
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс  

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11-ліцей" міста Ковеля" 

вул. Заводська, 31, м.Ковель, 45000 тел. (03352) 5-43-09, тел./факс 5-48-80 

E-mail NVK_11@ukr.net КОД ЄДРПОУ  20141694 

НАКАЗ  

05.12.2018                                                      м. Ковель                                                        №214 

 

Про проведення шкільного туру 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких  

робіт у 2018/2019 н.р. 

 

 

Відповідно до плану роботи Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11-ліцей» міста Ковеля» та наукового осередку 

«Пошук» у 2018/2019 н.р., на виконання наказу управління освіти виконавчого комітету 

Ковельської міської ради від 03.12.2018 р. № 437 «Про проведення І (міського) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів Малої академії 

наук у 2018-2019 навчальному році», з метою духовного, інтелектуального розвитку учнів, 

створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації, виявлення і підтримки 

обдарованої учнівської молоді, залучення її до науково-дослідницької  та 

експериментальної роботи 

 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести 13 грудня 2018 року о 14.30 год. у каб. № 38 шкільний тур конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт. 

2. До складу журі ввести наступних педагогів закладу: 

- Сидорук Г.О. – директор навчального закладу; 

- Гусак Р.А. – заступник директора з НВР; 

- Дудчик Л.С. – заступник директора з НВР; 

- Стречен Ю.В. – заступник директора з НВР. 

3. Керівникам наукового осередку «Пошук» Бешті Н.Я., Возняк О.А., Ковалець Н.В., 

Кучук Н.П.: 

1) у день захисту мати з собою паперовий і електронний (презентація PowerPoint) 

варіанти науково-дослідницької роботи згідно основних вимог до написання, 

оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт; 

2) підготувати переможців шкільного туру конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт до написання контрольної роботи; 

3) забезпечити участь переможців шкільного туру конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт у міському етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт відповідно до графіка їх проведення; 

4) подати тези роботи на електронну адресу vitakhlapuk@i.ua до 18.12.2018 р. 

4. Заступнику директора з НВР Гусак Р.А. підготувати та подати до 19.12.2018 р. у 

ММК звіт про результати шкільного туру конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт та заявку на участь у міському етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

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