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08 , N № 4' «V -  на № ______________________від__________________

Керівникам обласних, Київського 
міського територіальних відділень 
Малої академії наук України

'Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу юних дослідників 
«Кристали»
імені Євгена Г ладишевського

Відповідно до пункту 11 Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2023 рік (за 
основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 28.11.2022 № 1063, у березні - травні 2023 року Національним 
центром «Мала академія наук України» спільно з Львівським національним 
університетом імені Івана Франка та комунальним закладом Львівської обласної ради 
«Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» буде проведено 
Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського 
(умови участі у конкурсі буде розміщено на сайті vvww.man.gov.ua).

До участі в заході запрошуються здобувачі освіти закладів загальної середньої 
освіти.

Для участі у відбірковому (заочному) етапі конкурсу необхідно: здобувачам 
освіти віком від 6 до 12 років - до 01 лютого 2023 року заповнити онлайн-заявку на сайті
wvvw.man.gov.ua;

здобувачам освіти віком від 13 до 18 років - до 20 березня 2023 року заповнити 
онлайн-заявку на сайті www.man.gov.ua та надіслати тези наукових досліджень на тему 
«Кристали: магія і технології» українською або англійською мовами на електронну 
адресу cryslals.lviv@gmail.com.

Просимо визначити відповідального працівника територіального відділення МАМ 
для вирішення організаційних питань. Контактну інформацію відповідального 
працівника (ПІБ, посада, номер мобільного телефону, e-mail) необхідно надіслати до 2С 
січня 2023 р. на електронну адресу: org.mas@man. gov.ua.
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Про строки, формат та місце проведення II (фінального) етапу конкурсу та його 

учасників буде повідомлено додатково.
Детальна інформація за телефоном: (067) 296-82-86 Світлана ТИТАРЧУК.

Директор Оксен ЛІСОВИЙ

Титарчук Світлана 067 296 82 86


