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НАКАЗ

іи.Київ

№

Про проведення І та II етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів -  членів М алої академії наук 
України, у 2016/2017 навчальному році

На виконання наказу М іністерства освіти і науки України від
10 листопада 2016 року №  1360 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких робіт учнів -  членів М алої академії наук 
України», відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково- 
дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 
майстерності, затвердженого наказом М іністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованим у 
М іністерстві ю стиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, Правил 
проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів -  членів М алої академії наук України, затверджених наказом 
М іністерства освіти і науки України від 24 березня 2014 року № 259, 
зареєстрованим у М іністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за 
№ 407/25184, Правил проведення І та II етапів Всеукраїнського конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких робіт учнів -  членів М алої академії наук 
України, затверджених наказом департаменту освіти і науки Київської 
облдержадміністрації від 24.10.2016 № 325, зареєстрованим у Головному 
територіальному управлінні юстиції у Київській області 11.11.2016 за № 34/885 
(далі -  Правила проведення конкурсу-захисту), та з метою духовного, творчого, 
інтелектуального розвитку дітей і молоді, створення умов для формування 
інтелектуального потенціалу нації

НАКАЗУЮ :

1. Провести у 2016/2017 н.р. І та II етапи Всеукраїнського конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких робіт учнів -  членів М алої академії наук України 
(далі -  Конкурс-захист), у такі терміни:

I (районний, міський) етап -  з 01.12.2016 по 25.12.2016;
II (обласний) е т а п - з  14.01 по 23.02.2017.
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2. Затвердити графік проведення II (обласного) етапу Конкурсу-захисту 
(додаток 1), склад оргкомітету II (обласного) етапу Конкурсу-захисту 
(додаток 2), перелік наукових відділень і секцій та базових дисциплін Конкурсу- 
захисту (додаток 3);

4. Керівникам місцевих органів управління освітою:

4.1. розробити і затвердити графіки проведення І (районного, міського) 
етапу Конкурсу-захисту та надіслати його Київському обласному комунальному 
позашкільному навчальному закладу «М ала академія наук учнівської молоді» до 
05.12.2016;

4.2. провести І (районний, міський) етап Конкурсу-захисту 
відповідно до графіків;

4.3. забезпечити відбір робіт учнів -  переможців І (районного, міського) 
етапу Конкурсу-захисту, оформлення та подання пакета документів для участі у
II (обласному) етапі Конкурсу-захисту відповідно до Правил проведення 
конкурсу-захисту;

4.4. направити до Київського обласного комунального позашкільного 
навчального закладу «М ала академія наук учнівської молоді» на електронну 
адресу: M AN kyivskaobl@ ukr.net копії наказів про результати проведення І 
(районного, міського) етапу Конкурсу-захисту до 26.12.2016;

4.5. подати науково-дослідницькі роботи учнів -  переможців І (районного, 
міського) етапу, заявки на участь у II (обласному) етапі Конкурсу-захисту 
та відповідну документацію Київському обласному комунальному 
позашкільному навчальному закладу «М ала академія наук учнівської молоді» (м. 
Біла Церква, вулиця Гризодубової 84-а) у період із 04 по 10 січня 2017 року;

4.6. організувати підвезення учасників Конкурсу-захисту до місця 
проведення II (обласного) етапу та в зворотному напрямку:

4.7. призначити осіб, відповідальних за збереження життя і здоров’я дітей 
у дорозі до місця проведення Конкурсу-захисту та у зворотному напрямку;

4.8. здійснити контроль за проведенням інструктажу для учасників 
Конкурсу-захисту щодо правил безпечної поведінки у дорозі та під час заходу;

4.9. здійснити витрати на відрядження супроводжуючих осіб, проїзд та 
харчування дітей за рахунок сторони, що відряджає.

5. Київському обласному комунальному позашкільному навчальному 
закладу «М ала академія наук учнівської молоді» (Петровська Т.В.):

5.1. здійснити організаційне та науково-методичне забезпечення 
проведення II (обласного) етапу Конкурсу-захисту;

mailto:kyivskaobl@ukr.net


з

5.2. організувати реєстрацію учасників Конкурсу-захисту та 
забезпечити їх харчування;

5.3. провести II (обласний) етап Конкурсу-захисту у визначені графіком 
терміни;

5.4. організувати направлення науково-дослідницьких робіт учнів -  
переможців II (обласного) етапу -  до оргкомітету III (Всеукраїнського) етапу 
Конкурсу-захисту.

6. Здійснити фінансування II (обласного) етапу Конкурсу-захисту за 
рахунок коштів Київського обласного комунального позашкільного навчального 
закладу «М ала академія наук учнівської молоді».

7. Контроль за виконанням покласти на заступника директора 
департаменту освіти і науки Осипенко Ж.Ж.

Директор департаменту В.Б. Рогова


