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Від 31.03.2016 р.№______
на № ______ від ________
Керівникам обласних,
Київського та міських
територіальних відділень Малої
академії наук України
Директорам загальноосвітніх
навчальних закладів
Про участь у Міжнародній
учнівській науково-практичній
конференції «Україна очима молодих»

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами
позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 25.12.2015 № 1360, 17-19 травня ц.р. у м. Львів Національним центром «Мала
академія наук України» спільно з Львівською обласною Малою академією наук
буде проведено Міжнародну учнівську науково-практичну конференцію
«Україна очима молодих».
До участі в заході запрошуються члени Малої академії наук – учні 9-11
класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Напрями роботи Міжнародної учнівської науково-практичної конференції
«Україна очима молодих»:
- 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);
- Україна – країна, приваблива для туризму. Нові ідеї та проекти.

Поселення учасників – 17 травня до 9.00 за адресою: м. Львів, вул. Пулюя,
38, Вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму. Проїзд від
залізничного вокзалу м. Львів: маршрутним таксі № 10 або № 32 до зупинки
«1001 дрібниця». Проїзд від Стрийського автовокзалу м. Львів: маршрутним
таксі № 10 або № 25 до зупинки «1001 дрібниця».
Для належної організації зустрічі учнівських делегацій просимо до 1 травня
ц.р. повідомити час прибуття.
Учасники заходу реєструються за наявності копії наказу про направлення
та склад делегації для участі в конференції, 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.
Відкриття конференції – 17 травня о 12.00 год. за адресою: м. Львів,
вул. Пулюя, 38, Вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму.
Від’їзд учасників – 19 травня після 14.00 год. Просимо завчасно придбати
квитки на зворотний шлях.
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 організації, що
відряджає або інших залучених коштів. Повна вартість перебування 1 особи
складає 720 грн.
Збереження життя та здоров’я дітей забезпечують керівники делегацій.
Детальна інформація – за телефонами: 0 (322) 25-56-81(Іванна Бородчук),
0 (44) 489-55-96 (Тетяна Пещеріна).
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