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Керівникам місцевих органів 
управління освітою 

Директорам закладів загальної 
середньої освіти обласного 
підпорядкування

Щодо проведення ХІІІ Всеукраїнського 
Інтернет-турніру із природничих
дисциплін

Повідомляємо, що відповідно до наказів  Міністерства  освіти і науки 
України від 15.12.2021 № 1379 “Про затвердження Плану всеукраїнських і 
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю 
на 2022 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-
практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 
2022 рік”, від 22.05.2013 № 574 “Про затвердження Положення про 
Всеукраїнський Інтернет-турнір із природничих  дисциплін”,  зареєстрованого  
у  Міністерстві юстиції України 4 червня 2013 року за № 875/23407, листа 
Директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства   
освіти і науки України від 16.09.2022 № 4/2526-22 “Про проведення 
ХІІІ Всеукраїнського Інтернет-турніру із природничих дисциплін” 
Національним  центром “Мала  академія наук України” у жовтні-грудні  
2022 року буде проведено ХІІІ Всеукраїнський Інтернет-турнір із природничих 
дисциплін (далі – Турнір).

Метою Турніру є виявлення, розвиток і підтримка обдарованих дітей, 
підвищення інтересу школярів до поглибленого вивчення природничих 
дисциплін. 

Турнір відбудеться у 2 тури: І тур (відбірковий) –  проводиться у жовтні-
листопаді, ІІ тур  (фінальний) – проводиться у грудні. 

У Турнірі можуть взяти участь усі бажаючі учні 7-11 класів закладів 
загальної середньої освіти та вихованці закладів позашкільної освіти 
відповідного віку. Кількість команд від одного закладу освіти не обмежується. 

Для участі у Всеукраїнському Інтернет-турнірі із природничих дисциплін 
 необхідно:
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до 24 жовтня  2022 року надіслати  заявку (додаток)  на  участь у Турнірі 
на електронну адресу комунальної установи “Волинська  обласна Мала 
академія наук”: vvman92@gmail.com;

до 31 жовтня 2022 року заповнити реєстраційну форму, яка розміщена за 
посиланням https://vpd.stemua.science/, та надіслати відповіді на завдання 
кваліфікаційного етапу відбіркового туру.

Умови участі у Турнірі, структура, зміст завдань та критерії їх 
оцінювання розміщені на сайтах Національного центру “Мала академія наук 
України” www.man.gov.ua. та vpd.stemua.science.

Просимо довести інформацію до відома учнів закладів освіти та сприяти 
залученню до участі у Турнірі зацікавлених осіб. 

Додаток: на 1 арк. у 1 прим.

Начальник                                                                            Людмила ПЛАХОТНА

Лариса Роговська 727 151
Віта Роїк 711 693
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