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НАКАЗ

2011 p. / № /&Z
м.Київ

Про проведення  
Дня юного дослідника

Відповідно до плану роботи департаменту освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації на 2017 рік та з метою популяризації серед 
учнівської молоді досягнень науки, залучення ш колярів до наукових 
досліджень у системі М АН України,

НАКАЗУЮ :

1. Провести 18 травня 2017 року в м. Києві на базі Національного 
університету біоресурсів і природокористування України День юного 
дослідника для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 
Київської області -  слухачів обласного територіального відділення Малої 
академії наук України, переможців II (обласного) та призерів III (фінального) 
Всеукраїнського етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів 

членів М АН України.

2. Відзначити дипломами департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації та нагородити цінними подарунками переможців та 
призерів III (фінального) Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково- 
дослідницьких робіт учнів -  членів М АН України.

З Відзначити подяками департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації вчителів, які підготували переможців III (фінального) 
Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких рооїт учнів

членів М АН України.

4. Київському обласному комунальному позашкільному навчальному 
закладу «М ала академія наук учнівської молоді» (М инзар С .А .)‘ забезпечити

проведення заходу.

5. Керівникам місцевих органів управління освітою, директорам закладів 
освіти обласної комунальної власності.
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5.1. забезпечити участь у заході учнів 9-11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів Київської області -  слухачів обласного територіального 
відділення М алої академії наук України, у кількості 10-15 осіб, переможців II 
(обласного) та призерів III (фінального) Всеукраїнського етапів конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких робіт учнів -  членів М А Н України, та їх 
наукових керівників;

« . / '
5.2. призначити осіб, відповідальних за збереження життя і здоров’я дітей 

у дорозі до місця проведення заходу та у зворотному напрямку.

6. Здійснити фінансування заходу за рахунок коштів Київського 
обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія 
наук учнівської молоді».

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту


