
 

 

 

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  ОРГАН  КИЇВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

04   березня  2013 р                                                                              № 202 

 
Про підсумки II (міського) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Київського 

територіального відділення Малої академії 

наук України (Київської Малої академії наук 

учнівської молоді) у 2012-2013 навчальному 

році 

 

Відповідно до наказів Департаменту освіти і науки, молоді  

та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) від 08 січня 2013 р. № 16 «Про організацію та проведення  

ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії 

наук України (Київська Мала академія наук учнівської молоді) у 2012-

2013н.р.» та від 08 січня 2013 р. № 17 «Про затвердження складу журі ІІ 

(міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії 

наук України (Київська Мала академія наук учнівської молоді) у 2012-2013 н. 

р.», наказу Головного управління освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 

28 грудня 2012 р. № 328 «Про затвердження Умов ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Київського територіального відділення Малої академії наук України 

(Київська Мала академія наук учнівської молоді), розпорядження Київського 

міського голови від 15 травня 2007 р. № 235 «Про одноразові стипендії 

Київського міського голови переможцям ІІ (міського) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України», на підставі протоколів засідань журі секцій 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити список переможців II (міського) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського 

територіального відділення Малої академії наук України (Київської Малої 

 



академії наук учнівської молоді)  у 2012-2013 навчальному році (додатки 1, 2, 

3). 
 

2. Нагородити переможців II (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського 

територіального відділення Малої академії наук України (Київської Малої 

академії наук учнівської молоді) дипломами Департаменту освіти  

і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент), Президії 

Київського територіального відділення Малої академії наук України 

(Київської Малої академії наук учнівської молоді) та одноразовими 

стипендіями Київського міського голови. 
 

3. Директору Київської Малої академії наук учнівської молоді Васинюку 

В.О. спільно з оргкомітетом II (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського 

територіального відділення Малої академії наук України (Київської Малої 

академії наук учнівської молоді): 

3.1. Сформувати команду від Київського територіального відділення 

Малої академії наук України (Київської Малої академії наук учнівської 

молоді) для участі у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; 

3.2. Проаналізувати участь шкільних і районних наукових товариств 

міста Києва та роботу відділень Київської Малої академії наук учнівської 

молоді у ІІ (міському) етапі конкурсу, підготувати звіт.  

 

4. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій: 

4.1. Довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

результати ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2012-2013 навчальному 

році; 

4.2. Посилити увагу до організації науково-дослідницької діяльності 

учнів, проведення шкільних та районних етапів Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України. 

 

5. Координаційному центру інформаційно-комунікаційних технологій 

Департаменту (Сніжко М.В.) розмістити цей наказ на сайті Департаменту. 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника 

управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

Департаменту Пархоменко І.М. 

 

Директор    Департаменту                                           О. Добровольська 


