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 _16.02.2018_ № _3-168_
На № _________ від ______

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Про участь учнів – членів Малої академії
наук України у ІІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.11.2017 № 1494
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів – членів Малої академії науки України у 2017/2018 навчальному році» у березніквітні ц. р. в м. Київ буде проведений ІІІ етап зазначеного конкурсу.
Для участі в ІІІ етапі конкурсу-захисту необхідно з 1 до 7 березня включно подати
документи відповідно до пунктів 13 і 14 розділу VI Правил проведення Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук
України, затверджених наказом МОН від 24.03.2014 № 259, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 11.04.2014 за № 407/25184.
Документи подавати за науковими відділеннями:
- наукові відділення технічних, комп’ютерних наук, математики, фізики та
астрономії, економіки, мовознавства, літературознавства, фольклористики та
мистецтвознавства, філософії та суспільствознавства, наук про Землю – на адресу:
м. Київ, вул. Дегтярівська, 38–44, Національний центр «Мала академія наук України»,
тел.: (044) 489-55-80. Проїзд від центрального залізничного вокзалу м. Київ – трамваєм
№ 15; від метро «Лук’янівська» або «Берестейська» – трамваями № 14 або № 15 до
зупинки «Поліграфкомбінат «Україна» (Державне підприємство «Поліграфічний
комбінат «Україна»);
- наукові відділення хімії та біології, екології та аграрних наук – на адресу: м. Київ,
вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді, тел.: (044) 430-00-64, 430-02-60. Проїзд від залізничного вокзалу м. Київ –
маршрутними таксі № 558, № 181 до зупинки «Вул. Мостицька» або метро до станції
«Нивки», далі – автобусом № 32 до зупинки «Вул. Мостицька»;
- наукове відділення історії – на адресу: м. Київ, вул. Пестеля, 7, Український
державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, тел.: (044) 531-19-98,
238-06-67.
Детальна інформація – за телефоном: (044) 489-55-80 (Анастасія Оборська).
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