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НАКАЗ
18 січня 2018 року №

Про проведення Відкритої міської 
освітньо-наукової конференції учнівської 
молоді «Всесвіт» у 2018 році

З метою популяризації та поширення астрономічних знань, розвитку інтересу до 
астрономії й досліджень космосу, залучення школярів міста до вирішення завдань, які 
мають значення для розвитку науки і техніки, культури, забезпечення підтримки 
обдарованої молоді, яка цікавиться космічними дослідженнями, відповідно до Положення 
про проведення Відкритої міської освітньо-наукової конференції учнівської молоді 
«Всесвіт»,

НАКАЗУЮ:
1. Провести Відкриту міську освітньо-наукову конференцію учнівської молоді 

«Всесвіт» у 2018 році у 2 етапи:
• І етап (заочний) -  до 26.01.2018 року;
• II етап (очний) -  19-23.02.2018 року.

2. Очний етап конференції провести на базі Чернівецького музею авіації та 
космонавтики КЮТ «Кварц».

3. Затвердити склад журі конф еренції:
Голова ж урі: Яценко В.В., завідувач музею авіації та космонавтики КЮТ «Кварц». 
Секретар ж урі: Кізіма С.С., головний спеціаліст управління освіти Чернівецької 
міської ради.
Члени журі:
• Тумак А.Ф., методист ММЦ, вчитель фізики ліцею №1;
® Коблянська Ф. Г., вчитель фізики та астрономії ЗОШ № 1;
• Стратійчук О. А., викладач коледжу ЧНУ ім. Ю. Федьковича (за згодою).
4. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів міста організувати роботу 

щодо залучення учнів до участі в конференції та до 26.01.2018 р. подати заявки
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та учнівські робота в оргкомітет освітньо-наукової конференції: КЮ Т «Квар. 
(м. Чернівці, вул. Головна, 220).

5. Директору КЮТ «Кварц» Компаневич Л.В. забезпечити умови для проведення 
відкритої міської освітньо-наукової конференції учнівської молоді.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника, начальника
відділу загальної середньої освіти управління
Кузьміну О.Л.

Начальник управління освіти 
Чернівецької міської ради

Виконавець:
Головний спеціаліст управління освіти 
Чернівецької міської ради

Ознайомлена:
заступник начальника, начальник відділу 
загальної середньої освіти 
управління освіти міської ради

освіти міської ради

С.В.Мартинюк

С.С.Кізіма

О.Л.Кузьміна



Додаток
до наказу управління освіти 

Чернівецької м іської ради  
№ ві д 18.01.2018року

ЗАЯВКА
на участь у Відкритій міській освітньо-науковій конференції 

учнівської молоді «Всесвіт» у 2018 році

№
з/п

Напрямок Назва роботи Прізвище, ім’я 
учня

Клас/рік
народження

Прізвище,
ім’я

керівника,
телефон

Заклад

1.
2.


