
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

вул. Лесі Українки, 59 м. Луцьк, 43025, тел. (0332) 722 354, факс 722 319, e-mail: post@uon.voladm.gov.ua,
                                                                             код ЄДРПОУ 39782790
________________________________________________________________________________________________

             
___________ № ___________                                на № __________від __________

Начальникам місцевих 
органів управління освітою 

Керівникам ліцеїв обласного 
підпорядкування 

Щодо проведення літніх шкіл комунальної
установи “Волинська обласна Мала академія наук”

Повідомляємо, що у червні 2022 року комунальною установою 
“Волинська обласна Мала академія наук” у форматі онлайн буде проведено 
літні школи для учнів 7-11 класів закладів загальної середньої освіти 
Волинської області, а саме:

з 13 по 15 червня 2022 року філологічну школу,
з 13 по 15 червня 2022 року школу з журналістики,
з 13 по 15 червня 2022 року школу з географії, 
з 13 по 15 червня 2022 року школу з історії, 
з 13 по 17 червня 2022 року школу “Юний програміст” (для учнів 

7-9 класів),
з 14 по 16 червня 2022 року школу з медицини, 
з 14 по 16 червня 2022 року школу з екології, 
з 14 по 16 червня 2022 року школу з матеріалознавства та хімії, 
з 14 по 16 червня 2022 року школу “Основи мікроелектроніки та 

робототехніки”,
з 15 по 17 червня 2022 року школу з біотехнологій, 
з 15 по 17 червня 2022 року математичну школу присвячену 130-річчю 

від дня народження Михайла Кравчука “Моя любов – Україна та математика”, 
з 15 по 17 червня 2022 року школу з правознавства.
Програмою шкіл передбачено лекції-презентації, практичні заняття, 

тренінги, онлайн-екскурсії тощо.
Просимо довести інформацію до відома закладів загальної середньої 

освіти  та забезпечити участь учнів 7-11 класів у літніх школах.
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Для участі в літніх школах необхідно до 8 червня 2022 року: 
1. Надіслати заявку  на електронну адресу комунальної установи 

“Волинська обласна Мала академія наук”: vvman92@gmail.com (форма 
додається).

2. Зареєструватися в режимі онлайн за посиланням: http://surl.li/bzeia.
Інформацію щодо подальшої участі у літніх школах буде надіслано учням 

на їхні електронні адреси, вказані у заявках.
Детальна інформація:
філологічна школа та школа з журналістики (Кулібаба Ольга Андріївна, 

тел. 066 718 4475),
школа  з географії  та  школа  з історії (Миронюк  Наталія   Віталіївна, 

тел. 066 4480858),
школа   “Юний   програміст”  (Мазурик  Валерій   Володимирович, 

тел. 096 3888026),
школа  з  екології (Музиченко Оксана Семенівна, тел. 066 2074416),
школа  біотехнологій та  школа з  медицини (Роїк  Віта  Іванівна,  

тел. 0956654248),
школа з матеріалознавства та хімії, школа “Основи мікроелектроніки та 

робототехніки”  (Бурбела Олена Федорівна, тел. 067 8364980),
математична школа (Курносова Аліна Володимирівна, тел. 095 143 3269),
школа з правознавства (Банзерук Марина Вікторівна, тел. 099 4259237).

Додаток на 1 арк. в 1 прим.

Заступник начальника                                                      Тетяна СОЛОМІНА

Лариса Роговська 727 151
Віта Роїк 711 693                                      
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