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НАКАЗ

від “ оІлО" Ґ О ______ 20^ /  р. № о?і- І
м. Київ

Про проведення І та II етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів -  
членів Малої академії наук України 
у 2021/2022 навчальному році

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.09.201 1 
№ 1099 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 
за № 1318/20056, Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів -  членів Малої академії наук України, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 08.02.2021 
№ 147, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.04.2021 за
№ 441/36063, Правил проведення в Київській області І та II етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів -  членів 
Малої академії наук України, затверджених наказом департаменту освіти і 
науки Київської обласної державної адміністрації від 30.06.2021 № 123, 
зареєстрованим у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства 
юстиції (м. Київ) 19.07.2021 за № 144/492, та з метою популяризації наукової 
діяльності, розвитку наукового світогляду, пошуку і підтримки обдарованої 
учнівської молоді,

НАКАЗУЮ:

1. Провести І (у територіальних громадах) та II (обласний) етапи 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів -  членів 
Малої академії наук України (далі -  конкурс) у дистанційній формі (онлайн) 
у наукових відділеннях і секціях, перелік яких наведено в додатку 1, у такі 
терміни:

I етап -  у грудні 2021 року;
II етап -  у лютому 2022 року.

2. Затвердити склад організаційного комітету II (обласного) етапу 
конкурсу (додаток 2).



3. Керівникам місцевих органів управління освітою:
3.1. Забезпечити проведення І етапу конкурсу в територіальних громадах;

3.2. Надати Київському обласному комунальному позашкільному 
навчальному закладу «Мала академія наук учнівської молоді» копії наказів про 
підсумки проведення І етапу конкурсу та заявки на участь у II етапі на 
електронну адресу MAN_kyivskaobI@uk.net до 12.01.2022;

3.3. Подати дослідницькі роботи учнів -переможців 1 етапу конкурсу, 
оформлені згідно з вимогами до їх написання, оформлення та представлення, 
Київському обласному комунальному позашкільному навчальному закладу 
«Мала академія наук учнівської молоді» (вул. Гризодубової, 84а, м. Біла 
Церква) на паперових та електронних носіях до 21.01.2022.

4. Київському обласному комунальному позашкільному навчальному 
закладу «Мала академія наук учнівської молоді» (С.Минзар):

4.1. Здійснити організаційне та науково-методичне забезпечення 
проведення II (обласного) етапу конкурсу;

4.2. Забезпечити подання дослідницьких робіт учнів -  переможців II 
(обласного) етапу конкурсу організаційному комітету III (всеукраїнського) 
етапу до 21.03.2022.

5. Здійснити фінансування II (обласного) етапу конкурсу за рахунок 
коштів Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу 
«Мала академія наук учнівської молоді».

6. Покласти контроль за виконанням наказу на Я. Тростянську -  
заступника директора -  начальника управління освіти, науки та інноваційної 
діяльності департаменту освіти і науки.

Директор департаменту Жанна ОСИПЕНКО

mailto:MAN_kyivskaobI@uk.net


Додаток 1
до наказу департаменту 
освіти і науки Київської 
облдержадміністрації 
від жо. /О

ПЕРЕЛІК
наукових відділень і секцій, в яких у 2021/2022 навчальному році проводитиметься 

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів -  членів 
________________________Малої академії наук України_______________________

Наукове відділення Секція

І. Літературознавства, фольклористики та 
м истецтвознавства

1. Українська література

2. Зарубіжна література

3. Фольклористика

4. Мистецтвознавство

5. Літературна творчість

6. Кримськотатарська гуманітаристика

II. Мовознавства 1. Українська мова

2. Російська мова

3. Іспанська мова

4. Англійська мова

5. Німецька мова

6. Французька мова

7. Польська мова

III. Філософії та суспільствознавства 1. Філософія

2. Соціологія

3. Правознавство

4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії

5-, Педагогіка

6. Журналістика

IV. Історії 1. Історія України

2. Археологія

3, Історичне краєзнавство

4. Етнологія

5. Всесвітня історія

V. Наук про Землю 1. Географія та ландшафтознавство

2. Геологія, геохімія та мінералогія

3. Кліматологія та метеорологія

4. Гідрологія

VI. Технічних наук 1. Технологічні процеси та перспективні технології

2. Електроніка та приладобудування



3. Матеріалознавство

4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і 
робототехніка

5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

6 . Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

7. Науково-технічна творчість та винахідництво

VII. Комп’ютерних наук 1. Комп'ютерні системи та мережі

2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

3. Технології програмування

4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного
інтелект)

5. Іпіетеї-технологіїта \УЕВ дизайн

6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

VIII. Математики 1. Математика

2, Прикладна математика

3. Математичне моделювання

IX. Фізики і астрономії 1. Теоретична фізика

2. Експериментальна фізика

3. Астрономія та астрофізика

4. Аерофізика та космічні дослідження

X. Економіки 1. Економічна теорія та історія економічної думки

2. Мікроекономіка та макроекономіка

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

XI. Хімії та біології 1. Загальна біологія

2. Біологія людини

3. Ботаніка

4. Зоологія

5. Медицина

6 . Валеологія

7. Психологія

8. Хімія

XII. Екології та аграрних наук Е Екологія

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

3. Агрономія

4. Ветеринарія та зоотехнія

5. Лісознавство

6. Селекція та генетика



Додаток 2
до наказу департаменту 
освіти і науки Київської 
облдержадміністрації 
від //>. / 4  / о Л  № J f .i l

СКЛАД
організаційного комітету II (обласного) етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів -  членів Малої академії наук України

1. Осипенко Жанна Жоржівна, директор департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації, голова оргкомітету;

2. Минзар Світлана Анатоліївна, директор Київського обласного 
комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 
учнівської молоді», співголова оргкомітету;

3. Соловйова Ірина Василівна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи Київського обласного комунального позашкільного навчального 
закладу «Мала академія наук учнівської молоді», секретар оргкомітету.

Члени оргкомітету:
1. Бойчук Олена Володимирівна, завідувач організаційно-масового 

відділу Київського обласного комунального позашкільного навчального 
закладу «Мала академія наук учнівської молоді».

2. Волошина Наталія Олексіївна, завідувач кафедри екології 
факультету природничо-географічної освіти та екології Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор біологічних наук, 
професор (за згодою).

3. Григоренко Олена Володимирівна, завідувач методичного відділу 
Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала 
академія наук учнівської молоді».

4. Димань Тетяна Миколаївна, проректор з освітньої, виховної та 
міжнародної діяльності Білоцерківського національного аграрного 
університету, доктор сільськогосподарських наук, професор (за згодою).

5. Потильчак Олександр Валентинович, завідувач кафедри 
джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін факультету історичної 
освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 
доктор історичних наук, професор (за згодою).

6. Терехова Ольга Олександрівна, заступник директора з навчально- 
методичної роботи Київського обласного комунального позашкільного 
навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді».


