
 

 

У К Р А Ї Н А 

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 

_________________________________________________________________ 

 

Від  03.01.2017 №  1                                           На № _________ від _____________ 

Керівникам методичних служб 

управлінь (відділів)                                                                            

освіти міських рад та                                                  

райдержадміністрацій, 

об’єднаних територіальних 

громад 

Про проведення Всеукраїнського  

конкурсу юних дослідників 

«Кристали» 

 

 

Доводимо до Вашого відома зміст листа Міністерства освіти і науки 

України від 28.12.2016 р. № 3-55  «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

юних дослідників «Кристали»». 

Просимо проінформувати заклади освіти та повідомити про можливу 

участь учнів  у конкурсі на електрону адресу mandonetsk@ukr.net.  

Додаток на 3 аркушах в одному примірнику. 

 

 

В.о. директора                                                                               О.В. Євдокімова 
 

Коваленко Т. О. (050)-598-53-59 
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Додаток до листа  

КПНЗ «ДОМАНУМ» 

від 03.01.2017 № 1 

 

 

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 _28.12.2016_ № _3-55_ 

На № _________ від _____________ 

Департаменти (управління) освіти 

і науки обласних, Київської 

міської державних адміністрацій 

 

 

Про проведення Всеукраїнського  

конкурсу юних дослідників 

«Кристали» 

 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерство освіти 

і науки України від 27.12..2016  №  1626, у березні-травні 2017 року Національний 

центр «Мала академія наук України» спільно із Львівським національним 

університетом імені Івана Франка проведе Всеукраїнський конкурс юних 

дослідників «Кристали». Умови участі у заході розміщені на сайті 

www.man.gov.ua. 

До участі в заході запрошуються вихованці, учні позашкільних і 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Для участі в конкурсі необхідно: 

учням 1-6 класів – до 20 січня 2017 р. заповнити онлайн-заявку на сайті 

www.man.gov.ua, щоб отримати набір хімічних реактивів для вирощування 

кристалів; 

учням 7-11 класів – до 20 березня 2017 р. надіслати заявку (форма 

додається) та тези наукових спостережень (досліджень) на тему «Кристали: 

таємниці росту та мистецтво синтезу» українською або англійською мовами 

на електронну адресу crystals@i.ua. 

Детальна інформація – за телефоном: 0 (44) 489-55-80 (контактна особа 

– Людмила Гайдай), е-mail: org.mas@man.gov.ua, man@man.gov.ua. 

mailto:ukrpto@i.ua
http://www.man.gov.ua/
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mailto:crystals@i.ua
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mailto:man@man.gov.ua


 

Додаток: на 1 арк. 

 

 

Директор департаменту       М. С. Кучинський 

 

 

 

 
Сухович Г.А. 481-32-98 

Лісовий О.В. 489-55-99  
  



 

Додаток  

до листа МОН України 

від 28.12.2016  №  3-55 

 

 

ЗАЯВКА  

на участь у Всеукраїнському конкурсі юних дослідників  

«Кристали» 

(старша вікова категорія) 

 

Тема наукового спостереження (дослідження:  __________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

Прізвище:  ________________________________________________________  

 

Ім’я:  _____________________________________________________________  

 

По батькові:  ______________________________________________________  

 

Число, місяць, рік народження:  _______________________________________  

 

Клас (курс):  _______________________________________________________  

 

Найменування навчального закладу:  __________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

Місце проживання учасника: 

область: ____________________________, район:  _______________________  

 

населений пункт:  __________________________________________________  

 

Контактний телефон: _________________, е-mail:  _______________________  

 

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя:  

 

 _________________________________________________________________  

 

Контактний телефон: __________________, е-mail:  ______________________  

 

 

 


