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НАКАЗ  

03.09. 2018                                                          м. Ковель                                                            № 156 

 

Про організацію роботи шкільного  

наукового осередку учнів «Пошук» 

при НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля  

у 2018/2019 навчальному році 

 

Відповідно до Положення про малу академію наук учнівської молоді (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 09.02.2006 № 90), Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти 

і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099), Статуту наукового товариства учнів 

«Пошук» при НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля, з метою створення умов для інтелектуального 

розвитку учнів, їх підготовки до активної професійної діяльності в галузі науки, сприяння 

самовизначенню в майбутній фаховій спеціалізації та формування гармонійної особистості, 

людини-громадянина та вченого-професіонала-представника наукової еліти держави  
 

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити діяльність наукового товариства учнів «Пошук» з метою активного залучення 

школярів до процесу самоосвіти і саморозвитку. 

2. Затвердити план роботи наукового товариства учнів «Пошук» при НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. 

Ковеля на 2018/2019 н.р. 

3. Призначити відповідальним за організацію науково-дослідницької  роботи в закладі  

заступника директора з   навчально-виховної роботи  Гусак Р.А. 

4. Організувати роботу наступних наукових секцій: 

- математики;  

- хімії;  

- історичного краєзнавства; 

- правознавства.  

5. Призначити керівниками наукових секцій:  

- Бешту Н.Я. секція математики 

- Ковалець Н.В. секція хімії 

- Возняк О.А. секція історичного краєзнавства 

- Кучук Н.П. секція правознавства 

6. Затвердити графік роботи секцій наукового товариства учнів «Пошук» при НВК «ЗОШ №11-

ліцей» м. Ковеля у 2018/2019 н.р. 

7. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гусак Р.А.: 

1) подати в ММК перелік тем науково-дослідницьких робіт, які будуть брати участь у конкурсі-

захисті у 2018/2019 н.р.; 

2) провести у навчальному закладі у грудні 2018 року попередній захист науково-дослідницьких 

робіт, які будуть брати участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН; 

3) забезпечити участь учнів НВК «ЗОШ №11-ліцей» міському та обласному етапах 

Всеукраїнського конкурсу-захисту кращих науково-дослідних робіт членів Малої академії наук. 
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8. Керівникам наукових секцій: 

1) спланувати роботу секцій згідно графіка; 

2) залучати обдарованих учнів до науково-дослідницької діяльності, до участі у предметних 

турнірах, конкурсах. 

 9.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.     

 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                               Г.О.Сидорук 

 

 

З наказом ознайомлена:                                                                                              

 

_____________ _____________________                                                                          Р.А.Гусак  
                (дата)                                              (підпис) 

 

 

 


