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Про створення шкiльного
наукового об'еднанняучнiв 

.

Вiдповiдно до Положення про BoeyKpaТHcbKi олiмпiади з базових дисциплiн, турнiри.
конкурси - захисти науково - дослiдницьких робiт та конкурси фаховоТ rvraйcTepHocTi.
затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та спорту ьiд22.09.20i i }lb1099
та ПоложеЕня про наукове товариство учнiв кМала академiя наук), з Meтolo виявлення.
пiдтримки обдарованоi учнiвоькоi молодi, за.пуrення ix до наукових дослiджень, створення
умов самореа-пiзацii творчоi особистостi в cyracнoMy суспiльствi.

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з навччIльно-виховноi роботи Сидоренко Л.В.
1,1. Провести настановний ceMiHap дJuI вчителiв-предметникiв де обговорити алгоритN,!

створення шкiльного наукового об'еднання та ведення вiдповiдноТ документацii, '

1.2. Створити шкiльне наукове об'еднання учнiв (додаток 1);

1.3. Закрiпити вчителiв-предметникiв за учнями, якi виявили бажання брати участь у
KoHKypci захисту МАН
1.4. Взяти пiд контроль пiдготовку, необхiдноТ для реестрачii шкiльного наукового
товариства, документацii.
t.5. Затвердити план роботи шкiльного наукового об'едншrня 1^rHiB (додаток 2)

l[o 26.09 201Е
2. Вчителям-наставника:
2.i. Розробити заходи щодо пiдготовки yrHiB до конкурсу зtжисту МАН.
2.2.Скlвсти графiки консультацiй, щодо пiдготовки ylHiB до конкурсу захисту МАН.
2.3.Надати допомогу у складаннi контрольних робiт з фахових предметiв

З. Контроль за виконанням наказу запишаю за собою.

.Щиректор пidпuс С.Ю.,Щмитрiева

з наказом ознайомленi
Згiдно

С.Ю. Щмитрiсва



Додаток 1

до наказу вiд 25.09.2018 Nq 13j

<Про створення шкiльного
наукового об'сднання учнiв>

Список учнiв -членiв ШНОУ

1. БабичОлена-6клас;
2. Щукiна IHHa б клао;

З. Сiкало Варвара - 8 клас;

4. КолодяжнийМаксим 10 клас;

5. Сулак Руслана 10 клас

Учнi -учасникИ I етапУ ВсеукраiНськогО конкурсу-ЗахистУ науково-дослlднl{цькllх

робiт учнiв-членiв Ma;roT акадЁмii наук Vкраiниу 201812019 навчальному рочi

ПIБ учня
пIБ

наукового
керiвника

Категорiя,
педагогiчне

звання
цаукового
керiвнпка

Назва
вйдiлення

Секцiя Баз(}Ва
дисци,rлiна

10 Колодяжний
Максим
Олександро-
вич

Яковлева
ольга
Василiвна,
Яковлева
олена
гоигопiвна

Вища,
старший
}л{итель.

спецiалiст

Iсторiя Iсторiя
Украiни

Iсторlя
Украiни

8 Сiкало
Варвара
Сергiiвна

Яковлева
ольга
василiвна

Вища,
старший
ччитель

математика математика матемагика



,Щодаток 2

до наказу вiд 25.09.20i8 J$ 1З-1

<Про створенЕя шкiлl,ного
IIаукового об'еднання учнiв>

ПЛАII РОБОТИ ШНОУ
мпколаiъського навчально-виховцого комплексу

на 2018/2019 навчальнпй piK

лъ Зйсr TepMiH
виконання

Вiлповiда.пl,нi

l
Оновлення банку данихшкiль"о.о 

"ау*о"о"ооб'еднання учнiв
Be,pecer*o 20l8 Коордшаюр Радл,

керЬrдл<lа вiддiлеrъ.
qпе.нипягиDIIЕIп\/

2
Загальнiзбориучнiв-членiв lIIНОГ
l. Обговорення плану роботи на piK.
2. Звiт за 2017l20|8навча:lьний piK

Жовгеrъ,201В Координатор Ради.
керiвникивiдд iлень.

ЧЛеНИ ПЯПЙ ТЯ IITHOV
3 Затвердити теминауковю<дослiдж"о на

новийнавчальнифiк, надатиумови для i'хпроведеншI,
аналiзувати промiжнiрезультати./ <Прямокугник в олiмпiадних завданнях>(

Сiкало В.- робота МАН),/ <<Голодомор 19З2-J9ЗЗ poKiB в YKpaihi i на
Слобожанщинi> (Колодяжний М. - роботамАн),/ кВивчення графiчних редакторiв

. комп'ютерноТ графiкш (Бабич О. - рефераф./ кУкраiЪськi народнi пiснi мого краю)
(Пасiчник О. - реферат),/ кЛiкарськi рослини нашого краю) (Пýкiна I.
- реферат),/ <Причини помилок у засобах масовоТ
iнформацii)> (Судак Р. - реферат)

Прогтомрlсу КерЫпш<и секLцй

Якошевао.В.

Яковrrевао.Г.

МакарrкоС.В.

ЬшrчешсоА.М.

Бажина С.С.

|опеснiковя I I
4 Оргаliзувати груповi та irщвiду*Ы по"суl*rrдiЪ

дослiщлсуваrпас прблем
Прсrгломроrсу НауковiкерЬшrи 

i

5 провесги засiцш*rя вiддiпеь з обю"орrш" та
рецешуваl*lя твор.по< rюбiт

Упрдошкроlсу

6 Участь }"rHiB у шкiльних, рuйо"""iЪrir.riада* Жовгеrъ-.rпсrпдi В.пrгеп i'- ппедм eTнpl]v' l J

7 Участь учнiв у Всеукраiнських, облас"rт*, раtо""rт.
конкурсах, акцiях, TypHipax, тощо

Прсrгягомрrсу ЧлеlиlIIНоУ l

]

8 Провести Щень науки IGiTerъ,20l8 Керiвникисекuiй,З! FI

вр
9 Пiдгоryватизбiрку з матерiал"м"до.riд*еrr" i

експериментiв}"rнiв
до 25.05.20l8 Координацiйна рад;r, l

рн
10 Пiдбrгипiдсумкиучастi1,.lнiвшкоrrи в

роботiшкiльногонауковогооб'еднання учнiв
TpaBeHb,20l8 Координацiйна рала.

керiвникисекпiй


