
Копія вірна

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
d/ -10 2015 М. Дніпропетровськ .N~ 6f/ot /0/212-15

про проведення осінньої установчої сесії
для учнів-членів Дніпропетровського
відділення Малої академії наук України
у 2015 - 2016 навчальному році

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 березня
2014 року .N~259, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 квітня
2014 року за .N~407/25184 "Про затвердження Правил проведення
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України" та з метою організованого проведення
у 2015 - 2016 навчальному році І (міського, районного) та ІІ (обласного) етапів
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України, пошуку, гпдтримки та стимулювання
Інтелектуально обдарованої, здібної до науково-дослідницької роботи

. .. .
УЧНІВСЬКОІ МОЛОДІ

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику управління дошкільної, позашкільної та загальної
середньої освіти Середній в.г. вжити організаційних заходів щодо проведення
осінньої установчої сесії, групових та індивідуальних консультацій для учнів-
членів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України відповідно
до графіку, що додається.

2. Директору комунального позашкільного навчального закладу "Мала
академія наук учнівської молоді" Дніпропетровської обласної ради"
Тягло Н.В.:

2.1. Вжити організаційних заходів щодо проведення осінньої установчої
сесії, групових та індивідуальних консульташи для учнів-членів
Дніпропетровського відділення Малої академії наук України.

2.2. Організувати та провести на базі навчальних закладів міста
Кривий Ріг виїзну осінню установчу сесію, групові та індивідуальні
консультації для слухачів Дніпропетровського відділення Малої академії наук
України м. Кривого Рогу, Криворізького, Широківського, Софіївського та
Апостолівського районів.
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2.3. Узгодити з ректорами вищих навчальних закладів (за згодою), яКІ
сшвпрацюють ІЗ науковими віддшеннями комунального позашкільного
навчального закладу "Мала академія наук учнівської молоді"
Дніпропетровської обласної ради" розклад проведення занять, надання
приміщень (лабораторій, аудиторій) та направлення викладачів вищих
навчальних закладів для роботи зі слухачами Дніпропетровського відділення
Малої академії наук України під час осінньої установчої сесії.

3. Начальнику управління освіти і науки виконкому Криворізької міської
ради Касимовій Н.О. (за згодою):

3.1. Організувати проведення осінньої установчоі виізноі сесц
у місті Кривий Ріг.

3.2. Забезпечити участь викладачів та слухачів у осінній установчій
виїзній сесії.

3~3. Покласти відповідальність за життя та здоров'я дітей в дорозі та під
час проведення осінньої установчої сесії на керівників груп, призначених. .наказами ВІДДІЛІВОСВІТИ.

4. Керівникам управлінь та відділів освіти (за згодою):
4.1. Забезпечити явку слухачів Дніпропетровського ВІДдшення Малої

академії наук України на осінню установчу сесію.
4.2. Витрати віднести за рахунок організацій, що відряджають, та інших

джерел, які не суперечать чинному законодавству України.
4.3. Покласти відповідальність за життя та здоров'я дітей в дорозі та під

час проведення осінньої установчої сесії на супроводжуючих осіб.
4.4. Провести інструктажі з техніки безпеки під час перебування дітей у. . .ДОРОЗІ ДО МІСЦЯпроведення заходу, у зворотному напрямку та шд час

проведення заходу.
5. Витрати на проведення осінньої установчої сесії провести за рахунок

КФК 070802 - "Методична робота, заходи у сфері народної освіти" фонду
бюджету комунального позашкільного навчального закладу "Мала академія
наук учнівської молоді" Дніпропетровської обласної ради" згідно кошторису,
що додається.

6. Завідувачу інформаційним прес-сектором комунального вищого
начального закладу "Дніпропетровський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти" Заржицькій Е.І. (за згодою) забезпечити висвітлення цього
наказу на сайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

7. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на



Додаток 1
до наказу департаменту ОСВІТи
і науки облдержадміністрації
dІІ(} 2015 N2 5Pc:tlO/212-15

ГРАФІК
проведення осінньої установчої сесії комунального позашкільного навчального закладу

«Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради»

Реєстрація учасників: 09:00 - 09:45
Початок занять: 10:00

Відділення Секція Дата Місце проведення Адреса
Криворізька спеціалізована м. Кривий Ріг,«Історія» школа N2 9 з поглибленим

. -.... 31 жовтня Довгінцевський район,ВСІсекцп відділсиня вивченням еКОНОМІКИ, Дніпропетровське шосе, 32права та іноземних мов
Філософія Криворізька спеціалізована м. Кривий Ріг,«Філософія та Теологія, релігієзнавство школа N2 9 з поглибленим31 жовтня Довгінцевський район,СУСПlльствознавство» та історія релігії вивченням еКОНОМІКИ, Дніпропетровське шосе, 32Соціологія права та іноземних мов

«Літературознавство, Українська література Криворізька спеціалізована м. Кривий Ріг,
фольклористика та Світова література 31 жовтня Жовтневий район,школа І-ІІ рівня N2 71мистецтвознавство» вул. Ногіна, 22

Українська мова Криворізька спеціалізована м. Кривий Ріг,
«Мовознавство» Англійська мова 31 жовтня Жовтневий район,

школа І-ІІ рівня N2 71Російська мова вул. Ногіна, 22
Географія та м. Кривий Ріг,ландшафтознавство Криворізький природничо-«Науки про Землю» 31 жовтня Саксаганський район,Геологія, геохімія та науковий ліцей вул. Мелешкіна, 32 амінералогія
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Відділення Секція Дата Місце проведення Адреса
Загальна біологія
ЗООЛ9гія,ботаніка І

і
м. Кривий Ріг,Біологія людини Криворізький природничо-«Хімія та біологія» Медицина 31 жовтня Саксаганський район,

науковий ліцейВалеологія вул. Мелешкіна, 32 а
Психологія
Хімія
Екологія м. Кривий Ріг,«Екологія та аграрні Охорона довкілля та Криворізький природничо-31 жовтня Саксаганський район,науки» рацюнальне

••
науковий ліцей вул. Мелешкіна, 32 а

природокористування

«Фізика та астрономія» Криворізький Центрально-
м. Кривий Ріг,

31 жовтня Центрально-Міський район,· -.... Міський ліцейВСІ секцц вщдглення вул. Лермонтова, 12

«Економіка» Криворізький Центрально- м. Кривий Ріг,
31 жовтня Центрально-Міський район,· -.... Міський ліцейВСІ секцц віддтлення вул. Лермонтова, 12

«Комп'ютерні науки» Криворізький Центрально- м. Кривий Ріг,
31 жовтня Центрально-Міський район,· ..... Міський ліцейВСІ секпц віддшення вул. Лермонтова, 12

«Математика» Криворізький Центрально- м. Кривий Ріг,
31 жовтня Центрально-Міський район,· -.... Міський ліцейВСІ секцц віддшення вул. Лермонтова, 12

«Технічні науки» Криворізький Центрально- м. Кривий Ріг,
31 жовтня Центрально-Міський район,· ..... Міський ліцейВСІ секпп вщділення

BYJI' Лермонтова, 12
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Відділення Секція Дата Місце проведення Адреса

«Екологія та аграрні
український державний м. Дніпропетровськ,

Сучасні біотехнології 7 листопада хіміко-технологічний пр. Гагаріна, 8
науки» І

корпус 1університет
І

,
м. Дніпропетровськ,

«Екологія та аграрні Агрономія Дніпропетровський вул. Мандриківська, 276,
Ветеринарія та зоотехнія 7 листопада державний аграрно-

науки» факультет ветеринарної
Селекція та генетика економічний університет медицини
Лісознавство Дніпропетровський
Екологія м. Дніпропетровськ,

«Екологія та аграрні національний
Охорона довкілля та 7 листопада вул. Казакова, 24,

науки» рацюнальне
УНІверситет корпус 17

імені Олеся Гончара
природокористування

Загальна біологія
Зоологія, ботаніка Дніпропетровський м. Дніпропетровськ,
Біологія людини національний

«Хімії та біології» 7 листопада вул. Казакова, 24~
Психологія університет корпус 17
Медицина імені Олеся Гончара
Валеологія

Дніпропетровський м. Дніпропетровськ,
національний

«Хімії та біології» Хімія 7 листопада вул. Казакова, 22,
УНІверситет корпус 16

імені Олеся Гончара
м. Дніпропетровськ,

пр. К. Маркса, 19,
«Економіка» 31 жовтня

Національний гірничий ІІкорпус
. -.... (вхід з вул. ОлесяВСІсекцц ВІДДІЛення УНІверситет

Гончара)
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Відділення І Секція
І

Дата Місце проведення

І
І

Адреса

«Технічні ~-ІаУ~И» Національний гірничий

м. Дніпропетровськ,

всі секції відділення 31 жовтня
пр. К. Маркса, 19,

І УНІверситет ІІ корпус
(вхід з вул. Олеся

«Комп'ютерні науки»
Дніпропетровський

Гончара)

всі секції відділення 7 листопада національний м. Дніпропетровськ,

УНІВерситет вул. Казакова 18

імені Олеся Гончара
' ,

корпус 14

«Математика»
Дніпропетровський

всі секції відділення 7 листопада національний м. Дніпропетровськ,

університет вул. Казакова 18

імені Олеся Гончара
' ,

корпус 14

«Фізика та астрономія»
Дніпропетровський

всі секції відділення 7 листопада національний м. Дніпропетровськ,

і університет вул. Казакова. 18

імені Олеся Гончара
І

. ,
корпус 14

«Науки про Землю» НаціОНШ:ЬНИЙгірничий

м. Дніпропетровськ,

всі секції відділення 31 жовтня
пр. К. Маркса, 19,

УНІверситет ІІ корпус

Історія України

(вхід з вул. Олеся
Гончара)

«Історія»
Археологія Дніпропетровський

Історичне краєзнавство 7 листопада наці ональний м. Дніпропетровськ,

Етнологія УНІверситет пр. Гагаріна, 72

Всесвітня історія імені Олеся Гончара корпус 1



Відділення
І

Секція Дата Місце проведення Адреса
Філософія !

Соціологія
І

«Філософія та Правознавство Дніпропетровський м. Дніпропетровськ,
І І

Теологія, релігієзнавство та 7 листопада державний університет пр. Гагаріна, 26сусгпльствознавства» історія релігії ВНУТРІШНІХсправ
Педагогіка
Журналістика

«Літературознавство, фольклористика Дніпропетровський м. Дніпропетровськ,національнийта мистецтвознавство» 31 жовтня пр. Гагаріна, 72
всі секції відділення УНІверситет корпус 1імені Олеся Гончара

Українська мова
Російська мова Дніпропетровський м. Дніпропетровськ,
Англійська мова національний«Мовознавство» 31 жовтня пр. Гагаріна, 72
Німецька мова УНІверситет корпус 1

І
Французька мова

І
імені Олеся Гончара

Іспанська мова
-----_._-

Головний спеціаліст відділу
... .... .дошкільноі, позашкшьноі ОСВІТита СОЦІальногозахисту
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К.Є.ФЕДОРЧЕНКОЗГІДНО З ОРИrl(1М1~ .
Головний спеціапіст ei~irc:iВ6r#f;


