
ДИРЕКТОРА
кIровогрАдськоi

нАкАз
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВIТИ I НАУКИ
оБлАсноi дврlкдвноi АдмIнIстпацi
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м.Кропивницький

Про термiни проведення
[ (районного, мiського, територiальноi громади) етапу
Всеукраiнського конкурсу-захисту
науково-дослiдницьких робiт
учнiв-членiв Малоi академii наук УкраТни
у 202012021 навчальному роцi

Вiдповiдно до Положення Ilpo ВсеукраiЪськi учнiвськi олiмпiади,
турнiри, конкурси з навч€Llrьних предметiв, конкурси-захисти науково-

дослiдницьких робiт, олiмпiади зi спецiальних дисциплiн та конкурси

фаховоi майстерностi, затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки,
молодi та спорту Украiни в\д22 вересня 201I року Ns 1099, зареестрованого у
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 17 листопада 20111 року за J\Гs 1318/20056 (зi
змiнами), наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 06 квiтня 2020 року
}ф 481 "Про затвердження Правил проведення III етапу ВсеукраIнського
конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт учнiв-членiв Малоi академii
наук Украiни", зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiI Украiни 22 квiтня
2020 року за }lb З72lЗ4655, та з метою виявлення й пiдтримки iнтелекту€шьно
та творчо обдарованоi молодi, з€tлучення iT до науково-дослiдницькоi та
експериментЕlJIьноi роботи, створення умов для самореалiзацii творчоi
особистостi в сучасному суспiльствi, формування
потенцiалу нацii
НАКАЗУЮ:

1. Керiвникам органiв управлiння освiтою райдержадмiнiстрацiй,
виконавчих KoMiTeTiB мiських рад MicT обласного значення, мiських,
селищних, сiльських рад територiальних громад, директорам закладiв
позашкiльноi та загальноi середньоi освiти обласного пiдпорядкування :

1) провести I (районний, мiський, територiальноi громади) етаП

Всеукраiнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт учнiв-членiв
Ма_гrоi академii наук Украiни (далi - Конкурсу) в режимi он-лайн у формi
постерного захисту та науковоi конференцiТ до 31 грудня 2020 року з

дотриманням протиепiдемiчних заходiв щодо запобiгання поширенНЮ на

територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2;

Кровоградська обласна державна адмiнiстрацiя
Департамент освiти i науки
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2) забезпечити поданнrI до 14 сiчня 202l року до оргкомiтету з

.rро".дЬ"*п" II етапу Конкурсу (м. Кропивницький, вул, ,Щворцова, 7,

к'мднуМ) звiтУ про проВеденнrI I етапу Конкурсу (додаток 1), заявки на

участь у iI .ru.ri iCo"*yp"y (додаток 2), науково-дослiдницьких проектiв

,r.р.*оЙцiв I етапу Конкурсу, оформлених згiдно iз додатком 7 до Правил

,rрЪ".д.""" Ш етапУ ВсеукраiЪськогО конкурсу-захисту науково-

дьслiдницьких робiт учнiв-членiв Мшоi академii наук Украiни, затверджених

наказом MiHicTepcTBa освiти i науки украiни вiд 06 квiтня 2020 року J\lb 481;

3) забезпечити участь 
-переможцiв I етапу Конкурсу у II етапi

Конкурсу в режимi он-лайн.

2. мдзуР Нелi, заступнику директора з навч€цIьно-виховноi роботи

малоI академii наук учнiвськоi молодi комунаJIьного закладу
..щентральноукратнський науковий лiцей-iнтернат Кiровоградськот обласноi

Ради"'забезпечити надання методичноi допомоги пiд час проведення I етапу

Конкурсу
з. Ко"rролъ за виконанням нак€ву покласти на заступника директора

департаменту - нач€шьника управлiння професiйно-технiчноi, фаховоi перед-

вищоi, вищоi освiти та кадрового забезпеченн,I департаменту освiти i науки

о бласноТ державнОТ адмiнiСтрацiI тдБорДнськоГО В олодимира,

В.о. директора департаменту Ельза ЛЕЩЕНКО



!одаток 1

до наказу директора
департаменту освiти i науки
облдержадмiнiстрацiТ
0l rрудня2020 року J{ч-J.9З,оi!

IНФОРМАЦIЯ
про результативнiсть участi членiв НТУ

комунzLльного закладу

в I етапi ВсеукраТнського конкурсу-захисту
робiт учнiв-членiв Малоi академii
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,.Щодаток 2

до накzву директора
департаменту освiти i науки
облдержадмiнiстрацii
Цrрудrя2О20 року Nэ;Щ о7/

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада керiвника органу управлiння
освiтою)

(пiдпис) (iнiцiаrrи, прiзвище)
с( ,,

зАявкА
на участь у II етапi ВсеукраIнського конкурсу-захисту

науково-дослiдницьких робiт учнiв - членiв
Малоi академii наук Украiни в Кiровоградськiй областi

Наукова секцiя:
, Тема dоапidнацькоzо про€кmу:

Прiзвuще:

20_ р.

Iлп'я:

по баmьковi:
PiK нароduсення:
Учасmь в олiмпiаdах, Koиt<ypcax BiOnoBiDHozo рiвня (piK, преdмеm,

mема робоmu): l

Повна назва mерumорiальноzо вiddiлення Malldi aKaDeMii наук

Украiнu: Кiровоградська Мала академiя наук учнiвськоi молодi

Повна назва базовоzо позашкiльноzо заюлаdу освimu:

Клас (t<ypc):

Прiзвutце, iм'я, по баmьковi науковuх KepiBHaKiB:

Мiсце про?tсuвання:

Конmакmн ай mелефон, eJuenmpoHшa по uлmа:

Керiвник закладу освiти
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)


