
 
                                                               УКРАЇНА 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
вул. Г.Батюка,20, м. Слов’янськ, Донецька область, 84121 Е-mail: osv.d@dn.gov.ua 

 

  

 від 04.05.2017  № 01/14-1834                                

На № ______________від_____________                                                       

                                                                                  

 

Директору департаменту освіти 

Маріупольської міської ради 

 

 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації скеровує до відома 

лист Національного центру «Мала академія наук України» від 28.04.2017        

№ 172/1/3.1-347 (додається). 

Доручаємо вирішити питання щодо участі Стефанець Едуарда, учня     

9 класу комунального закладу «Маріупольський міський технологічний 

ліцей», у школі – семінарі «Сучасні матеріали та технології». 

 

 

Додаток на 3 арк. 

 

 

Директор департаменту                                                   Н.В. Оксенчук 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко Тетяна Олександрівна 

050-598-53-59 

 



Додаток до листа ДОН ДОДА 

04.05.2017   №  01/14-1834 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» 
вул. Дегтярівська, 38-44,  м. Київ, 04119,  тел./факс 489-55-99,  http://man.gov.ua,  e-

mail:man@man.gov.ua 
 

від _28.04.2017_ № 172/1/3.1-347 

на від __________ № ________ 
 

Департаменти (управління) освіти і 

науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 
 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 14.03.2017 № 3-

185 «Про проведення Всеукраїнської школи-семінару «Сучасні матеріали та 

технології» з 30 травня до 3 червня ц.р. у м. Луцьк Національним центром «Мала 

академія наук України» в межах Міжнародної науково-практичної конференції 

«Матеріали і покриття в екстремальних умовах: теоретичні і експериментальні 

основи технологій виготовлення» буде проведена Всеукраїнська школа-семінар 

«Сучасні матеріали та технології». 

До участі у заході запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів і вихованці позашкільних навчальних закладів – учні-члени Малої академії 

наук України (за списком, що додається). 

Зустріч та реєстрація учасників – 30 травня до 14.00 год. за адресою: 

Волинська область, м. Ковель, залізничний вокзал. Для організації зустрічі просимо  

повідомити час прибуття та номер потягу за телефоном: 0 (44) 483-25-42. 

Під час реєстрації до оргкомітету подається копія наказу про участь у 

Всеукраїнській школі-семінарі «Сучасні матеріали та технології», завірена 

відповідним органом управління освітою, копія свідоцтва про народження 

(паспорта) учасника, медична довідка-дозвіл на перебування у дитячому колективі. 

Від’їзд – 03 червня після 14.00 год. із м. Ковеля. Супроводжуючих осіб 

просимо завчасно придбати квитки на зворотний шлях. 

Витрати на проживання, харчування, екскурсійне та транспортне 

забезпечення учасників конференції здійснюються за рахунок Національного центру 

«Мала академія наук України». 

Витрати на проїзд, харчування у дорозі, а також витрати на відрядження 

супроводжуючої особи учасників заходу здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 

Детальна інформація – за тел.: 0 (44) 483-25-42 (Інна Хлюпа), на сайті 

man.gov.ua. 

З повагою 

Директор                                                                     О. Лісовий 

mailto:man.gov.ua


Додаток до листа 

від 28.04.2017 №172/1/3.1 - 347  

 

Список учасників 

Всеукраїнської школи-семінару «Сучасні матеріали та технології» 

 

Волинська область 

1. Бандура Марія Віталіївна, учениця 8 класу комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №22 – ліцей»; 

2. Рекретюк Назарій Валентинович, учень 10 класу комунального закладу 

«Луцька загальноосвітня школа №3 І-ІІІ ступенів Луцької міської ради 

Волинської області». 
 

Донецька область 

3. Стефанець Едуард Віталійович, учень 9 класу комунального закладу 

«Маріупольський міський технологічний ліцей».  

 
Закарпатська область 

4. Голембовський Олесь Ігорович, учень 9 класу Ужгородської 

загальноосвітньої школи-інтернату  з поглибленим вивченням окремих 

предметів Закарпатської обласної ради. 
  

Запорізька область 

5. Килівник Євген Олегович, учень 10 класу Запорізького ліцею «Логос»; 

6. Шуйський Костянтин Євгенійович, учень 9 класу Запорізького ліцею 

№105. 
Івано-Франківська область 

 

7. Приймак Ростислав Ярославович, учень 10 класу Івано-Франківського 

фізико-технічного ліцею-інтернату; 

8. Мельницька Анастасія Романівна, учениця 9 класу Української гімназії 

№1; 

9. Мосяк Василь Тарасович, учень 10 класу Галицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2. 
 

Кіровоградська область 

10. Самсонов Артем Андрійович, учень 10 класу Кіровоградського 

обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-школа 

мистецтв). 
 

Львівська область 

11.  Геворгян  Софія Вікторівна, учениця 11 класу Львівського фізико-

математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім.ІФранка. 
 

Полтавська область 

12. Меньшикова Валерія Олександрівна, учениця 10 класу Полтавського 

міського багатопрофільного ліцею №1імені І.П.Котляревського. 
 



Сумська область 

13. Мальцев Євген Андрійович, учень 10 класу комунальної установи 

Сумська спеціалізована І-ІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу 

О.Бутка; 

14.  Московець Степан Сергійович, учень 8 класу Роменської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 імені 

Академіка А.Ф.Йоффе; 

15.  Никифоров Артем Олександрович, учень 10 класу комунальної 

установи Сумська спеціалізована І-ІІІ ступенів №10 ім. Героя 

Радянського Союзу О.Бутка. 

 
Тернопільська область 

16. Лучка Юрій Володимирович, учень 9 класу Бережанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2». 
 

Черкаська область  

17.  Іванчук Софія Юріївна, учениця 10 класу Черкаської гімназії №9 імені 

О.М. Луценка; 

18.  Романовська Марія Сергіївна, учениця 10 класу Черкаської гімназії №9 

імені О.М. Луценка; 

19.  Рудь Максим Максимович, учень 10 класу Черкаської гімназії №9 імені 

О.М. Луценка; 

20.  Рябоконь Віктор Петрович, учень 10 класу Черкаської гімназії №9 імені 

О.М. Луценка; 

21.  Мороз Владислава Ігорівна, учениця 10 класу Черкаської гімназії №9 

імені О.М. Луценка. 

 
Чернівецька область  

22.  Ліщинський Максим Костянтинович, учень 9 класу Чернівецького 

ліцею №1 математичного та економічного профілів; 
 

Чернігівська область 

23.  Крижанівський Денис Володимирович, учень 10 класу Чернігівського 

ліцею №32. 
 

 

 

 

 

 


