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Юний друже!  
 

Механіко-математичний факультет Миколаївського 

національного університету імені В.О. Сухомлинського  

запрошує взяти участь у фестивалі творчості «Молодіжна хвиля».  

Якщо ти творча, талановита і яскрава особистість, чекаємо 

на тебе в студіях фестивалю: студії майстер-класу, студії 

освітніх проектів, студії інформаційно-комунікаційних технологій та студії Füsis. Вони  

допоможуть тобі самовдосконалитися та стимулювати розвиток творчих здібностей.   

На учасників і переможців фестивалю чекають заохочення і винагороди. 

Запрошуємо до співпраці в студіях фестивалю, який буде проходити в м. Миколаєві з 

14 травня по 21 травня 2016 року відповідно до затвердженої програми, відкриття 

фестивалю відбудеться 14 травня о 10:00 за адресою: механіко-математичний факультет 

МНУ імені В.О.Сухомлинського,  корпус № 2, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24. 

 

Бажаємо успіхів і творчої наснаги. 

 
Реєстрація в студіях для участі у фестивалі 

здійснюється до 30 квітня 2016 року. 

Індивідуальні та колективні заявки приймаються на електронну адресу: 

mankus.irina@mail.ru та за телефоном 0967341858 або особисто. 

Студії фестивалю: 
Студія майстер-класу: «Світ професій». «Майструємо разом». «Музей 
фізичного експерименту» 

 
Студія освітніх проектів: «З любов’ю до рідного міста».  «Пізнай себе». 
«Здоров’я зберігаючі технології» 

 

Студія інформаційно-комунікаційних технологій: «3D- анімація або 
Пригоди Аліси», «Комп’ютерний квест», «3D-графіка». 
 
Студія Füsis: презентація творчих  учнівських  робіт у номінаціях: 
наукове дослідження, ноу-хау, хобі.



ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ  

«МОЛОДІЖНА ХВИЛЯ» 

14.05.2016  

9:00-10:00 –  реєстрація учасників фестивалю «Молодіжна 

хвиля» механіко-математичний факультет 

МНУ імені В.О. Сухомлинського, корпус №2 

Кава-брейк. 

 

10:00-10:45 – урочисте відкриття фестивалю творчості. 

Нагородження переможців заочного туру 

фестивалю (актова зала, 4 поверх). 

 

11:00-13:00 – робота в студіях фестивалю: 

Студія майстер-класу (ауд. 02.304) 

Студія освітніх проектів (ауд.02.312) 

Студія інформаційно-комунікаційних 

технологій (ауд.02.207) 

Студія Füsis (ауд. 02.308, 02.208). 

 

13:00-14:00 – обідня перерва. 

Студентська кав’ярня «Українські страви» 

(ауд. 02.316) 

 

14:00-15:00 – робота галереї творчих особистостей (хол 

актової зали). Екскурсія в обсерваторію імені 

Н.Д. Калиненкова. 

 

15:00-16:00 – від’їзд учасників. 

 

15.05.2016 – 18.05.2016 

10.00-18:00 –робота презентаційних офісів студій 

фестивалю (______).  

Робота галереї творчих особистостей. 

 



19.05.2016 – 20.05.2016  

13:00-16:00 – робота учасників фестивалю в студіях 

(механіко-математичний факультет МНУ 

ім. В.О. Сухомлинського, корпус №2). 

 

21.05.2016 

11:00 –  святкування днів Науки в Україні.  

Нагородження переможців фестивалю творчості 

«Молодіжна хвиля» (приміщення Миколаївського 

академічного художнього російського 

драматичного театру імені Чкалова). 

 
Партнери фестивалю творчості: 

 

Державний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний коледж» 

 

Лавка времени «By time» 

 

 

 

Чекаємо на фестивалі!  
 

Сподіваємось на плідну співпрацю! 
 

Створимо успіх  разом! 
 
 
 



 

 

Механіко-математичний 

факультет 

Миколаївський національний 

університет 

імені В.О.Сухомлинського 
 

 Освітній проект «КРОК ДО НАУКИ»  

Фестиваль творчості «Молодіжна хвиля» 

А Н К Е Т А - З А Я В К А *  
Прізвище, ім’я по-батькові ___________________________________ 

Дата народження «__» ___________ _____ р. Клас ______________ 

Домашня адреса ____________________________________________ 

Тел.: (____)_________, мобільний___________, Е-mail ____________ 

Повна назва школи __________________________________________ 

Адреса школи _______________________________________________ 

Директор школи _____________________________________________ 
(прізвище, ім ’я по-батькові ) 

 

Ваші захоплення та досягнення: 

У навчанні  

У спорті  

Інші «Хобі»  
 

Шановний учаснику! Зареєструйся для роботи у студіях фестивалю: 

(відмітити   ) 

І  

Майстер-клас:  

творча робота, 

наукове відкриття 

«Ноу-Хау» 

II  

Освітні проекти: 

науковий пошук, 

наукові дослідження 

«Хобі» 

III  

Інформаційно- 

комунікативні 

технології: 

«3D- анімація або 

Пригоди Аліси», 

«Комп’ютерний квест», 

«3D-графіка» 
Прізвище, ім’я по-б., 

викладача-керівника роботи 

  

Викладач _______________ 

         (назва предмету) 

 

 

Студія Füsis   

Назва роботи 

(Короткий опис роботи зробити на 1-3 арк.) 
«___» ____________ 2016 р.   ________________          ____________________ 

(підпис)          (Прізвище, і. по-б.) 


