
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

Зачепилівка 

26.01.2018                                                                                            № 48 

 

 

Про підсумки проведення 

районного етапу обласного 

конкурсу учнівських науково-

дослідницьких робіт  

«Валеологічна культура – вибір 

ХХІ століття» 

 

Відповідно до наказу відділу освіти Зачепилівської районної державної 

адміністрації від 16.01.2018 № 23 «Про проведення районного етапу обласного 

конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт «Валеологічна культура – 

вибір ХХІ століття» у 2017/2018 навчальному році» з метою популяризації 

здорового способу життя, формування валеологічної культури у дітей та 

учнівської молоді у січні 2018 року проводився районний етап обласного 

конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт «Валеологічна культура – 

вибір ХХІ століття». На районний етап було подано пять учнівських творчих 

робіт Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Сомівської філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. Виходячи з вище вказаного,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити грамотами Зачепилівського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості за перемогу у районному етапі обласного конкурсу 

учнівських науково-дослідницьких робіт «Валеологічна культура – вибір ХХІ 

століття» таких учнів: 



- Кубась Інна, учениця 11 класу Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівник 

Білоус Надія Борисівна); 

- Манченко Вікторія, учениця 10 класу Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

(керівник Губа Наталія Вадимівна). 

2. Директору Зачепилівського районного Будинку дитячої та юнацької 

творчості Сало Л.В. направити роботи переможців до Харківського обласного 

Палацу дитячої та юнацької творчості для участі в обласному конкурсі 

учнівських науково-дослідницьких робіт «Валеологічна культура – вибір ХХІ 

століття». 

3. Нагородити грамотами Зачепилівського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості за активну участь у районному етапі обласного конкурсу 

учнівських науково-дослідницьких робіт «Валеологічна культура – вибір ХХІ 

століття» таких учнів: 

- Маковецький Петро, учень 9 класу Лебязької філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів (керівник: Паламар Юлія Володимирівна); 

- колектив учнів Сомівської філії Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівник 

Борішко Юлія Олександрівна); 

- Данченко Анна, учениця 9 класу Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

(керівник Загребельна Юлія Миколаївна). 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора 

Зачепилівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Сало Л.В. 

 

 

Т. в.о. начальника відділу освіти                                                  О.О. Петренко    


