
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

  

Зачепилівка 

 

16.01.2018                                                                                                          № 39 

 

Про направлення учнів для участі  

у Х Всеукраїнській філософській  

історико-краєзнавчій конференції 

«Пізнай себе, свій рід, свій нарід» 

 

Відповідно до плану проведення Всеукраїнських та міжнародних масових 

заходів з учнівською та студентською молоддю на 2018 рік Міністерства освіти 

і науки України, Умов проведення Х Всеукраїнської філософської історико-

краєзнавчої конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід», з 

метою підтримки обдарованої учнівської молоді, її духовного, творчого, 

інтелектуального розвитку, залучення до наукових досліджень та створення 

умов для формування інтелектуального потенціалу нації, самореалізації творчої 

особистості в сучасних умовах  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Направити 21 лютого 2018 року для участі у Всеукраїнській філософській 

історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій 

нарід» учнів Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Бердянського НВК до м. 

Харкова, Харківський національний університет імені В. Каразіна (майдан 

Свободи, 6) (додаток).  



2. Керівниками команди призначити вчителя Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Падалку Віталія Леонідовича та вчителя історії Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Овчаренко Тетяну Семенівну. 

3. Відповідальність за життя та безпеку дітей покласти на вчителя 

Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Падалку Віталія Леонідовича та вчителя 

історії Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Овчаренко Тетяну Семенівну. 

4. Директорам Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ст., Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ст., Бердянського НВК  Коржевич С.Є., 

Загребельній Ю.М., Заваді А.А., Золотухіній Н.М.  забезпечити явку учасників 

конференції. 

5. Директору Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ст. забезпечити транспорт для 

підвезення учасників Всеукраїнської філософської історико-краєзнавчої 

конференції «Пізнай себе, свій рід, свій нарід» (транспорт – ГАЗ 32213-224, АХ 

6960 АЕ). 

6. Направити 21.02.2018 Трапезника Ігора Олександровича, водія 

Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ст., у м. Харків,  Харківський національний 

університет імені В.Каразіна, для підвезення учасників Всеукраїнської 

філософської історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді «Пізнай себе, 

свій рід, свій нарід». 

7. Головному бухгалтеру відділу освіти Капусті О.В. забезпечити фінансування 

участі учнів та їх керівників у Х Всеукраїнській філософській історико-

краєзнавчій конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід». 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти                                                         О.М. Зеленський 

 

 

 

 

 


