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 _03.12.2018_ № _3-1198_
На № _________ від _______

Департаменти (управління) освіти і науки
Волинської, Сумської обласних, Київської
міської державних адміністрацій
Про проведення фінального туру
Всеукраїнського Інтернет-турніру
із природничих дисциплін
Шановні колеги!
На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними напрямами позашкільної освіти
на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства від 04.01.2018 № 12, з 19 до 20 грудня
ц.р. у м. Київ Національним центром «Мала академія наук України» буде проведений
фінальний тур IX Всеукраїнського Інтернет-турніру із природничих дисциплін.
До участі в заході запрошуються команди закладів освіти, які стали переможцями
основного етапу відбіркового туру, згідно з додатком.
Заїзд та реєстрація учасників – 19 грудня до 13 год. за адресою: м. Київ, ПущаВодиця, вул. Квітки Цісик, 14, Міжнародний центр дитячої наукової творчості
«MANLabCamp». Учасники заходу реєструються за наявності копії наказу відповідного
органу управління освітою щодо участі у заході, копії паспорта (свідоцтва про
народження), оригіналів медичних довідок про стан здоров’я.
Проїзд від залізничного вокзалу м. Київ: метро до станції «Нивки», далі –
маршрутним таксі № 226 або 719 до зупинки «Третя лінія».
Від’їзд – 20 грудня після 14 год.
Витрати на проживання, харчування, транспортне та екскурсійне обслуговування
учнів здійснюються за рахунок Національного центру «Мала академія наук України».
Витрати на проїзд, харчування дітей у дорозі та відрядження керівників команд
здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Збереження життя та здоров’я дітей, своєчасне оформлення документів щодо
участі у заході завчасне придбання квитків забезпечують керівники команд.
Для організації поселення учасників заходу просимо до 14 грудня ц.р.
повідомити про час прибуття учасників за телефоном: 0 (44) 489-55-80 (Світлана
Титарчук). За цим телефоном – детальна інформація про умови проведення заходу.
Додаток: на 1 арк.
З повагою
Директор департаменту
Сухович Г.А. 481-32-98
Лісовий О.В. 489-55-99

М. С. Кучинський

Додаток
до листа МОН
від 03.12.2018 № 3-1198
Список команд-учасниць
фінального туру Всеукраїнського Інтернет-турніру із природничих дисциплін
Волинська область
Команда «Креатив» комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»:
1. Костів Орест Тарасович, учень 11 класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№ 1 Луцької міської ради Волинської області;
2. Cех Андрій Андрійович, учень 8 класу опорного освітнього закладу «Навчальновиховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» смт Голоби»
Ковельського району Волинської області;
3. Обертас Андрій Сергійович, учень 11 класу комунального закладу «Луцький
навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області;
4. Скорубський Дмитро Ігорович, учень 9 класу опорного закладу загальної середньої
освіти «Жидичинський ліцей Жидичинської сільської ради Ківерцівського району
Волинської області»;
5. Золотопупова Софія Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу «Луцька
гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».
Команда «Імпульс» Нововолинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної
ради:
1. Бабич Олег Богданович, учень 10 класу;
2. Давидюк Юрій Ігорович, учень 10 класу;
3. Земцов Георгій Олексійович, учень 10 класу;
4. Ковальчук Серафим Віталійович, учень 10 класу;
5. Чубок Андрій Володимирович, учень 10 класу;
6. Солодуха Микола Іванович, учень 11 класу.
Сумська область
Команда «Вікторія» комунальної організації (установи, закладу) «Шосткинський
навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів-ліцей Шосткинської
міської ради Сумської області»:
1. Гриценко Роман Олександрович, учень 11 класу;
2. Берлінський Ярослав Владленович, учень 10 класу;
3. Костоглод Діана Олександрівна, учениця 11 класу;
4. Чайка Тетяна Павлівна, учениця 10 класу;
5. Романько Микита Олегович, учень 10 класу;
6. Єрьоменко Анна Олексіївна, учениця 11 класу.
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м. Київ
Команда «Вдарені струмом» Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер»:
Шашков Владислав Костянтинович, учень 11 класу;
Москальков Антон Антонович, учень 11 класу;
Олексієнко Микита Костянтинович, учень 11 класу;
Цисін Михайло Володимирович, учень 11 класу;
Польський Ігор Олексійович, учень 11 класу.

