
 
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 28.05.2015 р. № 172/1/3.1-369 

на № ______ від ________ 

 

 Керівникам обласних, 

Київського та міських 

територіальних відділень Малої 

академії наук України 

Директорам загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

 

Про проведення 

Всеукраїнської літньої математичної 

школи Малої академії наук України 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.04.2015  

№ 400 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на ІІ півріччя 2015 року за 

основними напрямами позашкільної освіти» з 24 липня до 02 серпня ц.р. 

Національний центр «Мала академія наук України» у рамках освітнього проекту 

«Літо інтелекту–2015» проводить Всеукраїнську літню математичну школу (далі 

– наукова школа). 

Програмою заходу передбачаються: лекційні та практичні заняття, 

ознайомлення з методами і методикою підготовки проектів відповідно до 

напряму школи, творчі зустрічі та навчально-тематичні екскурсії. 

До участі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України. Список учасників буде розміщено на сайті http://man.gov.ua/.  

Зустріч та реєстрація учасників – 24 липня до 12.00 за адресою: м. Київ, 

Пуща-Водиця, вул. Гамарника, 14, Міжнародний центр дитячої наукової 

творчості. Проїзд від Центрального залізничного вокзалу м. Києва: на метро до 

станції «Нивки», далі маршрутним таксі № 226, 719 до зупинки           «2 лінія». 

Час прибуття просимо повідомити за телефоном: 0 (44) 489-55-83, 489-55-84. 

Учасники заходу реєструються за наявності копії наказу про направлення 

та склад делегації для участі у Всеукраїнських літніх наукових школах, 

завіреного відповідним органом управління освітою або заявки на участь, 

завіреної директором загальноосвітнього навчального закладу, свідоцтва про 

народження (паспорта), ідентифікаційного номера фізичної особи та медичних 

довідок про стан здоров’я учнів. 
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Від’їзд – 02 серпня після 10.00. Супроводжуючих осіб просимо завчасно 

придбати квитки на зворотний шлях. 

Витрати на проживання, харчування, екскурсійне, транспортне 

обслуговування та іміджеву продукцію учасників літніх наукових шкіл 

здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

Витрати на проїзд і харчування дітей у дорозі та відрядження 

супроводжуючої особи під час проведення заходів здійснюються за рахунок 

організації, що відряджає. 

Збереження життя та здоров’я учасників у дорозі забезпечують 

супроводжуючі особи, а під час проведення заходу – організатори. 

Перебування супроводжуючої особи під час проведення заходу не 

передбачено. 

Детальна інформація про умови участі у науковій школі за телефоном:       

0 (44) 489-55-84, 0(95) 467-01-42. 

 

 

 

 

 

Директор           О. Лісовий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вик.Кічайкіна С.І. 

Тел.:(044) 489-55-84 

 


