
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ  

 

Зачепилівка 

29.01.2018                                                                                            № 49 

 

Про зміни до наказу відділу 

освіти від 16.01.2018 № 34  

 

Відповідно до наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 12.12.2017  № 368 «Про проведення ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України у 2017/2018 навчальному році», наказу відділу 

освіти Зачепилівської районної державної адміністрації від 18.12.2017 № 430 

«Про направлення та склад команди Зачепилівського району для участі у ІІ 

етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України у 2017/2018 навчальному році», у зв’язку із 

зміною складу учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

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

2017/2018 навчальному році 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до наказу відділу освіти від 16.01.2018 № 34 «Про направлення 

учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів Малої академії наук України (наукове відділення історії, 

захист)». 

2. Пункт 1 наказу викласти у такій редакції: «Направити 03.02.2018 ученицю 9 

класу Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Козачок Дар’ю Володимирівну, 

учителя історії Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Владимирець Ольгу 



Миколаївну до м. Харкова (Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4) для участі у ІІ етапі Всеукраїнського 

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

наук України для захисту науково-дослідницької роботи у секції «Історичне 

краєзнавство» наукового відділення історії».  

Пункт 2 викласти у такій редакції: «2. Відповідальність за життя та безпеку 

учасників конкурсу-захисту покласти на учителя історії Миколаївської ЗОШ І-

ІІІ ступенів Владимирець Ольгу Миколаївну». 

Пункт 3 викласти у такій редакції: «3. Директору Миколаївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Миргородській О.В. забезпечити явку учасників ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

МАН».  

Пункт 4 викласти у такій редакції: «4. Направити Дудка Володимира Івановича, 

водія відділу освіти Зачепилівської районної державної адміністрації, для 

підвезення учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 03 лютого 2018 

року до м. Харкова (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 

м. Харків, майдан Свободи, 4)». 

Пункт 6 вважати пунктом 5. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

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



 


