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02.09.2015 № 13/4-206                         
 

Директорам ПТНЗ 

 

Про умови навчання та подачу  

документів до КПНЗ «Мала академія 

наук учнівської молоді»  

 

 

       З метою формування інтелектуального потенціалу нації шляхом 

створення оптимальних умов для виявлення та підтримки обдарованої 

молоді, її заохочення до наукової діяльності та залучення учнів професійно-

технічних навчальних закладів області до навчання в Малій академії наук – 

профільному позашкільному навчальному закладі, активізації роботи з 

творчою та обдарованою молоддю повідомляємо, що подача документів 

бажаючих учнів 8-11 класів до НМЦ ПТО здійснюється 24.09.2015 р. Для 

зарахування необхідно надати такі документи:  

1. Заява учня. 

2. Характеристика з навчального закладу, де навчається учень. 

3. Згода батьків (якщо дитині немає 16 років) на обробку персональних 

даних або особиста згода (якщо дитині є 16 років).4 

4. Заява про благодійний внесок. 

5. Чек (або копія чека) про добровільний благодійний внесок 35 грн. в ГУ 

ДКСУ у Дніпропетровській області МФО 805012 р/р № 

mailto:onmc2004@ua.fm
http://nmc-pto.dp.ua/


35420301079727 ОКПО 37805082. Отримувач: Комунальний 

позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської 

молоді» Дніпропетровської обласної ради» (КПНЗ «МАНУМ «ДОР»). 

Призначення платежу: благодійний внесок для розвитку закладу. 

Додатково повідомляємо: 

- Навчання організовано за очною та заочною  формами. 

- Очна форма навчання передбачає щотижневу індивідуальну та 

гурткову роботу за секціями наукових відділень. 

- Заочна форма навчання передбачає проведення установчої (жовтень 

- листопад)  та зимової (грудень - січень) сесій. 

Зразки вищевказаних документів додаються. 

          Для навчання організовано  відділення: 

І. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

ІІ. Мовознавства 

ІІІ. Філософії та суспільствознавства 

IV. Історії 

V. Наук про Землю 

VІ. Технічних наук 

VІІ. Комп’ютерних наук 

VIІІ. Математики 

IX. Фізики і астрономії 

X. Економіки 

XI. Хімії та біології 

ХІI. Екології та аграрних наук  

           Координати комунального позашкільного навчального закладу «Мала  

академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради»: 

Сайт: http://dvman.dnepredu.com/ 

E-mail: dnep-obl-man@yandex.ua 

Тел.:(056) 371-47-84, факс (056)374-23-47 

Графік роботи: 

http://dvman.dnepredu.com/uk/site/viddilennya-literaturozna.html
http://dvman.dnepredu.com/uk/site/viddilennya-movoznavstva.html
http://dvman.dnepredu.com/uk/site/viddilennya-filosofiyi-ta.html
http://dvman.dnepredu.com/uk/site/viddilennya-istoriyi.html
http://dvman.dnepredu.com/uk/site/viddilennya-nauk-pro-zeml.html
http://dvman.dnepredu.com/uk/site/viddilennya-tekhnichnikh-.html
http://dvman.dnepredu.com/uk/site/viddilennya-tekhnichnikh-.html
http://dvman.dnepredu.com/uk/site/viddilennya-kompiuternikh-nauk.html
http://dvman.dnepredu.com/uk/site/viddilennya-matematiki.html
http://dvman.dnepredu.com/uk/site/viddilennya-fiziki-i-astr.html
http://dvman.dnepredu.com/uk/site/viddilennya-ekonomiki.html
http://dvman.dnepredu.com/uk/site/viddilennya-khimiyi-ta-bi.html
http://dvman.dnepredu.com/uk/site/viddilennya-ekologiyi-ta-.html
mailto:dnep-obl-man@yandex.ua


9:00 – 13:00        13:00 – 17:00 (понеділок – п’ятниця ) 

Адреса: 49101 м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 26, свічка «Г»  

               49000 м. м. Дніпропетровськ, вул. Ульянова, 4, к. 302 

         Більш детальну  консультацію можна отримати у  методиста НМЦ ПТО 

Кузь Тамари Григорівни за телефоном 32-08-97, 096-00-79-694 або 099-62-

86-409. 

 

 

 

 

           

       Директор                                       В.М.Василиненко 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузь Т.Г. 

32-08-97 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

 

Директору   КПНЗ “МАНУМ”ДОР” 

 Тягло Н.В. 

 учня (учениці)  ________ класу 

________________________ 
(повна назва навчального закладу) 

_______________________________ 

________________________ 
(місто) 

_______________________________ 

(район) 
                

(прізвище.) 

                
(ім’я) 

                
(по-батькові) 

______________________________ 
(телефон, e-mail школи) 

______________________________ 

(контактний телефон) 

______________________________ 

(e-mail) 

 

 

Заява 
 

 

 Прошу  зарахувати  мене  до  числа  слухачів  КПНЗ  “Мала академія  

наук  учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради”, 

відділення _______________________________________________________, 

секції___________________________________________________________ 

 

 

 

 

        ________________________                                       _______________ 
                    (Прізвище та ініціали)                                                                 (Підпис)                                                                                         
 

 

               ________ 
   (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

 

 

ЗГОДА 

на збір та обробку персональних даних 

 

Я, ____________________________________________________ мати (батько) 

 П.І.Б.______________________________________________ учня _____ класу 

___________________________________ (назва навчального закладу дитини), 

 паспорт: серія ___ № __________ шляхом підписання цього тексту, 

відповідно до п. 6 ст. 6 та п.1.1. ст. 11 Закону України «Про захист 

персональних даних», надаю згоду та дозвіл комунальному позашкільному 

навчальному закладу «Мала академія наук учнівської молоді» 

Дніпропетровської обласної ради» на обробку, збір, реєстрацію, 

накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та 

поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення 

персональних даних про мого сина, (дочки), у тому числі конфіденційної 

інформації про його освіту, адресу,  дату та місце народження, місце 

навчання. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, 

безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках 

прямо передбачених законодавством. 

Згоду на обробку персональних даних надано на необмежений термін. 

 

________________           __________________         ______________________ 
                      (дата)            ( підпис)                                                              П.І.Б.           

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 3 

 

 

Директору    

КПНЗ “МАНУМ”ДОР” 

ТЯГЛО Н.В. 

 

учня (учениці)  ____________ 

класу 

______________________

__ 
(П.І.П.) 

____________________________

___ 

______________________

__ 
(місто, село) 

____________________________

___ 

 

 

ЗАЯВА 
 

 Прошу  прийняти благодійний внесок у розмірі 35 грн. для розвитку 

закладу. 

 

________________           __________________         ______________________ 
                      (дата)                     ( підпис)                                                                                 П.І.Б.           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


