Шановні колеги!
Інформуємо про продовження прийому тез на Міжнародну науково-практичну
конференцію учнів-членів Малої академії наук «Україна очима молодих».
Нагадуємо, що відповідно до листа МОН від 16.03.2017 №3-189 Національним центром
«Мала академія наук України» спільно зі Львівською обласною Малою академією наук з 10 до
12 травня ц.р. у м. Львів буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію учнівчленів Малої академії наук «Україна очима молодих».
До участі в заході запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і
вихованці позашкільних навчальних закладів – учні-члени Малої академії наук України.
Тематичні напрями конференції:
Інвестиційний клімат у вашому регіоні (за видами економічної діяльності);
Проблеми раціонального природокористування та охорони довкілля в регіоні;
Україна – Європа ХХ століття: роль історичного досвіду у створенні
майбутнього;
Запровадження технологій з відновлюваної енергетики та енергоефективності у
промисловості та життєвому секторі (на прикладі вашого регіону);
Українська діаспора: причини, наслідки, виклики (на прикладі свого регіону) –
при розкритті теми врахувати міграційні процеси 90-х років ХХ століття – початку ХХІ
століття у вашому регіоні.
Для участі в конференції необхідно до 10 квітня надіслати заявку та тези доповіді на
електронну адресу: oman.lviv@gmail.com з темою повідомлення «Конференція_прізвище».
Форма заявки та вимоги до оформлення тез – на сайті man.gov.ua (розділ «Конференції»).
Інформацію щодо подальшої участі у конференції буде надіслано учням, яких
організаційних комітет визначить для участі в заході, на електронні адреси, зазначені у заявках.
Під час реєстрації до оргкомітету подається копія наказу про участь у Міжнародній
науково-практичній конференції учнів-членів Малої академії наук «Україна очима молодих»,
завірена відповідним органом управління освітою, копія свідоцтва про народження (паспорта),
медична довідка-дозвіл на перебування у дитячому колективі.
За результатами конференції учасники отримають сертифікати про участь у
Міжнародній науково-практичній конференції учнів-членів Малої академії наук «Україна
очима молодих».
Витрати на проїзд, харчування учнів у дорозі та витрати на відрядження керівника
делегації здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Витрати на проживання, харчування, екскурсійне й транспортне обслуговування
учасників конференції здійснюються за рахунок Національного центру «Мала академія наук
України».
Збереження життя та здоров’я дітей забезпечують керівники делегацій.
Вартість проживання для керівників делегацій – 250,00 грн./доба (3 доби).
Детальна інформація – за тел.: 0 (44) 483-25-42 (Альона Мостовська), 0 (322) 25-56-81
(Іванна Бородчук).

