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НАКАЗ 

М.КИЇВ 

Про участь у Всеукраїнській 
фізичній науковій профільній школі 

Відповідно до наказу М О Н України від 04 січня 2018 року № 12 «Про 
затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними напрямами 
позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів на 2018 рік», листа 
департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України від 
12.01.2018 № 3-58 «Про проведення Всеукраїнських наукових профільних 
шкіл», з 03 по 07 лютого 2018 року в м. Києві на базі Міжнародного центру 
дитячої та юнацької творчості «МАІЧЬаЬ.Сатр» для учнів - членів Малої 
академії наук України буде проведено Всеукраїнську фізичну наукову 
профільну школу. 

У зв'язку з вищезазначеним, 

НАКАЗУЮ: 

1. Направити у період з 03 по 07 лютого 2018 року до м. Києва (Пуща-
Водиця, вул. Квітки Цісик, 14, Міжнародний центр дитячої та юнацької 
творчості «МАМЬаЬ.Сатр») для участі у Всеукраїнській фізичній науковій 
профільній школі (далі - наукова школа) команду Київської області у складі: 

Ващенка Валентина Валентиновича, учня 9 класу Жуківського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ПІ ступенів - дитячий садок» 
Згурівського району; 

Хорошка Ігоря Володимировича, учня 10 класу Жуківського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІИ ступенів - дитячий садок» 
Згурівського району; 

Довгальової Каріни Сергіївни, учениці 11 класу Лизогубовослобідського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІИ ступенів -
дитячий садок» Згурівського району. 

2. Призначити керівником команди Рокочого Миколу Віталійовича, 
директора, вчителя фізики Жуківського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» Згурівського району, та 
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покласти на нього відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів під 
час проведення наукової школи та перебування у дорозі. 

3. Київському обласному комунальному позашкільному навчальному 
закладу «Мала академія наук учнівської молоді» (Минзар С.А.) забезпечити 
організаційно-методичний супровід участі команди учнівської молоді Київської 
області у науковій школі. 

4. Відділу освіти Згурівської районної державної адміністрації 
(Бойко В.А.): 

4 .1 . забезпечити участь учнів, зазначених у цьому наказі, у науковій 
школі; 

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

4.3. здійснити витрати на відрядження керівника команду проїзд та 
харчування учнів у дорозі за рахунок сторони, що відряджає. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 


