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 12.01.2018 № 3-57
На № ________ від ______

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Про проведення Всеукраїнського
конкурсу юних дослідників
«Кристали» імені Євгена Гладишевського
На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними напрямами
позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерство освіти і науки України
від 04.01.2018 № 12, у березні-травні ц. р. буде проведено Всеукраїнський конкурс
юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського (умови участі у
заході розміщені на сайті www.man.gov.ua).
Організатори заходу – Національний центр «Мала академія наук України»,
Львівський національний університет імені Івана Франка та комунальний заклад
Львівської обласної ради «Львівська обласна мала академія наук учнівської
молоді».
До участі в заході запрошуються учні закладів освіти.
Для участі в конкурсі необхідно:
учням віком від 6 до 12 років включно – до 20 січня заповнити онлайнзаявку на сайті www.man.gov.ua для отримання інструкції щодо вирощування
кристалів;
учням віком від 13 до 18 років включно – до 20 березня надіслати заявку
(форма додається) та тези наукових спостережень на тему «Кристали: кольори та
світло» українською або англійською мовами на електронну адресу
crystals.lviv@gmail.com.
Детальна інформація – за телефоном: 0 (44) 489-55-80 (контактна особа –
Світлана Титарчук), е-mail: org.mas@man.gov.ua, man@man.gov.ua.
Додаток: на 1 арк.
Директор департаменту

Сухович Г.А. 481-32-98
Лісовий О.В. 489-55-99

М. С. Кучинський

Додаток
до листа МОН України
від 12.01.2018 № 3-57
ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському конкурсі юних дослідників
«Кристали» імені Євгена Гладишевського
(старша вікова категорія, учні від 13 до 18 років)
Тема наукового спостереження (дослідження: __________________________
_________________________________________________________________
Прізвище: ________________________________________________________
Ім’я: _____________________________________________________________
По батькові: ______________________________________________________
Число, місяць, рік народження: _______________________________________
Клас (курс): _______________________________________________________
Найменування навчального закладу: __________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Адреса навчального закладу: _________________________________________
___________________________________________________________________
Місце проживання учасника:
область: ____________________________, район: _______________________
населений пункт: __________________________________________________
Контактний телефон: _________________, е-mail: _______________________
Прізвище, ім’я, по батькові вчителя:
_________________________________________________________________
Контактний телефон: ____________________, е-mail: ____________________

