
 

Комунальний заклад «Люботинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів “Дивосвіт”» Харківської обласної ради 

 

НАКАЗ 

 

26.09.2018                                             Люботин                                         №  

Про проведення І етапу  

Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів Малої академії наук України  

у 2018/2019 навчальному році 

 

 З метою виявлення й підтримки інтелектуально та творчо обдарованої 

молоді, залучення їх до науково-дослідницької та експериментальної роботи, 

створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, на 

виконання Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси – захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади 

зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 

№1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за №1318/20056 

(зі змінами), Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03.2014 №259, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 11.04.2014 за №407/25184, керуючись статтею 6 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та на виконання наказу  

Департаменту науки  і освіти Харківської державної адміністрації від 17.09.2018 

№231, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести  І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2018/2019 

навчальному році згідно з Правилами проведення Всеукраїнського 



конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України в листопаді-грудні 2018 року.   

2. Затвердити перелік наукових відділень і секцій, у яких проводиться І етап 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України в  2018/2019 навчальному році (далі-

Конкурс) (додається).   

3. Призначити відповідальним за організацію та проведення І етапу 

Конкурсу Бойко Катерину Вікторівну. 

3.1. Бойко К.В. організувати  проведення І етапу Конкурсу 

Термін: 01.11.2018- 14.12.2018 

4. Заступнику директора з навчальної роботи Соловей І.В.  

4.1. Забезпечити проведення  І етапу Конкурсу з мистецтвознавства, 

мовознавства, філософії та суспільствознавства, історії, наук про 

Землю,  математики, фізики і астрономії, економіки,  технічних 

наук, комп’ютерних наук, хімії та біології , екології та аграрних 

наук. 

4.2. Організувати подання документації та науково-дослідницьких робіт 

учнів-переможців (І місце)  до організаційного комітету ІІ етапу 

Конкурсу згідно з графіком. 

Термін: 20.12.2018 

4.3. Забезпечити участь команд від школи-інтернату у ІІ етапі Конкурсу. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

Директор                                                                                      С.І.Волчкова 

 

І.В. Соловей  741-01-37 

 

 

 

 

 

 

 

 


