Міністерство освіти і науки України
Департамент професійно-технічної освіти
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22
Тел./факс 278-77-57, 279-92-40, 279-02-74

_20.03.2013_ № _3.3/9-458_
На № ______ від _________
Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту Автономної Республіки Крим,
департаменти (управління) освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій
Про проведення Всеукраїнського
інтерактивного конкурсу
«МАН-Юніор Дослідник»
Відповідно до пункту 3 наказу МОНмолодьспорту від 13.12.2012 №1409
«Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та
учнівською молоддю на 2013 рік» Міністерство інформує, що у квітні-травні
2013 року Національний центр «Мала академія наук України» проводить
Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Дослідник» (умови
конкурсу – на сайтах: www.man.gov.ua та http://man-junior.org.ua).
Конкурс проводиться у два етапи: І етап – заочний (до 15 квітня ц.р. –
реєстрація учасників і розміщення презентацій і тез доповідей на сайті конкурсу;
з 15 до 30 квітня – відкрите рейтингове оцінювання проектів), ІІ етап –захист
проекту в онлайн-режимі за допомогою мережі Інтернет або очно на базі
територіальних відділень Малої академії наук України (13 травня – тестове
включення до системи захисту в режимі он-лайн; з 14 до 17 травня – захист
проектів у режимі он-лайн).
Для участі в І етапі заходу необхідно до 10 квітня 2013 року надіслати
заявку (форма додається), проект, оформлений у форматі презентації в
середовищі Power Point, та тези творчої роботи на електронну адресу
junior.konkurs@gmail.com, iator@mail.ru або на компакт-диску на поштову адресу
організаційного комітету: 69002 м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 11, Запорізький
технічний ліцей.
Презентації та тези творчих робіт будуть розміщені на сайтах конкурсу. За
результатами їх відкритого рейтингового оцінювання визначатимуться учасники

ІІ етапу. Список учасників ІІ етапу конкурсу буде оприлюднений на сайтах
конкурсу не пізніше, ніж через п’ять днів після завершення І етапу.
До участі в заході запрошуються учні 7-10 класів загальноосвітніх
навчальних закладів і вихованці позашкільних навчальних закладів відповідного
віку.
Детальна інформація – за телефонами: 0 (44) 289-82-07, 0 (97) 234-50-94;
е-mail: junior.konkurs@gmail.com, веб-сайти: www.man.gov.ua та http://manjunior.org.ua.
Додаток: на 1 арк.
Директор департаменту

Середницька А. Д. 481-32-51
Лісовий О.В. 289-82-01

В. В. Супрун

Додаток
до листа МОН
від 20.03.2013 № 3.3/9-458
ЗАЯВКА
на участь у І етапі Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу
«МАН-Юніор Дослідник»
_________________________________________________________________
(найменування навчального закладу)
просить дати дозвіл на участь команди у складі:
№ Найменування Тема проекту
номінації
конкурсу

Прізвище,
ім’я, побатькові
учасника

Прізвище, ім’я,
Контактний
по-батькові,
телефон,
посада
електронна адреса
керівника
(за наявності)
проекту
керівника

Найменування та місцезнаходження
навчального закладу.
Клас.
Найменування територіального
відділення МАНУ

1
2
3
4
___________________________________
(найменування посади керівника закладу)

_________________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

