
ЗАТВЕРДЖЕНО 
повеллінням  

Верховної Ради Старійшин  
Ордену «Ангстрем»  

від 02 січня 2021 р. № № 3,141592… 

БІЛЛЬ* 
про Титули   

Ліцею  «Ангстрем»  
*(по-перше, це аж  ніяк не «більно») 

 
Заради триюмфу Світлого Боку Освіти в усіх мислимих і немислимих вимірах галактичного простору. 
Заради розвитку чарівних здібностей у навчанні серед усіх Ангстремерів. 
Заради того, щоб імена найдостойніших Ангстремерів тішили слух і радували око всього освіченого світу, 
 
НАКАЗУЮ: 
 
затвердити Три Почесних Титули, якими відзначати найвправніших Ангстремерів кожен семестр, а саме: 
 
«ДЖЕДАЙ СЕМЕСТРУ» 
Присуджується за проявлені доблесть і вправність у навчанні. Цього Титулу удостоюються ангстремери, 
що швидше за всіх виконали всі обов’язкові тести. 
 
«ЧАРІВНИК СЕМЕСТРУ» 
Присуджується за проявлені чудеса і чарівність у навчанні. Такого Титулу заслуговують ангстремери, що 
швидше за всіх виконали тести з оцінкою вчителя. 
 
«ГЕРОЙ СЕМЕСТРУ» 
Присуджується за атлетичні успіхи і героїчну активність поза межами Ліцею. Героями стають 
Ангстремери, чиї досягнення, опубліковані в рубриці «Бортжурнал» у соцмережах, отримали протягом 
семестру найбільшу кількість лайків.  
 

Титулування та  Акколада  
 

 Володарем Почесного Титулу вважається Ангстремер, який Першим виконав усі обов’язкові 
тести або Першим виконав усі обов’язкові тести з оцінкою вчителя, або був Активним учасником 
«Бортжурналу» і зібрав найбільшу кількість лайків. 
 Один і той самий Ангстремер може відхватити одночасно усі ТРИ ТИТУЛИ рівно стільки разів, 

скільки він цього достойний, якщо на то є його воля и вдача. 
 Кожен Титул підтверджується солідним Дипломчиком і прикольним Аксесуарчиком. 
 Імена переможців (щоб нікому не було заздро) автоматично визначаються Системою 

Дистанційного Навчання «Евклід» протягом 3,14 секунди одразу ж після того як Карети 
Перетворюються на Гарбузи. Тобто, коли остаточно завершується семестр – 23:59:59 за універсальним 
ангстремерським часом.  
 Остаточне рішення щодо переможців приймається Верховною Радою Старійшин Ордену 

«Ангстрем» через чотири тижні після закінчення семестру. Ви ж розумієте, що все повинно бути «як у 
людей» і нам треба згаяти купу часу на необхідну бюрократію. А головне, нам треба встигнути зробити 
солідні Дипломчики і прикольні Аксесуарчики. 
 Урочиста Акколада (церемонія посвяти) відбувається шляхом пересилки Титулованим Особам 

Дипломчиків та Аксесуарчиків «Новою поштою», або іншим зручним для титулованих осіб способом. 
 
Директор ка Ліцею «Ангстрем»  за дорученням  
Верховного Магістра та  Архистратига Ордену «Ангстрем»     О.В. Дудінова  






