Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Департамент професійно-технічної освіти
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22
Тел./факс 278-77-57, 279-92-40, 279-02-74

30.01.2012_____ № 3.4/9-101
На № _________ від _____
Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій
Щодо участі у Всеукраїнській
науково-практичній конференції
“Україна очима молодих”
Відповідно до пункту 2.2 наказу МОНмолодьспорту від 27.01.2012 №74
“Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та
учнівською молоддю на 2012 рік” Міністерство інформує, що з 13 до 15 березня
ц.р. у м. Львові Національним центром “Мала академія наук України” та
Львівською обласною Малою академією наук буде проведена Всеукраїнська
науково-практична конференція “Україна очима молодих” (далі – конференція).
До участі в заході запрошуються учні 9–11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів – члени Малої академії наук (по 3 учні від Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя).
Тематика конференції:
- проблеми енергозбереження, раціонального природокористування та
охорони довкілля України;
- актуальні проблеми модернізації економіки України;
- українська державність: мова, історія та сучасність.
Поселення учасників конференції – 13 березня до 9.00 за адресою:
м. Львів, вул. І.Пулюя, 36, Вище професійне училище ресторанного сервісу та
туризму. Проїзд від залізничного вокзалу м.Львова: маршрутним таксі
№ 18, 67, до зупинки “Магазин «1001 дрібниця»” (вул. Наукова).
Для участі в конференції необхідно до 14 лютого ц.р. надіслати заявку за
формою, що додається, та оформлені відповідно до вимог тези доповіді на
електронну
адресу:
oman@oman.lviv.ua
з
темою
повідомлення
«Конференція_прізвище» (додаток 1,2).

Витрати на проживання, харчування та екскурсійне обслуговування учнів
здійснюються за рахунок Національного центру “Мала академія наук України”.
Витрати на проїзд, харчування дітей у дорозі та витрати на відрядження
керівника делегації здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Просимо завчасно придбати квитки на зворотній проїзд.
Відповідальність за життя і здоров’я дітей покласти на керівників
делегацій.
Адреса оргкомітету: Львівська обласна Мала академія наук,
вул. Коперника, 42, м. Львів, 79000.
Для організації зустрічі учнівських делегацій необхідно до 2 березня ц.р.
повідомити про номер і час прибуття потяга за телефонами: 0 (322) 61-23-38,
61-22-58.
Детальна інформація про умови участі у Всеукраїнській науковопрактичній конференції – за телефонами: 0(322) 61-22-58, 61-23-38, 25-56-81.

Директор департаменту

Середницька А.Д.. 486-15-35
Лісовий О.В. 289-82-11

В.В. Супрун

Додаток 1
до листа МОНмолодьспорту
від 30.01.2012 № 3.4/9-101

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
учнів-членів МАН «Україна очима молодих»
Прізвище:_________________________________________________
Ім’я: _____________________________________________________
По батькові:________________________________________________
Територіальне відділення МАН:_______________________________
__________________________________________________________
Науковий керівник (ПІБ, посада):______________________________
__________________________________________________________
Навчальний заклад, клас (курс):_______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Контактна інформація про учасника:
поштова адреса, індекс:______________________________________
область: __________________________________________________
район:____________________________________________________
місто/селище:______________________________________________
вулиця:_____________________ будинок № _______, квартира____
телефон: ( )_______________; моб.:__________________________
Е-mail:____________________________________________________
Назва доповіді:____________________________________________
_________________________________________________________
Тематика тез (необхідне підкреслити):
 проблеми енергозбереження, раціонального
природокористування та охорони довкілля України;
 актуальні проблеми модернізації економіки України;
 українська державність: мова, історія та сучасність.

Керівник обласного територіального
відділення МАН України

__________
/підпис/

Додаток 2
до листа МОНмолодьспорту
від 30.01.2012 № 3.4/9-101

Вимоги
до оформлення та подання матеріалів (тез) конференції

Тези виступів учасників конференції публікуються у збірнику статей
«”Україна очима молодих”: збірник матеріалів Всеукраїнської науковопрактичної конференції учнів – членів МАН України (Львів, 13–15 березня
2012 р.)».
Обсяг тез: до 2-х сторінок, включаючи малюнки та таблиці.
Текст

–

у

редакторі

Microsoft

Word,

формат

А4,

шрифт –

Тimes New Roman, розмір шрифту (кегль) – 14, через один інтервал, абзац –
1,3 мм, розширення тексту RTF.
Поля: верхнє – 20 мм, нижнє –25 мм, ліве – 25 мм, праве – 15 мм.
Структура тексту: прізвище та ім’я автора, нижче – місто, клас, назва
загальноосвітнього чи позашкільного навчального закладу, особистий Е-mail,
через 2 інтервали – назва тез прописними літерами (шрифт напівжирний), через
2 інтервали – текст, список літератури.
Оформлення літератури: список літератури оформляється за вимогами до
оформлення літературних джерел. Список використаної літератури друкується
в алфавітному порядку. Посилання на джерела у тексті подаються у квадратних
дужках (без зносок).

