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НАКАЗ 

?МНЛ 201 р. * ^ 
м.Київ 

Про участь у Всеукраїнській 
лінгвістичній науковій профільній школі 

Відповідно до листа департаменту професійної освіти Міністерства освіти 
і науки України від 12.01.2018 № 3-58 «Про проведення Всеукраїнських 
наукових профільних шкіл», з 29 січня по 02 лютого 2018 року в м. Києві на 
базі Міжнародного центру дитячої та юнацької творчості «МАМ^аЬ.Сатр для 
учнів - членів Малої академії наук України буде проведено Всеукраїнську 
лінгвістичну наукову профільну школу (секція «Українська мова»). 

У зв'язку з вищезазначеним, 

НАКАЗУЮ: 

1. Направити у період з 29 січня по 02 лютого 2018 року до м. Києва 
(Пуща-Водиця, вул. Квітки Цісик, 14, Міжнародний центр дитячої та юнацької 
творчості «МАТчПЬаЬ.Сатр») для участі у Всеукраїнській лінгвістичній науковій 
профільній школі (далі - наукова школа) команду Київської області у складі: 

Куліш Анастасії Олександрівни, учениці 9 класу Рокитнянського районного 
ліцею; 

Діденка Михайла Володимировича, учня 10 класу Білоцерківської 
загальноосвітньої школи І-ІП ступенів № 18; 

Палащук Дарії Вадимівни, учениці 11 класу Навчально-виховного 
комплексу «Узинська гімназія» Білоцерківського району. 

2. Київському обласному комунальному позашкільному навчальному 
закладу «Мала академія наук учнівської молоді» (Минзар С.А.): 

2.1. забезпечити участь команди учнівської молоді Київської області у 
науковій школі; 

2.2. призначити керівником команди Калініну С.Є., методиста Київського 
обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія 
наук учнівської молоді», та покласти на неї відповідальність за збереження 
життя і здоров'я учнів під час проведення наукової школи; 
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2.3. здійснити витрати на відрядження, проїзд та харчування керівника 
команди за рахунок коштів Київського обласного комунального позашкільного 
навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді»; 

3. Відділам освіти Білоцерківської (в.о. начальника Бургело Я.В.) 
Рокитнянської (Діренко С.В.) райдержадміністрацій, управлінню освіти і науки 
Білоцерківської міської ради (Петрик Ю.Ф.): 

3.1. забезпечити участь учнів, зазначених у цьому наказі, у науковій 
школі; 

3.2. призначити супроводжуючих осіб, відповідальних за збереження 
здоров'я і життя учнів у дорозі до м. Києва та у зворотному напрямку; 

3.3. здійснити контроль за проведенням для дітей інструктажу щодо 
правил безпечної поведінки у дорозі та під час проведення заходу. 

3.4. здійснити витрати на відрядження супроводжуючих осіб, проїзд та 
харчування учнів у дорозі за рахунок сторони, що відряджає. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор департаменту 


