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Від _29.02.2016_ № _1/9-106_

На №____________ від ______

Департаменти (управління) освіти і 
науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій

Про строки проведення ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами
позашкільної  освіти),  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки
України  від 25.12.2015 № 1360,  інформуємо  про  строки  проведення  ІІІ  етапу
Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт  учнів-членів
Малої академії наук України у 2015/2016 навчальному році, що додаються.

До  місця  проведення  конкурсу  учасники  прибувають  організовано  в
супроводі  керівника  команди,  який  забезпечує  збереження  життя  і  здоров’я
членів команди та своєчасне оформлення документів.

Заїзд  і  реєстрація  учасників  (крім  відділення  літературознавства,
фольклористики  та  мистецтвознавства)  –  за  адресою:  м. Київ,
вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді. Проїзд  від залізничного вокзалу м. Київ: маршрутним таксі № 558 або
№ 181  до  зупинки  «Вул.  Мостицька»  або  метро  до  станції  «Нивки»,  далі  –
автобусом  № 32  до  зупинки  «Вул.  Мостицька».  Для  учасників  відділення
літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства заїзд та реєстрація –
за  адресою:  м. Київ,  с-ще  Пуща-Водиця,  вул. Юнкерова,  16,  оздоровчий
табір «Лідер».  Проїзд від центрального залізничного вокзалу м. Києва: метро до
станції  «Нивки», далі  – маршрутним таксі  № 226 або 719 до зупинки «Третя
лінія».

Витрати на проживання, харчування, культурне обслуговування учасників
під час проведення ІІІ етапу конкурсу здійснює організатор заходу. Витрати на
проїзд, харчування дітей у дорозі та витрати на відрядження керівників команд
здійснюють органи управління освіти, які направляють команду на конкурс.



Під час реєстрації документи подаються оргкомітету конкурсу відповідно
до  вимог  Правил  проведення  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких робіт учнів-членів  Малої  академії  наук України,  затверджених
наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  24.03.2014  № 259,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 11.04.2014 за № 407/25184.
Кожен  учасник  при  собі  повинен  мати  копію  паспорта  (свідоцтва  про
народження) та ідентифікаційного коду.

Нагадуємо,  що  згідно  зазначених  Правил  до  складу  команд  не  можуть
бути включені сторонні особи (батьки, родичі, педагогічні та наукові керівники)
з  метою недопущення втручання  їх  у  перебіг  конкурсу, процедури перевірки
робіт чи розгляду апеляційних заяв.

Додаткова інформація – за тел.: 0 (44) 489-55-80.
Додаток: на 1 арк.

Заступник Міністра               П. К. Хобзей

Середницька А.Д. 481-32-51
Лісовий О.В. 489-55-99
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Додаток 
до листа МОН України
від 29.02.2016 № 1/9-106

Строки
проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 
у 2015/2016 навчальному році

№
з/п

Строки
проведення

Назва 
наукового відділення

Відповідальний заклад Контактні
телефони

1. 25 – 28
березня

Технічних наук.
Комп’ютерних наук

Національний центр
«Мала академія наук України»

(044) 489-55-80

2.
01 – 04
квітня

Історії Український державний центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді

(044) 238-06-67,
531-90-68

3. Мовознавства Національний центр
«Мала академія наук України»

(044) 489-55-80

4. 05 – 08
квітня

Екології та аграрних наук Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

(044) 430-00-64,
430-02-60

5.
09 – 12
квітня

Математики.
Економіки.

Фізики і астрономії

Національний центр
«Мала академія наук України»

(044) 489-55-80

6.
18 – 21
квітня

Літературознавства, фольклористики
та мистецтвознавства

Національний центр
«Мала академія наук України»

(044) 489-55-80

7. Хімії та біології Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

(044) 430-00-64,
430-02-60

8. 22 – 25
квітня

Філософії та суспільствознавства.
Наук про Землю

Національний центр
«Мала академія наук України»

(044) 489-55-80


