МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Директорат дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти
пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01135, тел.(044)481-47-58, факс (044)481-32-87, e-mail: dps@mon.gov.ua
_________________________________________________________________________________________________

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних та Київської міської
державних(військово-цивільних)
адміністрацій
Про проведення Всеукраїнського
інтерактивного конкурсу
«МАН-Юніор Дослідник»
Відповідно до пункту 14 Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік
(за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом
Міністерства від 15.12.2021 № 1379, у квітні-травні ц. р. Національним центром
«Мала академія наук України» буде проведений Всеукраїнський інтерактивний
конкурс «МАН-Юніор Дослідник» (умови конкурсу – на сайтах www.man.gov.ua
та http://man-junior.org.ua).
До участі в заході запрошуються вихованці закладів позашкільної освіти,
здобувачі освіти 7-10 класів закладів загальної середньої освіти.
З метою своєчасного проведення заходу, просимо до 22 квітня ц.р.
надіслати заявку (форма додається), проєкт у форматі презентації в середовищі
Power
Point
та
тези
творчої
роботи
на
електронну
адресу
junior.konkurs@gmail.com.
Детальна інформація – за телефонами: 0 (50) 362-07-09 (Світлана Білоус),
0 (96) 204-43-52, 0(63) 948-65-12 (Ірина Довгалюк); на сайтах: www.man.gov.ua та
http://man-junior.org.ua; е-mail оргкомітету конкурсу: junior.konkurs@gmail.com.
Додаток: на 1 арк.
Генеральний директор

Ніна Березіна, 481-32-98
Оксен Лісовий, 489-55-99

Олег ЄРЕСЬКО

Додаток
до листа МОН
від
№
ЗАЯВКА
на участь у І етапі Всеукраїнського інтерактивного конкурсу
«МАН-Юніор Дослідник»
_________________________________________________________________
(найменування закладу освіти)
просить дати дозвіл на участь команди у складі:
№

Номінація
конкурсу

Тема
проєкту

Прізвище,
ім’я,
по батькові
(за
наявності)
учасника

Прізвище,
ім’я, по
батькові (за
наявності),
посада
керівника
проєкту

Контактний Контактний
телефон,
телефон,
особиста
особиста
електронна електронна
адреса
адреса
учасника
керівника

Найменування та
місцезнаходження (повна адреса)
закладу загальної середньої
освіти.
Клас.
Найменування територіального
відділення МАНУ

1
2
3
4
___________________________________
(найменування посади керівника закладу)

_________________
(підпис)

_______________________
(Прізвище, ініціали)

Прошу надіслати мені дипломи та інші документи щодо участі у Конкурсі на відділення «Нової пошти»
(Укрпошти) № _____ у місті _____________ на ім’я _________________________, телефон для повідомлень
__________________. Оплату поштових послуг гарантую. (Цей пункт заповнюється лише, якщо учасник бажає
отримати документи особисто).

