МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»
вул. Дегтярівська, 38-44, м. Київ, 04119, тел./факс 489-55-99, http://man.gov.ua, e-mail:man@man.gov.ua

від 28.04.2020 р. № 172/1.1/3.2-210
Керівникам обласних, Київського
міського територіальних відділень
Малої академії наук України
Про проведення Всеукраїнської
школи-семінару «Зелена енергетика»
Шановні колеги!
На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 28 листопада 2019 року № 1489, у вересні ц.р.
Національним центром «Мала академія наук України» буде проведено
Всеукраїнську школу-семінар «Зелена енергетика».
До участі у школі просимо рекомендувати здобувачів освіти 8-10 класів
закладів загальної середньої освіти – членів Малої академії наук України, які
мають напрацювання, пов’язані з використанням альтернативної енергетики у
своїй місцевості (селищі, місті, області).
Для участі в школі необхідно до 12 червня надіслати на електронну
адресу org.mas@man.gov.ua заявку за формою, тези наукового дослідження на
тему «Альтернативна енергетика у моїй місцевості» та есе на тему «Що чекає
альтернативну енергетику в майбутньому» (вимоги до написання та
оформлення матеріалів розміщено на сайті www.man.gov.ua).
За результатами відбору учасники заходу будуть запрошені до участі у
школі-семінарі.
Про терміни та умови проведення заходу буде повідомлено додатково.
Детальна інформація – за тел.: (044) 489 55 80, (097) 356 40 74 (контактна
особа – Оксана Хімченко), e-mail: org.mas@man.gov.ua та на сайті:
www.man.gov.ua.
Додаток: на 1 арк. в 1 прим.
З повагою
Директор
Оксана Хімченко (097) 356 40 74

О. Лісовий

Додаток
до листа НЦ «МАНУ»
від 28.04.2020 р. № 172/1.1/3.2-210

Заявка
на участь у Всеукраїнській школі-семінарі «Зелена енергетика»
Тема наукового дослідження:
________________________________________________________________________________
Прізвище: _______________________________________________________________________
Ім’я: ___________________________________________________________________________
По батькові: _____________________________________________________________________
Число, місяць, рік народження: _____________________________________________________
Клас:___________________________________________________________________________
Найменування закладу загальної середньої освіти:
________________________________________________________________________________
Участь у всеукраїнських та міжнародних заходах:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Місце проживання учасника:
область: _______________________________, район: __________________________________,
населений пункт: _______________________, вулиця: _________________________________,
будинок № _________, квартира __________
Контактний телефон: _____________________ е-mail: _________________________________
Науковий керівник: ______________________________________________________________
/прізвище, ім’я, по батькові/
________________________________________________________________________________
/місце роботи, посада/
Контактний телефон: _____________________ e-mail: _________________________________

________________________
(Керівник закладу позашкільної
освіти)

____________
(підпис)

______________

________________
(П. І .Б.)

