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Керівникам закладів позашкільної 
освіти дослідницько- 
експериментального напряму, 
директорам закладів загальної 
середньої освіти

Про проведення Всеукраїнської 
наукової профільної школи 
UF Incubator StartUp Week

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 
04.01.2018 р. №12 з 15 по 20 вересня ц.р. у м. Києві (Пуща-Водиця, вул. Квітки 
Цісик 14) Національним центром “Мала академія наук України” буде проведена 
Всеукраїнська наукова профільна школа UF Incubator Startup Week.

До участі у школі запрошуються учні-члени Малої академії наук України, 
переможці III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН (за рекомендаціями журі відділень); учні 9 - 1 1  класів 
закладів загальної середньої освіти, слухачі Всеукраїнських наукових профільних 
шкіл МАН (за рекомендаціями територіальних відділень), автори проектів і 
винахідники в галузях інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій, 
електроніки та приладобудування, екології та ресурсозбереження, а також учні з 
відділення економіки (маркетинг та фінанси).

Програмою заходу передбачена робота в командах, кожна з яких буде 
складатись з трьох учасників: автора винаходу/ проекту/ стартапу, маркетолога та 
фінансиста. Загальна кількість учасників: 24 особи (8 команд). Учасники 
отримають знання з наступних сфер: бізнес та бізнесова діяльність, менеджмент, 
маркетинг, залучення інвестицій. Також будуть розглянуті питання 
позиціонування і створення бренду, маркетингових стратегій для нових гравців 
ринку. Всі команди отримають практичні завдання, які будуть виконуватись під 
наставництвом досвідчених фахівців з провідних українських вищих навчальних 
закладів та представників бізнесу. По завершенню відбудеться презентація 
проектів та вручення сертифікатів.

Для участі в школі необхідно до 17 серпня ц. р. надіслати заявку на 
електронну адресу ufmcubator@gmail.com з поміткою «Стартап школа» за 
формою, що додається.
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Зустріч та реєстрація учасників -  15 вересня до 11.00 год. за адресою: 
м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Квітки Цісик 14, Міжнародний центр дитячої 
наукової творчості «MANLabCamp».

Учасники заходу реєструються за наявності копії наказу про направлення 
та склад делегації для участі у Всеукраїнській науковій профільній школі UF 
Incubator StartUp Week, заявки на участь, завірених відповідними органами 
управління освіти або навчальним закладом; паспорта (свідоцтва про 
народження), ідентифікаційного номера фізичної особи та медичних довідок про 
стан здоров’я.

Витрати на проїзд здійснюються за кошти учасників.
Витрати на харчування, матеріали, транспортне обслуговування та 

логотипну та друковану продукцію учасників школи здійснюються за рахунок 
фінансування Національного центру «Мала академія наук України» за програмою 
КПКВ 2201120 загального фонду державного бюджету.

Витрати на проїзд, харчування супроводжуючої особи здійснюються за 
рахунок сторони, що відряджає.

Збереження життя та здоров’я учасників у дорозі забезпечують 
супроводжуючі особи, а під час проведення заходу -  організатори та 
супроводжуючі особи.

Від’їзд -  20 вересня після 14.00 год. Супроводжуючих осіб просимо 
завчасно придбати квитки на зворотний шлях.

Про зарахування у навчальну групу школи учні будуть повідомлені на 
електронну адресу, зазначену в особистій заявці.

Перебування супроводжуючої особи можливе лише за попереднім 
погодженням з організаторами.

Детальна інформація зател.: (094) 828-18-56.

Додаток додається: на 2 арк.

Вик. Лісовий В.П. 
Тел.: (068) 894-92-98



Додаток
до листа НЦ «МАНУ» 
в ід _______

Заявка
А

(найменування закладу загальної середньої освіти 
або закладу позашкільної освіти)

просить зарахувати до

(найменування літньої школи )

Прізвище, ім’я, по-батькові 
учня

Число, місяць, рік 
народження учня

Найменування навчального 
закладу.
Клас

Місце проживання, номер 
контактного телефону учня 
та
e-mail
(обов ’язково)

Результат участі учня у 
Всеукраїнському конкурсі- 
захисті науково- 
дослідницьких робіт учнів -  
членів МАН України 
(переможець, учасник, етап)

Назва та стислий опис 
винаходу/ проекту/ стартапу



Супроводжуюча особа:
(прізвище, ім ’я, по батькові)

(місце роботи, посада)

(номер контактного телефону та e-mail)

Керівник: __________________
(підпис)

М.П.

(ініціали, прізвище)

Дата


