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Керівникам
органів
управління
освітою, райдержадміністрацій, міських
рад, об’єднаних територіальних
Директорам позашкільних навчальних
закладів обласного підпорядкування
Директорам шкіл-інтернатів обласного
підпорядкування

Про додатковий набір учнів у секції
Кіровоградської МАНУМ на
2017/2018 навчальний рік
Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної
державної адміністрації повідомляє, що Кіровоградська Мала академія наук
учнівської молоді (далі - МАНУМ) оголошує додатковий набір учнів 9-х-10-х
класів загальноосвітніх навчальних закладів області в наукові секції на очну
форму навчання. Умови вступу додаються.
Інформацію про учнів, які виявили бажання навчатися в МАНУМ просимо
подати до 15 вересня 2017 року на електронну адресу ktv.man.ua@ukr.net.
Довідки за телефоном: (0522) 27-53-74.
Додаток : на 5 арк. в 1 прим.

Заступник начальника управління

Данилов 24 03 44
Мазур 27 53 74
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Додаток
до листа управління освіти, науки , молоді
та спорту облдержадміністрації
“ СІ’
О 9 2017 року № M -fr/jCW /j-t i
Умови прийому учнів у наукові секції
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді
Слухачами МАНУМ можуть стати учні 8-10-их класів, які виявляють
зацікавленість до наукової діяльності, бажають одержати додаткові знання в
окремих галузях науки.
Зарахування учнів до Малої академії наук учнівської молоді може
здійснюватися протягом навчального року (у міру закінчення комплектування
гуртків, секцій, груп та інших творчих об'єднань) за їх бажанням і за згодою
батьків або осіб, які їх замінюють.
Педагогічна рада школи надає рекомендацію на навчання у конкретній
секції МАНУМ (додаток 2) до місцевого органу управління освітою.
Місцевий орган управління освітою узагальнює інформацію про учнів з
усіх навчальних закладів району (міста) і подає за формою (додаток 1) на
електронну адресу Кіровоградської МАНУМ ktv.man.ua@ukr.net до 15 вересня
2017 року.
Слухачі МАНУМ мають право:
обрати форму виконання наукової роботи (реферат, доповідь, дослідження
тощо);
отримати необхідну консультацію у свого керівника;
мати індивідуальний графік консультацій у процесі створення наукової
роботи;
отримати рецензію на написану наукову роботу;
виступити з остаточним варіантом наукової роботи на конкурсі-захисті;
подати свою роботу, що отримала високу оцінку на І (районний), а в разі
перемоги, на II (обласний), а потім і на III етап Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.
Слухачі МАНУМ зобов’язані:
регулярно й активно відвідувати навчальні заняття протягом року;
періодично звітувати про результати своїх досліджень науковому
керівникові;
брати активну участь у шкільних, секційних, районних та обласних наукових
конференціях;
виконувати вимоги щодо оформлення наукових робіт і термінів їх виконання.

Додаток 1
до Умов прийому учнів
у наукові секції МАНУМ
Форма для подання інформації про учнів, які виявили бажання
навчатися в наукових секціях Кіровоградської МАНУМ

№
з/п

Назва району, міста, навчального закладу
Назва навчального
ПІП учня
Клас
закладу

Керівник відділу (управління) освіти, закладу

Секція

(ПІП)

Додаток 2
до Умов прийому учнів
у наукові секції МАНУМ
Перелік наукових відділень і секцій Малої академії наук України
Наукове відділення

Секція

1. Українська література
І.
Літературознавства
, фольклористики 2. Зарубіжна література
та
мистецтвознавства
3. Російська література

II. Мовознавства

Українська мова та література

4. Фольклористика

Українська мова та література,
зарубіжна література (за
вибором)
Російська мова, зарубіжна
література (за вибором)
Українська мова та література

5. Мистецтвознавство

Українська мова та література

6. Літературна творчість

Українська мова та література

1. Українська мова

Українська мова та література

2. Російська мова

Російська мова

3. Іспанська мова

Іспанська мова

4. Англійська мова

Англійська мова

5. Німецька мова

Німецька мова

6. Французька мова

Французька мова

1. Філософія
III. Філософії та
суспільствознавств
2. Соціологія
а
3. Правознавство
4. Теологія, релігієзнавство та
історія релігії
Секція
Назва відділення
І. Літературознавства, 1. Українська література
фольклористики та
2. Світова література
мистецтвознавства

3. Російська література

II. Мовознавства

Базова дисципліна

4. Фольклористика
5. Мистецтвознавство
6. Літературна творчість
1. Українська мова
2. Російська мова
4. Іспанська мова

Історія України
Історія України
Історія України
Історія України
Базова дисципліна
Українська мова та література
укр. мова та літ-ра, світова літ-ра
(за вибором)
Російська мова, світова література
(за вибором)
Українська мова та література
Українська мова та література
Українська мова та література
Українська мова та література
Російська мова
Іспанська мова

/

III. Філософії та
суспільствознавства

IV. Історії

V. Наук про Землю

VI. Технічних наук

VII.
Комп’ютерних
наук

5. Англійська мова
6. Німецька мова
7. Французька мова
1. Філософія
2. Соціологія
3. Правознавство
4. Теологія, релігієзнавство та
історія релігії
5. Педагогіка
6. Журналістика
1. Історія України
2. Археологія
3. Історичне краєзнавство
4. Етнологія
5. Всесвітня історія
1. Географія та
ландшафтознавство
2. Геологія, геохімія та
мінералогія
3. Кліматологія та метеорологія
1. Технологічні процеси та
перспективні технології
2. Електроніка та
приладобудування
3. Матеріалознавство

Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Історія України
Історія України
Історія України
Історія України
Українська мова та література
Українська мова та література
Історія України
Історія України
Історія України
Історія України
Історія України
Географія
Географія

Географія
Фізика, математика
(за вибором)
Фізика, математика
(за вибором)
Фізика, математика
(за вибором)
4. Авіа- та ракетобудування,
Фізика, математика
машинобудування і робототехніка (за вибором)
5. Інформаційно-телекомунікаційні Фізика, математика
системи та технології
(за вибором)
6. Екологічно безпечні технології
Фізика, математика
та ресурсозбереження
(за вибором)
7. Науково-технічна творчість та
Фізика, математика
винахідництво
(за вибором)
1. Комп’ютерні системи та мережі Математика
2. Безпека інформаційних та
Математика
телекомунікаційних систем
3. Технології програмування
Математика
4. Інформаційні системи, бази
Математика
даних та системи штучного
інтелекту
5. ІпІегпеІ-технології та WEB
Математика
дизайн
6. Мультимедійні системи,
Математика
навчальні та ігрові програми

VIII. Математики

IX. Фізики і
астрономії

X. Економіки

XI. Хімії та
біології

XII. Екології та
аграрних наук

1. Математика
2. Прикладна математика
3. Математичне моделювання
1. Теоретична фізика
2. Експериментальна фізика
3. Астрономія та астрофізика
4. Аерофізика та космічні
дослідження
1. Економічна теорія та історія
економічної думки
2. Мікроекономіка та
макроекономіка
3. Фінанси, грошовий обіг і кредит
1. Загальна біологія
2. Біологія людини
3. Зоологія, ботаніка
5. Валеологія
6. Психологія

Математика
Математика
Математика
Фізика
Фізика
Фізика
Фізика
Математика
Математика

Математика
Біологія, хімія (за вибором)
Біологія, хімія (за вибором)
Біологія, хімія (за вибором)
Біологія, хімія (за вибором)
Біологія, історія України
(за вибором)
7. Хімія
Хімія
1. Екологія
Біологія, хімія, українська мова
(за вибором)
2. Охорона довкілля та раціональне Біологія, хімія, іноземна мова
природокористування
(за вибором)
3. Агрономія
Біологія, хімія (за вибором)
4. Ветеринарія та зоотехнія
Біологія, хімія (за вибором)
5. Лісознавство
Біологія, математика
(за вибором)
6. Селекція та генетика
Біологія, математика
(за вибором)

