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НАКАЗ

іи.Київ

Про проведення І (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно- 
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 04.01.2018 № 12, Положення про Всеукраїнський конкурс 
дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 13.09.2012 № 1011, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
28.09.2012 за № 1662/21974, листів департаменту професійної освіти
Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 № 3-111 та Національного 
центру «Мала академія наук України» від 29.01.2018 № 172/1.1/3.2-63 «Про 
проведення Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8 
класів», з метою активізації пізнавальної, пошукової, винахідницької, 
конструкторської діяльності учнів, залучення їх до проведення науково- 
дослідницької роботи в гуртках і секціях наукових відділень Малої академії 
наук України,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у березні-травні І (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу 
дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів (далі -  конкурс) на базі Київського 
обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія 
наук учнівської молоді».

2. Керівникам місцевих органів управління освітою забезпечити подання 
заявок та дослідницьких робіт учнів закладів загальної середньої та



позашкільної освіти за номінаціями: «Звалища та довкілля», «Популяризація 
екологічно безпечного способу життя», «Альтернативна енергетика», 
«Енергозбереження в побуті та навчальному закладі» Київському обласному 
комунальному позашкільному навчальному закладу «Мала академія наук 
учнівської молоді» (вул. Гризодубової, 84 а м. Біла Церква) до 10 квітня 2018 
року.

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

3.1. організаційно-методичний супровід конкурсу;

3.2. подання до 08 червня 2018 року робіт переможців І (обласного) 
етапу конкурсу Національному центру «Мала академія наук України» для 
участі у II (всеукраїнському) етапі конкурсу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
департаменту Осипенко Ж.Ж.

В.о. директора департаменту Ж.Ж. Осипенко


