МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry@mon.gov.ua

від 17.03.2014 № _1/9-149_
від ___________ на №
Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту Автономної Республіки Крим,
(департаменти) управління, освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій
Про участь у Міжнародній
учнівській науково-практичній
конференції «Україна очима
молодих»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
27.12.2013 № 1842 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014 рік» з 2 до 4 квітня ц. р. у
м. Львові Національним центром «Мала академія наук України» спільно з
Львівською обласною Малою академією наук буде проведена Міжнародна
учнівська науково-практична конференція «Україна очима молодих».
До участі в заході запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів – член Малої академії наук.
Програмою заходу передбачено проведення секційних засідань за
такими
напрямами:
проблеми
енергозбереження,
раціонального
природокористування та охорони довкілля України; економічна система
України: минуле, сучасне, майбутнє; українська державність: історія та
сучасність; історія релігії та релігієзнавство.
Поселення учасників заходу – 2 квітня до 9.00 за адресою: м. Львів,
вул. Стрийська, 29. Проїзд від залізничного вокзалу м. Львова: трамвай № 9
до зупинки «Площа І.Франка», далі –маршрутним таксі № 39 або
тролейбусом № 5 до зупинки «Податкова».
Відкриття конференції – 2 квітня о 12.00 год. за адресою: м. Львів,
вул. Університетська, 1, Львівська обласна Мала академія наук.
Від’їзд учасників – 4 квітня після 14.00 год. Просимо завчасно
придбати квитки на зворотний шлях.
Витрати на проїзд, харчування дітей у дорозі та витрати на відрядження
керівника делегації здійснюються за рахунок організації, що відряджає.

Витрати на проживання, харчування та екскурсійне обслуговування
учнів здійснюються за рахунок учасників або залучених коштів.
Збереження життя та здоров’я дітей забезпечують керівники делегацій.
Для належної організації зустрічі учнівських делегацій просимо до
25 березня повідомити номер і час прибуття потяга за телефонами:
0 (322) 61-23-38, 61-22-58.
Додаткова інформація – за телефонами: 0 (322) 25-56-81, 61-22-58;
e-mail: man@man.gov.ua, oman@oman.lviv.ua.
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