
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

НАКАЗ 

 

10.12. 2018 Зачепилівка                              № 335 

 

Про результати проведення І  

етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – 

членів Малої академії наук 

України у 2018/2019 

навчальному році 

 

Відповідно до наказу Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації від 12.09.2018 № 231 «Про проведення І, ІІ 

етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів 

– членів Малої академії наук України у 2018/2019 навчальному році» та 

наказу відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської райдержадміністрації 

від 20.09.2018 № 259 «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України у 2018/2019 навчальному році»   та з метою виявлення й підтримки 

обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та 

створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному 

суспільстві 30 листопада – 4 грудня 2018 року відбувся І етап 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України. 

Конкурс-захист проходив на базі Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (за 

згодою). 



За результатами заочного туру, виконання контрольних робіт з базових 

дисциплін та захисту науково-дослідницьких робіт було визначено 1 

переможець. Учениця, яка стала переможцем, навчається у сільській школі. 

Враховуючи зазначене вище, наказую: 

 

1. Довести до відома директорів закладів загальної середньої освіти 

інформацію про підсумки районного етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук 

України у 2018/2019 навчальному році (додаток 1). 

2. Затвердити список переможців та призерів І етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії 

наук України у 2018/2019 навчальному році для нагородження грамотами 

відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської райдержадміністрації 

(додаток 2). 

3. Затвердити список керівників науково-дослідницьких робіт учнів - 

переможців та призерів І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

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

навчальному році для нагородження Подяками відділу освіти, молоді та 

спорту Зачепилівської  райдержадміністрації  за активну участь в організації 

науково-дослідницької роботи з учнівською молоддю (додаток 3). 

4. Затвердити список переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України у 

2018/2019 навчальному році для участі у ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів Малої академії наук України (додаток 4). 

5. Директору ЗБДЮТ Сало Л.В. (за згодою) організувати участь переможців І 

(районного) етапу конкурсу-захисту у ІІ (обласному) етапі  Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії 

наук України у 2018/2019 навчальному році. 

6. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 



6.1. Довести до відома педагогічних працівників та учнів інформацію про 

результати проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

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

навчальному році. 

6.2. Посилити увагу до організації науково-дослідницької діяльності учнів. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                     О. ПЕТРЕНКО 


