
 
 

 

У К Р А Ї Н А 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З  
 

 16 вересня 2016 р.                                             № 351 

 
 

Про участь у ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу дослідницьких робіт 

для учнів 6-8 класів 

 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України 

від 25.12.2015 № 1360 «Про затвердження Плану всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю 

на 2016 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану 

семінарів-практикумів для педагогічних працівників позашкільних навчальних 

закладів на 2016 рік» та листа Міністерства освіти і науки України від 

12.09.2016 3/3-9-633-16 «Про проведення фінального етапу Всеукраїнського 

конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів», відповідно до Положення 

про Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 13.09.2012  № 1011, з метою 

виявлення обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових 

досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в 

сучасному суспільстві 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Начальникам відділів освіти Мар’їнської (Зайцева Л.В.), Покровської 

(Лозінська В.В.), Мангушської (Терентьєва Н.І.) райдержадміністрацій: 

1.1. Направити учнів-переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу 

дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів (згідно з додатком) у м. Київ для 

участі у ІІ етапі конкурсу, що відбудеться з 27 по 29 вересня 2016 р. 

1.2. Призначити наказом педагогічних працівників супроводжуючими 

особами та покласти на них відповідальність за збереження життя та здоров’я 



учнів під час поїздки до м. Києва, перебування в м. Києві та на зворотньому 

шляху. 

1.3. Провести інструктажі з супроводжуючими та учнями з безпеки 

життєдіяльності з записами у відповідних журналах. 

1.4. Довести до відома директорів загальноосвітніх навчальних закладів, 

у яких навчаються учні-учасники конкурсу, інформацію про необхідність 

звільнення їх від навчальних занять та забезпечення виконання програмного 

матеріалу за період відсутності учнів шляхом організації індивідуальних 

занять, консультацій тощо. 

1.5. Врахувати, що витрати на проїзд дітей здійснюється за рахунок 

комунального позашкільного навчального закладу «Донецька обласна Мала 

академія наук учнівської молоді», а витрати на відрядження (у тому числі 

проживання) супроводжуючих осіб – за рахунок відряджаючої сторони. 

2. Директору комунального позашкільного навчального закладу 

«Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді» (в. о. Євдокімова 

О.В.) профінансувати витрати на проїзд учнів. 

3. Даний наказ оприлюднити на офіційному сайті департаменту освіти і 

науки. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту - начальника управління фахової освіти, національного 

виховання та європейської інтеграції Макаренко О.П. 

 

 

Директор департаменту                                                                     Н.В. Оксенчук 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано: Завізовано: Надіслано: 
В. о. директора «ДОМАНУМ» 

Євдокімова О. В.  

Заступник директора – 

начальник управління фахової 

освіти, національного 

виховання та європейської 

інтеграції 

Макаренко О. П. 

 

Головний спеціаліст відділу 

національного виховання та 

європейської інтеграції 

Ремпель Т.В. 

 

Начальник відділу 

бухгалтерського обліку та 

звітності – головний бухгалтер 

Стрелець В. В. 

 

Головний спеціаліст відділу 

управління персоналом 

Калитинська Т. І. 

УО, ВО - 27 

до справи - 1 

ОКВ - 3 



                                                                             Додаток  

                                                   до наказу ДОН ОДА  

                                                            16 вересня 2016 р  № 351 
 

 

 

Список учасників  

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт 

для учнів 6-8 класів 

 

1.  Букреєв Іван Миколайович, учень 7 класу Курахівської гімназії «Престиж» 

Мар’їнської районної державної адміністрації Донецької області. 

2.  Чарченко Єлизавета Вікторівна, учениця 6 класу Удачненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Красноармійської районної ради 

Донецької області. 

3.  Бердник Владислава Владиславівна, учениця 8 класу Комишуватської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Першотравневої районної державної 

адміністрації Донецької області. 

 
 


