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Деяк! питания надання гр1 
«Соняшник» та гр! «Гелхантус -
природознавство для дорослих» 
статусу ВсеукраТнських 1гор 

На виконання державно? цшьовоТ Программ робота з обдарованою 
молоддю на 2007-2010 роки, затвердженоТ постановою Кабшету М1шстр1В 
УкраТни В1Д 8 серпня 2007 р. № 1016, вщпов!дно до "Положения про 
ВсеукраТнсью учювсыа олгмшади з базових ! спещальних дисциплш, туршри, 
конкурси-захисти науково-дослщницьких роб!т та конкурси фаховоТ 
майстерносп", затвердженого наказом Мшютеротва освгги УкраТни в!д 18 
серпня 1998 року № 305, шдтримуючи шщдативу Творчого об'еднання 
«Соняшник», з метою активного долучення учшвського загалу до кращих 
здобутюв нацюнальноТ культури у й мовному та л1тературному простор!, 
форму ва ННЯ у ШКОЛЯр! В Ц1Л1СНОГО у явления про Природу 1 наукового СВ1ТОГЛЯДУ 
на основ! знань з фгзики, х!мн, бюлопТ, географ!!, стало? защкавленост1 
природними явищами, допомоги учням старших класхв в опрацюванн! методик 
роботи !з тестовими формами контролю, удосконалення роботи з обдарованою 
молоддю 

НАКАЗУЮ: 

1. Пщтримати пропозищю Творчого об'еднання «Соняшник», звернення 
загальноосв1тн!х навчальних заклад!в та у зв'язку з набуттям !грами 
«Соняшник» та «Гелгантус - природознавство для дорослих» масового 
характеру надати: 
гр! «Соняшник» статусу ВсеукраТнськоТ гри «Соняшник»; 
гр! «Гелхантус - природознавство для дорослих» статусу ВсеукраТнськоТ гри 
«Гел1антус - природознавство для дорослих». 
2. Затвердите так!, що додаються: 

- Правила проведения ВсеукраТнськоТ гри «Соняшник»; 



- Правила проведения ВсеукрашськоУ гри «Гел1антус - природознавство 
для дорослих». 
3. Визначити базовою у становою з оргашзацн проведения 1гор Творче 
об'еднання «Соняшник» (61115, м. Харюв, а/с 3182; сайт: М1р://§га-
зопуавЬпук.сот.иа/ та е-тай: 0г§С0т11е1@§га-80пуа81н1ук.С0т.иа)в 
4. Департаменту загальноТ середньоУ та дошкшьноТ освтти (Сресько СХВ.) 
забезпечити надання оргашзацшно-методично1 шдтримки ВсеукраТнським 
1грам «Соняшник» та «Гел1антус - природознавство для дорослих». 
5. Мнпстерству осв1ти 1 науки Автономно! Республки Крим, управлшням 
осв1ти 1 науки обласних, КшвськоТ та СевастопольськоТ мюьких державних 
адмшютрацш довести цей наказ до в!дома педагопчних колективхв 
загальноосв!тн1х навчальних заклад!в та сприяти оргашзацн та проведению 
1ГОр. 
6. Розмютити цей наказ на сайт! Мшютерства осв!ти 1 науки Укра'ши. 
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
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