості, людино!», «Українці в
космосі», «Лицар духу», «Крізь простір і час», «Краса врятує світ», «Кінець
світу», «Суперкнига» з освітніх закладів Любмльського, Маневицького районів,
міст Ковеля, Луцька, Нововолинська 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:

- Гоманюка Костянтина, учня Волинського
наукового
ліцеюінтернату, за представлену роботу «Колонізація планет»;
- Камельчука Володимира, Громика Романа, вихованців Центру науковотехнічної творчості учнівської молоді, за представлену роботу «Олена Іванівна
Казимірчак-Полонська, феєрія славетного імені»;
- Луцкевича Станіслава, учня ліцею № 13 м. Ковеля, за представлену
роботу «Екзопланети Чумацького шляху»;
за зайняте ІІ місце:
- Герасим'яка Юрія, учня Волинського наукового ліцею-інтернату, за
представлену роботу «Виявлення дефектів у літальних апаратах за допомогою
феромагнітної рідини»;
- Базая Іллю, учня Волинського наукового ліцею-інтернату, за
представлену роботу «Узагальнення методів дослідження зірок у Всесвіті»;
за зайняте ІІІ місце:
- Пузанова Анатолія, вихованця
Нововолинського ЦДЮТ, за
представлену роботу «Прилад для визначення шкідливого впливу на людину
електромагнітних полів»;
2. За активну участь в обласному заочному конкурсі «Космос. Людина.
Духовність»
нагородити
грамотами
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації:
- Марценюк Анну, ученицю ЗОШ І-ІІ ст. с. Майдан-Липненський
Маневицького району, за представлену роботу «Проблема на орбіті: що робити
з космічним сміттям»;
- Повх Анастасію, ученицю Любомльського НВК «ЗЗСО І-ІІІст.-гімназія»імені Наталії Ужвій, за представлену роботу «Інтерпретація образу Ангела в
оповіданнях «Що живить людей» Л.М. Толстого та «Стариган з крилами»
Г.Г. Маркеса».
3. Начальникам управлінь освіти міських (міст обласного значення) рад,
відділів освіти райдержадміністрацій, головам об’єднаних територіальних
громад проаналізувати результати обласного заочного конкурсу «Космос.
Людина. Духовність», розглянути можливість розширення мережі предметнотехнічних 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 залишаю за собою.
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