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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ :

Н А К А З

2 0__ р. м. Слов'янськ

Про результати проведення II етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів- 
членів Малої академії наук України
у 2018/2019 навчальному році .

Відповідно до наказу директора департаменту освіти і науки Донецької 
облдержадміністрації від 01 лютого 2019 року № 56/163-19-ОД «Про 
проведення II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії ; наук України 
у 2018/2019 навчальному .році>>, • з ... метою духовного, творчого, 
штелектуального розвитку дітей і молоді, створення умов для формування 
інтелектуального потенціалу нації

НАКАЗУЮ/

1. Затвердити список переможців і призерів II етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Донецького 
територіального відділення Малої академії наук України 
у 2018/2019 навчальному році (далі - Конкурс), що додається, :

. ;  2,  . . .  Нагородити. . дипломами департаменту освіти і \  науки
облдержадміністрації переможців, призерів та учасників Конкурсу,

~ 3, Нагородити, грамотами департаменту /  освіти і "науки
облдержадміністрації наукових керівників, які підготували переможців та 
призерів Конкурсу (додаток 1).

4. Відзначити подяками департаменту освіти і науки
облдержадміністрації керівників вищих навчальних закладів за плідну 
співпрацю в організації та. проведенні Конкурсу (додаток 2).
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5. Керівникам структурних підрозділів з питань освіти 
райдержадміністрацій, військово-цивільних, адміністрацій, керівникам 
закладів професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та 
рекомендувати керівникам структурних підрозділів освіти міських рад, 
органам управління освітою об’єднаних територіальних громад;

5.1. Довести до відома керівників закладів загальної середньої та
позашкільної освіти результати проведення II етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Донецького 
територіального відділення Малої академії наук України 
у 2018/2019 навчальному році.

5.2. Проаналізувати результати II етапу Конкурсу.

■ 6... Директору комунального... позашкільного..навчального закладу 
«Донецька обласна Мала академія-наук учнівської молоді» ЄвдокшовшСШ.: .

6.1, ... Сформувати, команду Донецької, .області, для. участі у III етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії, наук України,

6.2. Направити документи і роботи учасників III етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт ... учнів-членів Донецького 
територіального відділення. Малої академії наук України до 'Національного 
центру «Мала академія наук України» (м. Київ) до 14.03.2019.

7. Начальнику відділу професійної освіти департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації Глазкову Д.Г, оприлюднити даний наказ, на 
сторінці департаменту веб-сайту . офіційного . інтернет-цредставництва 
облдержадміністрації.

8, , Координацію роботи' щодо, виконання' наказу покласти на відділ 
національного виховання: та європейської інтеграції (Василенко), 'контроль за 
виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. директора департаменту Т.В- Сідашева
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