
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 
 

26.12.2019                                        Перечин                                 № 147/01-31 

 

 

Про проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук 

України у 2019/2020 навчальному році 

 

Відповідно до наказу 24.03.2014 № 259 «Про затвердження Правил 

проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 11.04.2014 за № 407/25184, наказу департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 24.12.2016 №318 «Про проведення в області І-ІІ 

етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України у 2019/2020 навчальному році», з 

метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей і молоді, 

виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до 

науково-дослідницької та експериментальної роботи 

 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести 14 січня 2020 року (початок о 10.00) на базі 

Перечинського ліцею І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді 

(далі — Конкурс) згідно з Положенням про конкурс-захист науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді, 

затвердженого наказом МОН України від 24.03.2014 №259 за науковими 

відділеннями:  

- відділення фізики та астрономії, математики, економіки, технічних 

наук та комп'ютерних наук,  



- відділення мовознавства, літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства,  

- відділення хімії та біології, екології та аграрних наук,  

- відділення історії, наук про Землю, філософії та суспільствознавства.  

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити: 

2.1. Подання до 8 січня 2020 року заявки на участь у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України (додаток 3). 

2.2. Участь учнів закладів загальної середньої освіти у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України. 

3. Для проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

затвердити як такі, що додаються: 

склад організаційного комітету І етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України (додаток 1); 

склад журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (додаток 2). 

4. Директору Перечинського ліцею створити необхідні умови для 

роботи наукових відділень та секцій. 

5.  Взяти до уваги, що: 

5.1. Витрати на проїзд (в обидва кінці), харчування учнів у дорозі, 

відрядження осіб, що супроводжують учасників конкурсу, віднести за 

рахунок відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської 

міської ради. 

5.2. Відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів у дорозі та 

під час проведення конкурсу, дотримання правил техніки безпеки 

покладається на супроводжуючих осіб. 

5.3. Відрядження учасників освітнього процесу здійснюється лише за 

письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.4. Участь в інтелектуальних та творчих змаганнях учасників 

освітнього процесу відповідно до листа Міністерства освіти і науки України 

18.11.2015 № 1/9-552 здійснюється на добровільних засадах. 

5.5. Необхідно забезпечити надолуження учасниками освітнього 

процесу пропущеного матеріалу. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 


