
 
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 29.05.2017 № 01/17-0749                           

На № ______________від_____________  

 

Директору департаменту освіти 

Маріупольської міської ради, 

начальникам управлінь (відділів) 

освіти міських рад та 

райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад, керівникам 

позашкільних закладів освіти 

обласної комунальної власності 

 

 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації скеровує листи 

Міністерства освіти і науки України від 18.05.2017 № 3-380 «Про проведення 

Всеукраїнської літньої школи «Протестантизм: від Реформації до сьогодні»», 

26.05.2017 № 3-404 «Про проведення Всеукраїнської літньої фізико-

математичної школи для учнів 7-8 класів», № 3-405 «Про проведення 

Всеукраїнської літньої астрономічної школи» (Додаток 1) до відома та активного 

залучення учнів до участі у літніх школах. 

Доручаємо проінформувати заклади освіти та надіслати заявку (Додаток 2) 

для участі учнів у літніх школах на електрону адресу mandonetsk@ukr.net. 

 
 

Додаток на 7 арк. 
 

 

Директор департаменту                                                                    Н.В. Оксенчук 
 

 

 

 

 

 

 

Коваленко Тетяна Олександрівна 

050-598-53-59 

 

 

mailto:mandonetsk@ukr.net


Додаток 1 

до листа ДОНДОДА 

                                                                   29.05.2017 № 01/17-0749 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua 

 

від _18.05.2017_ № _3-380_ 

На № _________ від ______ 

Департаменти (управління) освіти 

і науки обласних, Київської 

міської державних адміністрацій 

 

Про проведення Всеукраїнської  

літньої школи «Протестантизм:  

від Реформації до сьогодні» 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 28.04.2017 № 667 «Про внесення змін у додаток до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 № 1626» з 25 червня до 8 

липня ц.р. у м. Київ Національним центром «Мала академія наук України» 

спільно з Ресурсно-дослідницьким центром євро-азіатської акредитаційної 

комісії, Молодіжною громадською організацією «Молодіжна асоціація 

релігієзнавців», Центром дослідження релігії національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова буде проведена Всеукраїнська літня 

школа «Протестантизм: від Реформації до сьогодні». 

До участі в заході запрошуються учні 9-11 класів,вихованці позашкільних 

навчальних закладів,  студенти вищих навчальних закладів І-ІІІ курсів навчання. 

У програмі роботи школи – лекції провідних українських та закордонних 

релігієзнавців, протестантських богословів, екскурсії до протестантських 

центрів у місті Києві, семінари та дискусії, спілкування із представниками 

протестантських громад. 

Для участі у школі необхідно до 1 червня надіслати наукову роботу на 

електронну адресу: ngo.yasr@gmail.com, у темі листа вказати: «Матеріали для 

участі у конкурсі (прізвище автора)». На підставі поданих робіт оргкомітет 

заходу проведе відбір учасників за двома номінаціями: «Кращі роботи серед 

учнів – кандидатів та дійсних членів МАН України (учні 9-11 класів)» та «Кращі 
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роботи серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІІ курсів навчання». 

Список учасників школи до 10 червня  буде розміщено на сайті http://man.gov.ua. 

Заїзд учасників – 25 червня до 14.00 год. за адресою: м. Київ, Пуща-

Водиця, вул. М. Юнкерова, 16, Оздоровчий табір «Лідер». 

Від’їзд – 8 липня о 12.00 год. Просимо супроводжуючих осіб завчасно 

придбати квитки на зворотний шлях. 

 Витрати на проживання, харчування учасників під час проведення заходу  

здійснюються за рахунок НЦ «МАНУ». 

Витрати на проїзд, харчування у дорозі, витрати на відрядження керівника 

групи здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

Учасники заходу реєструються за наявності копії наказу відповідного 

органу управління освітою про участь у заході, копії паспорта (свідоцтва про 

народження) та оригіналів медичних довідок про стан здоров’я.  

Детальна інформація, орієнтовні теми та вимоги до конкурсних робіт,  

анкета учасника – на сайті http://man.gov.ua. 

Додаткова інформація – за тел.: 0 (50) 154-89-58 (Оксана Левицька). 

 

 

Заступник директора департаменту        В. О. Карбишева 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua 

 

від _26.05.2017_ № _3-404_ 

На № _________ від ______ 

 

Департаменти (управління) освіти і 

науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 

 

Про проведення Всеукраїнської 

літньої фізико-математичної школи 

для учнів 7-8 класів 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 27.12.2016 №1626, з 17  до 22 червня ц.р. у м. Київ Національний 

центр «Мала академія наук України» спільно з Українським фізико-

математичним ліцеєм Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка проведе Всеукраїнську літню фізико-математичну школу для учнів 7-

8 класів. 

Програма школи передбачає лекційні та практичні заняття, творчі зустрічі, 

навчально-тематичні екскурсії тощо. 

До участі у заході запрошуються учні 7-8 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів – по 1  учаснику від регіону (за рекомендаціями обласних 

малих академій наук учнівської молоді). 

Для участі у школі необхідно до 10 червня ц.р. надіслати заявку на 

електронну адресу nvv@man.gov.ua  з поміткою «Літня школа» за формою, що 

додається, та заповнити електронну анкету, розміщену на сайті man.gov.ua у 

розділі «Всеукраїнські літні наукові школи». 

Зустріч та реєстрація учасників – 17 червня до 12.00 за адресою: м. Київ, 

проспект Академіка Глушкова, 6, Український фізико-математичний ліцей 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (станція метро 

«Іподром»). 

Учасники заходу реєструються за наявності копії наказу про направлення 

та склад делегації для участі у Всеукраїнських літніх наукових школах, заявки 

на участь, завірених відповідними органами управління освіти або навчальним 

закладом; паспорта (свідоцтва про народження) та оригіналів медичних довідок 
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про стан здоров’я. 

Від’їзд – 22 червня після 15.00. Супроводжуючих осіб просимо завчасно 

придбати квитки на зворотний шлях. 

Витрати на проживання, харчування учасників Всеукраїнських літньої 

наукової школи здійснюються за рахунок Національного центру «Мала академія 

наук України». 

Витрати на проїзд і харчування дітей у дорозі та відрядження 

супроводжуючої особи під час проведення заходу здійснюються за рахунок 

організації, що відряджає. 

Збереження життя та здоров’я учасників у дорозі забезпечують 

супроводжуючі особи, а під час проведення заходу – організатори та 

супроводжуючі особи. 

Детальна інформація –  на сайті man.gov.ua у розділі «Всеукраїнські літні 

наукові школи» або за телефонами: (044) 521-33-65 (контактна особа – Людмила 

Засєдка). 

 

 

 

Директор департаменту                                М. C. Кучинський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua 

 

від _26.05.2017_ № _3-405_ 

На № _________ від ______ 

 

Департаменти (управління) освіти і 

науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 

 

Про проведення Всеукраїнської 

літньої астрономічної школи 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 27.12.2016 №1626, з 12  до 19 серпня ц.р. у м. Київ Національний 

центр «Мала академія наук України» проводить Всеукраїнську літню 

астрономічну школу. 

Програма школи передбачає лекційні та практичні заняття, творчі зустрічі, 

навчально-тематичні екскурсії тощо. 

До участі заході запрошуються учні 9-10 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів з числа переможців ІІ етапу та учасників ІІІ  етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

Малої академії наук України – по 1 учаснику від регіону (за рекомендаціями 

обласних малих академій наук учнівської молоді). 

Для участі у школі необхідно до 13 червня ц.р. надіслати заявку на 

електронну адресу nvv@man.gov.ua  з поміткою «Літня школа» за формою, що 

додається, та заповнити електронну анкету, розміщену на сайті man.gov.ua у 

розділі «Всеукраїнські літні наукові школи». 

Зустріч та реєстрація учасників  – 12 серпня до 12.00 за адресою: м. Київ,  

Пуща-Водиця, вул. Квітки Цісик, 14. 

Учасники заходу реєструються за наявності копії наказу про направлення 

та склад делегації для участі у Всеукраїнських літніх наукових школах, заявки 

на участь, завірених відповідними органами управління освіти або навчальним 

закладом; паспорта (свідоцтва про народження) та оригіналів медичних довідок 

про стан здоров’я. 

Від’їзд – 19 серпня після 12.00. Супроводжуючих осіб просимо завчасно 

придбати квитки на зворотний шлях. 
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Витрати на проживання, харчування учасників Всеукраїнської літньої 

наукової школи здійснюються за рахунок Національного центру «Мала академія 

наук України». 

Витрати на проїзд і харчування дітей у дорозі та відрядження 

супроводжуючої особи під час проведення заходів здійснюються за рахунок 

організації, що відряджає. 

Збереження життя та здоров’я учасників у дорозі забезпечують 

супроводжуючі особи, а під час проведення заходу – організатори та 

супроводжуючі особи. 

Детальна інформація –  на сайті man.gov.ua у розділі «Всеукраїнські літні 

наукові школи», за телефонами: 0(44) 489-55-83, 0(66) 438-06-62 (контактна 

особа – Наталя Легка). 

 

 

Директор департаменту                                М. C. Кучинський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до листа ДОНДОДА 

___________________№_____ 

 

Заявка  

___________________________________________________________________ 

   (найменування загальноосвітнього або позашкільного навчального закладу) 

 

просить зарахувати до  

__________________________________________________________________ 

(найменування літньої наукової школи ) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

учня  

Число, 

місяць, рік 

народження 

учня  

Найменування 

навчального 

закладу. 

Клас  

Місце 

проживання, 

номер 

контактного 

телефону 

учня та   

е-mail 

(обов’язково)  

Результат участі 

учня у 

Всеукраїнському 

конкурсі-захисті 

науково-

дослідницьких 

робіт учнів – 

членів МАН 

України 

(переможець, 

учасник, етап)  

1.      

2.      

 

Супроводжуюча особа: ______________________________________________ 

                           (прізвище, ім’я,  по батькові) 
 

_________________________________________________________________ 

(місце роботи, посада) 
 

_________________________________________________________________ 

(номер контактного телефону та е-mail) 
 

 

Керівник:      ______________________________  ____________________  

          (підпис)                 (ініціали, прізвище) 

 

 

М.П.                                                                                                 Дата 
 
 

 

 


