ЗАЯВКА
на участь у проміжної сесії обласної очно-заочної
школи «Юний дослідник»
(науково-практична конференція)
місто, район області
Місто проведення конференції (відмітити +)
Слов’янськ Покровськ Маріуполь –
Секція: ____________________________
Тема дослідження: _________________________________
Прізвище учасника: __________________________
Ім'я: ___________________________________
По батькові: ________________________________
Рік народження: _____________________________
Найменування навчального закладу: _________________
_______________________________________________
Клас (курс): ________________
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника: _______
_________________________________________________
Потреба в технічних засобах: ________________________
Контактний телефон, електронна пошта: ______________
_________________________________________________
Керівник _____________

________________________

«_____»___________ 20____ р.

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

Комунальний позашкільний навчальний заклад
«Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді» 25
січні 20120 року відбудеться проміжна сесія обласної очнозаочної школи «Юний дослідник» (наукового-практична
конференція). Участь у конференції беруть слухачі обласної
очно-заочної школи «Юний дослідник» комунального
позашкільного навчального закладу «Донецька обласна Мала
академія наук учнівської молоді». До участі у конференції
також запрошуються учні (вихованці) загальноосвітніх
навчальних закладів області, учні, слухачі професійнотехнічних навчальних закладів, вихованці (учні, слухачі)
позашкільних навчальних закладів, студенти вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які активно
займаються науково-дослідницькою діяльністю (далі учасники).
Мета проміжної сесії – організація інтелектуального
спілкування
учнів,
які
займаються
дослідницькоекспериментальною роботою; стимулювання наукової
діяльності учнів; зміцнення зв’язків між сучасною наукою,
вищою та середньою школою; визначення кращих науководослідницьких робіт (проектів) учнів-слухачів наукових
секцій, гуртків обласної очно-заочної школи «Юний
дослідник».
Конференція відбудеться
Покровськ, Маріуполь.

в

містах

Слов’янськ,

Програма конференції передбачає
пленарного засідання та робота секцій:
- м. Слов’янськ:

проведення

-

-

 Літературознавства, фольклористики та
мистецтвознавства
 Мовознавства
 Історії
 Комп’ютерних наук
 Математики
м. Покровськ:
 Мовознавства
 Правознавства
 Наук про землю
 Технічних наук
 Математики
 Фізики
 Хімії
 Екології, охорона довкілля та раціональне
природокористування
м. Маріуполь:
 Літературознавства, фольклористики та
мистецтвознавства
 Мовознавства
 Соціології
 Історії
 Технічних наук
 Комп’ютерних наук
 Економіки
 Біології

Регламент: доповідь–презентація до 7 хв., відповіді на
запитання до 3 хв. У разі потреби організатори роботи секцій
самі встановлюють регламент. У доповідь–презентацію
конференції необхідно включити власні дослідження
(матеріали науково-дослідницької роботи проблемнопошукового характеру). Тематика має відповідати напрямам
секцій наукових відділень Малої академії наук України.
Умови участі у конференції: учаснику для участі у
конференції необхідно надіслати: заяву (форма додається) до

23 грудня 2020 року на e-mail: mandonetsk@ukr.net із
зазначенням секції та міста проведення.
Термін та час проведення:
- м. Слов’янськ –25 січня 2020 р.
- м. Покровськ – 25 січня 2020 р.
- м. Маріуполь – 25 січня 2020 р.
10.00 – початок конференції
Усі
учасники
конференції
відзначаються
сертифікатами.
Місце проведення: ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет» (м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка,
19); ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
(м. Покровськ, площа Шибанкова, 2) та Маріупольський
державний університет (м. Маріуполь, пр. Будівельників,
129а).
Відповідальні за роботу секцій:
м. Покровськ - Алла Грибанова, к. тел.(095)83-83-959;
м. Слов’янськ – Тетяна Коваленко,
к. тел.(050)59-85-359;
м. Маріуполь - Людмила Позднишева,
к. тел.(050)86-25-671, (097)92-25-127.

