
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З 
 

від «16» листопада 2012 року               № 293 

 
 

Про 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 

2012-2013 н.р. 
 

На виконання Програми «Освіта Києва. 2011-2015 рр.», відповідно до 

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, у рамках проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та з 

метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей і молоді 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести у 2012-2013 навчальному році І (районний) та ІІ (міський) етапи 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської 

Малої академії наук учнівської молоді) у такі терміни:  

- виконання наукової роботи на базі наукового товариства навчального 

закладу чи профільної секції МАН -  вересень - листопад 2012 р.; 

- конкурс наукових робіт членів наукових товариств навчальних закладів –  

                  до 10 грудня 2012 р.; 

-  Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України: 

- наукових товариств - колективних членів Київської МАН (в рамках І 

етапу) -        до 22 грудня 2012 р.; 

   -  І (районний) етап -    до 22 грудня 2012 р.; 

   -  ІІ (міський) етап -    21 січня -23 лютого 2013 р.; 

-  участь у  ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу - квітень 2013 р. 



2. Затвердити склад організаційного комітету та Умови проведення ІІ 

(міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України (додатки 1, 2). 

3. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій): 

3.1. Забезпечити організаційно-педагогічне та наукове керівництво 

шкільними науковими товариствами учнів та своєчасну підготовку робіт 

відповідно до Умов конкурсу: 

- учнями 9-х класів        -  реферативних робіт; 

- учнями 10-11-х класів - науково-дослідницьких, експериментальних, 

пошукових, конструкторських робіт. 

3.2. Організувати та провести І (районний) етап конкурсу у встановлені 

терміни. 

3.3. Відібрати на ІІ (міський) етап конкурсу по 6 робіт переможців з 

кожної секції окремо для учнів 9-х, 10-х та 11-х класів: 

1 місце – 1 робота; 

2 місце – 2 роботи; 

3 місце – 3 роботи. 

3.4. Підготувати та подати до оргкомітету міського конкурсу з 10 до 16 

січня 2013 року (за окремим графіком): 

- звіт про проведення районних конкурсів (для наукових товариств-

колективних членів Київської МАН – звітів про проведення І 

етапу у наукових товариствах за підписом директора навчального 

закладу); 

- заявки на участь у ІІ (міському) етапі конкурсу; 

- роботи переможців районного конкурсу та витяги з протоколів 

засідань журі секцій (до кожної роботи). 

4.    Районним журі посилити вимоги до відбору робіт та правильного 

оформлення пакета документів для подання на ІІ (міський) етап конкурсу.  

5.        Директору комунального позашкільного навчального закладу «Київська 

Мала академія наук учнівської молоді» Васинюку В.О. спільно з Президією 

Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської 

МАН): 

5.1.  Забезпечити організацію та проведення ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської 

Малої академії наук учнівської молоді); 

5.2.  Створити належні умови для роботи оргкомітету та журі ІІ 

(міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук 

України (Київської Малої академії наук учнівської молоді); 

5.3.  Забезпечити відповідно до вимог Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України своєчасне оформлення пакета документів для участі у 

ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України (квітень 2013 року). 

6.        Заступнику начальника Головного управління освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - 



начальнику управління економіки та фінансів Олефіренко Н.М. передбачити 

видатки на фінансування  ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального 

відділення Малої академії наук України (Київської Малої академії наук 

учнівської молоді) в проекті бюджету на 2013 рік відповідно до кошторису 

(додаток 3). 

7.   Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника 

начальника Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) Челомбітько В. Ю. 

 

 

Начальник                                             О. М. Добровольська  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  2 

до наказу Головного управління освіти і науки 

                                                                                              виконавчого органу Київської міської ради  

                                                                                              (Київської міської державної адміністрації) 

                                                                                  від 16  листопада  2012 року  №293 

 

СКЛАД 

 

організаційного комітету ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Київської Малої академії наук учнівської молоді 

(Київського територіального відділення Малої академії наук України) 

 

Голова оргкомітету - Бар’яхтар Віктор Григорович  директор Інституту 

магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України, академік, президент Київської Малої академії наук 

учнівської молоді (за згодою). 

Співголова оргкомітету – Челомбітько Вікторія Юріївна – першій заступник 

начальника Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

 

Члени оргкомітету: 

  

 Барматова Світлана Петрівна  професор Академії праці і соціальних 

відносин Федерації профспілок України, доктор соціологічних наук (за 

згодою); 

      Бунін Сергій Георгійович  професор Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут», академік 

Української академії зв’язку, віце-президент Київської Малої академії наук 

учнівської молоді, доктор технічних наук (за згодою); 

Васинюк Володимир Олексійович  директор комунального 

позашкільного навчального закладу «Київська Мала академія наук учнівської 

молоді»; 

Гороховатська Марина Ярославівна  старший науковий співробітник-

консультант науково-організаційного відділу Президії Національної академії 

наук України, кандидат хімічних наук (за згодою); 

 Грінченко Віктор Тимофійович  директор Інституту гідромеханіки 

Національної академії наук України, академік (за згодою); 

  Жалдак Мирослав Іванович  директор Інституту інформатики 

Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, професор, 

доктор педагогічних наук, академік Національної академії педагогічних наук 

України (за згодою; 

Єгорова Ірина Ігорівна  заступник директора комунального 

позашкільного навчального закладу «Київська Мала академія наук учнівської 

молоді»; 

 



 Поліванова Наталія Михайлівна  заступник директора з наукової роботи 

ліцею «Наукова зміна» (за згодою); 

 Цехмістер Ярослав Володимирович  директор Українського медичного 

ліцею, професор Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, 

доктор педагогічних наук (за згодою). 

 

 

 

Перший заступник начальника      В. Челомбітько 

 

 

   

 

 

 


