
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ – 

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
ТА РОБОТИ З ТАЛАНОВИТОЮ МОЛОДДЮ 

вул. Августовська,14-а, м. Суми, 40007, тел/факс.(0542) 33-11-85, тел. 33-52-37 
E-mail: center @ ukrpost.net       Код 23820094 

 

04.10.2016 № 708           На  № _______ від ___________ 
 

Начальникам управлінь, відділів 
освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів, начальникам 
управлінь, відділів освіти 
міськвиконкомів 
Березівської сільської ради 

 
Відповідно до листа  Національного центру  «Мала академія наук 

України» від 23.09.2016 №  172/1/3.2-833 «Про проведення Всеукраїнської 
наукової конференції учнів МАН з енергоефективності», у грудні 2016 року  
НЦ «Мала академія наук України» проводить Всеукраїнську наукову 
конференцію учнів МАН з енергоефективності.  

До участі у заході запрошуються члени Малої академії наук - учні 9-11 
класів  загальноосвітніх  навчальних закладів. 

Напрями роботи Всеукраїнської наукової конференції учнів-членів МАН 
з енергоефективності: 

- Правові та техногенні аспекти екологічної рівноваги в Україна; 
- законодавча база та енергозберігаючі технічні рішення як основа 

заощадження українського суспільства. 
Для участі в конференції необхідно до 27 жовтня  2016 року надіслати 

заявку (форма додається) та тези на електронну адресу sumyman@ukr.net (з 
поміткою «конференція»). 

На підставі поданих матеріалів оргкомітет проведе відбір учасників 
конференції. Списки учасників, терміни та місце проведення конференції 
будуть повідомлені додатково окремим листом-викликом. 

Детальна інформація – за телефонами: 044-489-55-80, (Гайдай Людмила 
Миколаївна 

Додаток: на 1 арк. 
 
 

Директор Центру       Л.В. Тихенко 
 
 
Герасименко  



 
Додаток до листа  
від 04.10.2016 № 708 

 
 

ЗАЯВКА  
на участь у Всеукраїнській науковій конференції учнів-членів МАН  

з енергоефективності  
 

____________________________________________________________________ 
(найменування територіального відділення Малої академії наук України) 

 
 
Тема доповіді: _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Прізвище:____________________________________ 
Ім’я :_________________________  По батькові:___________________________ 
Клас (курс): ______________________ 
Найменування загальноосвітнього навчального закладу: 
____________________________________________________________________ 
Контактна інформація про учасника: 
область: __________________________ 
район: ____________________________, місто/селище: ____________________,  
вулиця: _____________________________, будинок № _______, квартира ____ 
Контактний телефон: ______________________, е-mail: ____________________ 
 
 

Тематика конференції (необхідне підкреслити): 
- правові та техногенні аспекти екологічної рівноваги в Україні; 
- законодавча база та енергозберігаючі технічні рішення як основа 
заощадження українського суспільства. 

 
 
 
 

Керівник територіального 
відділення  
Малої академії наук України 

 
____________  
      (підпис) 

 
____________________  
                (П.І.Б.) 

 М.П. 
 


