
 

 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

 

Н А К А З 

 

 

 

23.01.2020 

Зачепилівка                              

                                

                               № 17 
 

 

Про направлення для  участі у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН   

 

Відповідно до наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 20.12.2019 № 353 «Про проведення  ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України у 2019/2020 навчальному році»,  наказу відділу 

освіти, молоді та спорту Зачепилівської  районної державної адміністрації  від 

06.12.2019 № 225 «Про результати проведення І (районного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України у 2019/2020 навчальному році», з метою 

виявлення і підтримки інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді,  

залучення її до науково-дослідницької  та  експериментальної роботи, 

створення умов для  самореалізації творчої особистості в сучасному 

суспільстві, н а к а з у ю: 

 

 

1. Направити 26.01.2020 ученицю 9 класу Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів   Заваду Вероніку для участі у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського 

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

наук України ( захист науково-дослідницької роботи у науковому відділенні 

«Наук про Землю», секція «Географія та ландшафтознавство») до 

Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської 

обласної ради»           (м. Харків, вул. Скрипника, 14.  Реєстрація учасників – 

08.00-08.45;  захист науково-дослідницької роботи – 09.00-18.00). 

2. Направити учителя  Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів   Устименко 

Ірину Сергіївну  для супроводу учасниці ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН. 



3. Відповідальність за життя та безпеку учасника заходу покласти на 

учителя Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів   Устименко Ірину Сергіївну. 

4. Директору    Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів   Заваді А.А.: 

4.1. Забезпечити явку учасників  ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН. 

4.2. Забезпечити транспорт для підвезення учасників ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

МАН. 

 4.3. Направити  26.01.2020   Кравчину Івана Павловича, водія 

Новомажарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, до м. Харкова, Комунального закладу 

«Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради», для 

підвезення учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН. 

 5.Бухгалтеру централізованої бухгалтерії Скотаренко Т.О. забезпечити 

фінансування заходу згідно затвердженого кошторису.  

6.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на  завідувача 

районного методичного кабінету Бєляєву А.І. 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                       Олена  ПЕТРЕНКО 


