УКРАЇНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»
вул. Генерала Батюка, 20, м. Слов’янськ, 84121, е-mail mandonetsk@ukr.net
Код ЄДРПОУ 38844611.
_____________________

№ ____

На № _______ від __________________
Керівникам методичних служб
департаменту, управлінь (відділів) освіти
міських рад та
райдержадміністрацій, об’єднаних
територіальних громад

Про прийом науково-дослідницьких робіт
та документації до участі у ІІ етапі
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України у 2017/2018
навчальному році
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 наук України у 2017/2018 навчальному році» у лютому місяці буде
проведений ІІ етап зазначеного заходу.
Для участі у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України (далі – Конкурс) необхідно з 11 до 19 січня 2018 року згідно графіку
подання матеріалів (додаток 1) надати до КПНЗ «Донецька обласна Мала академія наук
учнівської молоді» наступні документи:
- наказ про підсумки проведення І етапу Конкурсу;
- заявки на участь у ІІ етапі Конкурсу (додаток 2);
- інформація про результативність участі вихованців територіального відділення
Малої академії наук України в І етапі Конкурсу (додаток 3);
- інформація про учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (додаток 4);
- науково-дослідницькі роботи учасників.
До кожної науково-дослідницької роботи додати:
- анкету учасника;
- паспорт експонату (за його наявності) (додаток 5);
- тези, підшиті до науково-дослідницької роботи після титульного аркуша;
- відгук наукового керівника;
- рецензію фахівця у відповідній галузі;
- електронний носій (CD-диск), який містить електронні версії відповідної науководослідницької роботи, заявки, анкети, тез.
Додаток на 5 арк. в одному примірнику.
В.о. директора
Коваленко Т. О. (050)-598-53-59

О. В. Євдокімова

Додаток 1
до листа КПНЗ «ДОМАНУМ»
від 27 грудня 2017 року № 93

Графік
подання матеріалів для участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
у 2017/2018 навчальному році
Дата
11 січня 2018 року

12 січня 2018 року

15 січня 2018 року

16 січня 2018 року

17 січня 2018 року

18 січня 2018 року

19 січня 2018 року

Район (місто)
Ясинуватський район
м. Вугледар
м. Селидове
м. Покровськ
Черкаська селищна рада
Нікольська громада
Волноваський район
Костянтинівський район
Великоновоселківський район
Олександрівський район
Добропільський район
м. Соледар
м. Добропілля
м. Миколаївка
м. Костянтинівка
Бахмутський район
Мар’їнський район
Мангуський район
Покровський район
Слов’янський район
м. Мирноград
м. Дружківка
м. Новогродівка
м. Слов’янськ
м. Лиман
м. Авдіївка
м. Бахмут
м. Краматорськ
м. Торецьк
м. Маріуполь

Додаток 2
до листа КПНЗ «ДОМАНУМ»
від 27 грудня 2017 року № 93
ЗАТВЕРДЖЕНО
______________________________________
(посада керівника органу управління освітою)

___________ ___________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

«_____»___________ 20____ р.

ЗАЯВКА
на участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України
Наукова секція: _______________________________________________________________
Базова дисципліна: ____________________________________________________________
Тема науково-дослідницької роботи: _____________________________________________
Прізвище: ____________________________________________________________________
Ім'я: _________________________________________________________________________
По батькові: __________________________________________________________________
Рік народження: __________________
Участь в олімпіадах, конкурсах-захистах відповідного рівня (рік, предмет, тема роботи):
____________________________________________________________________________
Найменування територіального відділення Малої академії наук України:
____________________________________________________________________________
Найменування базового позашкільного навчального закладу:
____________________________________________________________________________
Найменування загальноосвітнього (професійно-технічного, вищого) навчального закладу:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Клас (курс): _______________________
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника: ___________________________________
Потреба в технічних засобах: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
Мінімальні вимоги до комп'ютера: ______________________________________________
Місце проживання: ___________________________________________________________
Контактний телефон, електронна пошта: _________________________________________
_____________
____________________
Керівник
(підпис)
(прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 3
до листа КПНЗ «ДОМАНУМ»
від 27 грудня 2017 року № 93

ІНФОРМАЦІЯ
про результативність участі вихованців територіального відділення
Малої академії наук України в І етапі Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії
наук України
Наукове відділення
Етап конкурсу-захисту І (ІІ)
Наукова
секція

місце проживання
усього
кількість
учасників
обласні,
міста, районні центри
села, селища
республіканські
міського типу
центри
кількість кількість кількість кількість кількість кількість кількість кількість 9 10 11
учасників переможців учасників переможців учасників переможців учасників переможців клас клас клас

Разом

Керівник
М.П.

_____________

____________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Додаток 4
до листа КПНЗ «ДОМАНУМ»
від 27 грудня 2017 року № 93

Інформація
про учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
Відділення

Наукова
секція

Прізвище,
ім’я, по
батькові

Місце
проживання

Школа

Клас

Додаток 5
до листа КПНЗ «ДОМАНУМ»
від 27 грудня 2017 року № 93

ПАСПОРТ
експоната (розробки)
Назва експоната (розробки): ____________________________________________________
Прізвище, ім’я автора (авторів) експоната (розробки): _______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Найменування навчального закладу: _____________________________________________
____________________________________________________________________________
Клас (курс): _______________
Місце проживання:____________________________________________________________
Контактний телефон: __________________________________________________________
Назва гуртка: _________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові керівника гуртка: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
Навчальний заклад, на базі якого працює гурток, поштова адреса, контактний телефон:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Примітка: ___________________________________________________________________
_____________
____________________
Керівник
(підпис)
(прізвище, ініціали)
М.П.

