МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua

від _17.10.2016_ № _3/3-9-732-16_
На № _________ від _____________

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Про проведення Всеукраїнських
осінніх наукових шкіл
На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів
з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами позашкільної
освіти), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015
№ 1360, з 27 жовтня до 8 листопада ц.р. Національний центр «Мала академія наук
України» проводить Всеукраїнські осінні наукові школи за наступними профілями:
для учнів 7-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів - фізико-математичний;
для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів - робототехніки та
інформаційних технологій; фізичний; математичний; хімічний; біологічний;
лінгвістичний (секція «Українська мова»).
Для участі в наукових школах необхідно до 25 жовтня заповнити онлайн-анкету,
посилання на яку розміщене на сайті man.gov.ua (розділ «Осінні наукові школи»). Про
зарахування в наукову школу учні будуть повідомлені на поштову скриньку, зазначену
в онлайн-анкеті.
Терміни та місце проведення наведено у додатку 1.
Реєстрація учасників наукових шкіл (учні 9-11 класів) відбудеться в день заїзду, за
адресами: м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Квітки Цісик, 14, Міжнародний центр дитячої
наукової творчості «MANLabCamp» (профілі: фізичний, математичний, біологічний,
хімічний, лінгвістичний, робототехніки та інформаційних технологій);
учні 7-8 класів – м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 6, Український фізикоматематичний ліцей КНУ ім. Т. Шевченка (профіль: фізико-математичний).
Учасники заходу реєструються за наявності копії наказу про участь або заявки на
участь (додаток 2), завірених відповідним органом управління освітою або навчальним
закладом; копії паспорта (свідоцтва про народження) та оригіналів медичних довідок
про стан здоров’я.
Питання перебування супроводжуючої особи під час проведення заходу має
попередньо узгоджуватися з організаторами.
Детальна інформація – за тел.: 0(44) 483-25-42, 050-609-49-17 (Олена Мостовська).
Директор департаменту

Березіна Н.О. 481-32-31
Лісовий О.В. 489-55-99

М. С. Кучинський

Додаток 1
до листа МОН
від 17.10.2016 №3/3-9-732-16
Терміни проведення наукових шкіл
№

Профілі шкіл

1

робототехніки та
інформаційних технологій
(9-11 класи)
лінгвістики
(секція «Українська мова»)
(9-11 класи)

2

Терміни

Місце проведення

27 -31
жовтня

Київ, Пуща-Водиця, Міжнародний
центр дитячої наукової творчості
MANLAB.CAMP

31 жовтня –
04 листопада

м. Київ, на базі Українського фізикоматематичного ліцею КНУ імені
Тараса Шевченка

3
фізико-математичний
(7-8 класи)
4
5
6
7

математичний
(9-11 класи)
фізичний
(9-11 класи)
хімічний
(9-11 класи)
біологічний
(9-11 класи)

31 жовтня –
04 листопада

04-08
листопада

Київ, Пуща-Водиця, Міжнародний
центр дитячої наукової творчості
MANLAB.CAMP

Додаток 2
до листа МОН
від 17.10.2016 №3/3-9-732-16

____________________________________________________________________
/назва позашкільного (загальноосвітнього) навчального закладу/
Заявка
на участь у Всеукраїнській осінній науковій _________________ школі
/назва/
Малої академії наук України
№
з/п

П. І. Б.

Дата
народження

Навчальний
заклад,
клас

Домашня адреса,
контактний телефон,
е-mail

1.
Супроводжуюча особа:
__________________________________________________________________
/прізвище, ім’я, по батькові/

__________________________________________________________________
/місце роботи, посада/

________________________________________________________________
/контактний телефон/

Керівник: ____________________
/підпис/

М.П.
«___» __________ 2016 р.

____________________
/ініціали, прізвище/

