
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
від 01 / /  20 ґ / р . м. Івано-Франківськ № М 1

Про проведення І етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук 
України у 2017-2018 навчальному році

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.11.2017 року 
№ 1494 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2017-2018 
навчальному році», згідно з Програмою розвитку освіти Івано-Франківщини на 
2016-2023р.р., затвердженою рішенням обласної ради від 25.12.2015р. 
№ 42-2/2015 зі змінами від 10.06.2016р. № 218-5/2016, від 09.12.16 р. № 342- 
11/2016, від 10.03.2017р. № 445-13/2017, від 30.06.2017р. № 542-16/2017, та з 
метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку учнівської молоді, 
створення умов для формування наукової еліти

НАКАЗУЮ:
1. Провести І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2017-2018 навчальному році 
(далі — конкурс) відповідно до Правил проведення Всеукраїнського конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 березня 
2014 року №259, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
11 квітня 2014 року за № 407/25184.

2. Призначити відповідальними за проведення І етапу конкурсу керівників 
місцевих органів управління освіти.

3. Керівникам місцевих органів управління освіти:
3.1. До 07 лютого 2018 р. провести І етап конкурсу.
3.2. Затвердити для проведення І етапу конкурсу:
3.2.1. Склад організаційного комітету.
3.2.2. Перелік наукових відділень і секцій, в яких проводиться конкурс, та 

базових дисциплін.
3.2.3. Склад журі.
3.2.4. Умови визначення результатів.
3.2.5. Кошторис (за потреби).
4. Керівникам навчальних закладів, в яких навчаються учасники І етапу, до 

організаційного комітету конкурсу у встановлені наказом місцевих органів 
управління освіти терміни подати такі документи:

4.1. Заявки на участь у І етапі конкурсу.



4.2. Науково-дослідницькі роботи учасників.
$. Підбити підсумки І етапу конкурсу не пізніше ніж через два 

календарні дні після його закінчення.
6. Призначити відповідальною за проведення І етапу конкурсу в 

загальноосвітніх та позашкільних закладах обласного підпорядкування 
директора Івано-Франківського обласного відділення МАН України 
Дерев’янко Н.П.

7. Директору Івано-Франківського обласного відділення МАН України 
Дерев’янко Н.П.:

7.1. 27 січня 2018 р. провести І етап конкурсу на базі Івано-Франківського 
академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради.

7.2. До 19 січня 2018 р. організувати прийом заявок і науково- 
дослідницьких робіт для участі у І етапі конкурсу.

7.3. До 22 січня 2018 р. подати на затвердження до департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА:

7.3.1. Склад журі.
7.3.2. Умови визначення результатів.
7.3.4. Перелік наукових відділень і секцій, в яких проводиться конкурс, та 

базових дисциплін.
7.4. Підбити підсумки І етапу конкурсу не пізніше ніж через п’ять 

календарних днів після його закінчення.
8. Директору Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату Івано- 

Франківської обласної ради Стефанишину В.В. забезпечити належні умови, 
надати необхідну допомогу в організації і безпосередньому проведенні І етапу 
конкурсу для загальноосвітніх та позашкільних закладів обласного 
підпорядкування.

9. Затвердити склад організаційного комітету І етапу конкурсу у
загальноосвітніх та позашкільних закладах обласного підпорядкування
(додаток 1).

10. Директорам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 
обласного підпорядкування забезпечити участь переможців І етапу у II етапі 
конкурсу.

11. Фінансування витрат, пов’язаних із проведенням І етапу конкурсу у
загальноосвітніх та позашкільних закладах обласного підпорядкування,
провести за рахунок коштів, передбачених у 2018 році на реалізацію Програми 
розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 рр. (підпрограма 4 
«Обдаровані діти», п. 4.10), згідно з кошторисом (додаток 2).

Взяти до уваги, що витрати, пов’язані з оплатою відряджень керівникам 
команд та учасникам І етапу, проводяться за рахунок місцевих коштів.

12. Відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників І етапу 
конкурсу в дорозі та під час проведення конкурсу покласти на супроводжуючих 
педагогічних працівників.

13. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту


