
 

Комунальний заклад «Миколаївський ліцей» 

Лозівської міської ради 

Харківської області 
вул. Джека Алтаузена, 2, с.Миколаївка, Лозівський район, Харківська область, 64672, 

тел. 8 (05745) 64-4-29,   e-mail: MykolaivNVK@i.ua  Код ЄДРПОУ 24676044 

 

НАКАЗ 

18.10.2019                                                                                                                №149 

 

Про участь у  І  етапі  Всеукраїнського  

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

 робіт учнів-членів  Малої академії наук  

України  у 2019/2020  н. р. 

 

  

 Відповідно до наказу Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради 

від 15.10.2019 № 506 «Про організацію та проведення  І  етапу Всеукраїнського  конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів  Малої академії наук України  у 

2019/2020навчальному році», з метою виявлення й підтримки інтелектуально та творчо 

обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної роботи, 

створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, на 

виконання Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі 

спеціальних дисциплін та конкурси фахової  майстерності,  затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, Правил 

проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 24.03.2014 № 259, та відповідно до наказу Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації від 11.10.2019 № 264 «Про проведення І, ІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України у 2019/2020 навчальному році» 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести засідання шкільних наукових об’єднань учнів, на яких заслухати творчі звіти 

про дослідницьку роботу учнів 9-11 класів та з’ясувати  щодо написання робіт за такими 

відділеннями: літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства; мовознавства; 

філософії та суспільствознавства; історії; наук про Землю; технічних наук; комп’ютерних 

наук; математики; фізики і астрономії; економіки; хімії та біології; екології та аграрних 

наук. 

                                                                                                              До 25.10.2019 

2. Надати до методичного кабінету управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської 

ради заявки на участь дослідників 9-11 класів в І (районному) етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

за формою      

                        До 04.11 2019 

3. Взяти участь у І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2018/2019 навчальному 

році згідно з правилами проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України  (згідно додатку) 

 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Сидоренко Л.В.: 

mailto:%20MykolaivNVK@i.ua


4.1. Забезпечити якісну підготовку учнів-переможців І етапу до участі у ІІ (обласному) 

етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН)   

Грудень 2019 - січень 2020        
 4.2. Провести з учнями комплекс  профілактичних заходів з попередження дитячого 

травматизму. 

                                                                                                   До 26.11.2019 

  4.3. Забезпечити участь учителів, які за наказом управління освіти, молоді та спорту 

входять до складу журі та предметних комісій І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 

                                                                             У день проведення конкурсу. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти  на заступника      директора з навчально-

виховної роботи Сидоренко Л.В. 

 

 

Директор                         С.Ю. Дмитрієва 

 

З наказом ознайомлені: 

Сидоренко Л.В. –  

Яковлева О.В. –  

Гавриленко Т.І. –  

Лобанов А.В. – 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

    до наказу   від 15.10.2019  № 506 

 

Графік 

заочного туру, контрольних робіт із базових дисциплін 

та захист науково-дослідницьких робіт МАН 

 

Наукове 

відділення 

Дата 

заоч-

ного 

туру 

Місце 

проведення 

Дата 

контроль-

ної 

роботи 

Місце 

проведення 

Дата 
захисту 

робіт 

Місце 

проведення 

Філософії та 

суспільствознавства 

12.11 ЛЗОШ№ 12 19.11 ЛЗОШ  № 12 26.11 УОМС 

Історії 12.11 ЛЗОШ№ 12 19.11 ЛЗОШ № 12 26.11 УОМС 

Літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства 

13.11 УОМС 20.11 КЗ «Лозівський 

ліцей № 1 

27.11 УОМС 

Мовознавства 13.11 УОМС 20.11 КЗ «Лозівський 

ліцей № 1 

27.11 УОМС 

Наук про Землю 14.11 УОМС 21.11 КЗ «Лозівський 

ліцей № 1 

28.11 

 

УОМС 

Економіки 14.11 УОМС 21.11 

 

КЗ «Лозівський 

ліцей № 1 

28.11 

 

УОМС 

Комп’ютерних наук 14.11 УОМС 21.11 ЛЗОШ  № 3 28.12 УОМС 

Хімії та біології 14.11 УОМС 21.11 

 

ЛНВК «ЗНЗ-

ліцей» № 4 

28.12 

 

УОМС 

Екології та аграрних 

наук 

14.11 УОМС 21.11 

 

ЛНВК «ЗНЗ-

ліцей» № 4 

28.12 

 

УОМС 

Технічних наук 15.11 УОМС 22.11 ЛЗОШ  № 12 03.12 УОМС 

Математика 15.11 УОМС 22.11 ЛЗОШ  № 3 03.12 УОМС 

Фізики і астрономії 15.11 УОМС 22.11 ЛЗОШ  № 3 03.12 УОМС 

 

   

 


