
 
Хмельницька область 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  С Т А Р О К О С Т Я Н Т И Н І В С Ь К О Ї  

М І С Ь К О Ї  Р А Д И  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

НАКАЗ 

 

03.12.2013р. м.   Старокостянтинів 

 

№ 244 

 Про проведення І етапу Всеукраїнського 

 конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

 учнів-членів МАН України у 2013-2014 н. р. 

 

 

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 № 244, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 17.11.2011 за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки 

України від 05.11.2013 р № 1554, з метою ефективної підготовки та 

проведення І та ІІ етапів  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Хмельницького територіального  

відділення МАН України у 2013-2014 навчальному році, 

        НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт  учнів-членів Старокостянтинівської міської філії 

Хмельницького територіального відділення МАН України 17-19 

грудня  2013 р. на базі ліцею ім..М.С.Рудяка: 

17 грудня 2013 року –виконання контрольних робіт з базових дисциплін 

та оцінювання науково-дослідницьких робіт учнів 

      Початок роботи о 14.30 

18 грудня 2013 року – оцінювання контрольних робіт та оцінювання 

науково-дослідницьких робіт учнів 

      Початок роботи о 14.30  
       19 грудня 2013року – захист науково-дослідницьких робіт, оголошення 

результатів  конкурсу-захисту. 

      Початок роботи 14.30. 



2.  Затвердити склад оргкомітету ( додаток 1). 

3. Міському методичному кабінету( Драчук А.В.): 

3.1. Забезпечити підготовку текстів контрольних робіт з відповідних 

базових дисциплін  до 12 грудня 2013 року. 

3.2. Подати роботи учнів – переможців І етапу для участі у ІІ етапі 

конкурсу-захисту науково дослідницьких робіт учнів –членів МАН у 

термін, визначений наказом Хмельницького обласного управління освіти 

і науки. 

3.3. Забезпечити компенсацію понаднормової роботи членів оргкомітету 

та членів журі додатковим днем відпочинку  

4. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів міста:  

4.1.Забезпечити участь учнів-членів МАН у І етапі конкурсу-захисту; 

4.2.Для участі у І етапі конкурсу – захисту подати відповідальному 

секретарю:  

-   заявки та анкети учасників до 10 грудня 2013 р. ;  

- науково-дослідницькі роботи    учасників конкурсу, оформлені 

відповідно до Умов проведення конкурсу – захисту у день проведення 

контрольної роботи з базових дисциплін . 

4.3. Забезпечити компенсацію понаднормової роботи учителів-членів 

предметних комісій та журі додатковими днями відпочинку під час 

канікул. 

      5.   Директору ліцею (Франчук Т.І.) 

      5.1.Забезпечити належні умови для проведення конкурсу – захисту та 

роботи предметних комісій та журі; 

5.2.Залучити учителів початкових класів  до проведення контрольних 

робіт з базових дисциплін, забезпечивши компенсацію понаднормової 

роботи додатковим днем відпочинку під час канікул. 

 

6. Оргкомітету конкурсу-захисту: 

6.1.Забезпечити чітку організацію проведення конкурсу-захисту та 

підведення його підсумків. 

6.2. Забезпечити оголошення результатів конкурсу - захисту  19 грудня 

2013 року. 

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління освіти Бондарчук Т.В. 

 

Начальник управління освіти                                                 Н.М.Щербань 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                     Додаток 1                                                       

до наказу управління освіти 

                                                                                   від ______ 2013 р. №____  

                                                                                                                            

Склад 

оргкомітету І етапу конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів- 

членів МАН 

1. Щербань Надія Михайлівна- начальник управління освіти, голова 

2. Драчук Анатолій Васильович – завідувач методичного кабінету, 

співголова, 

3. Перова Валентина Миколаївна – методист методичного кабінету , 

відповідальний секретар; 

4. Гриб Гаяне Анатоліївна – методист методичного кабінету ,член 

оргкомітету; 

5. Каменюк Світлана Миколаївна- методист методичного кабінету, 

член оргкомітету; 

6. Печеркіна Тетяна Олександрівна- методист методичного кабінету, 

член оргкомітету; 

7. Прадун Валерій Миколайович- методист методичного кабінету, 

член оргкомітету; 

8   Франчук Тетяна Іванівна- директор ліцею член оргкомітету 

9.  Шнейдерова Лілія Олександрівна - методист методичного кабінету, 

член оргкомітету; 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

  

 


