
  

 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

вул. Генерала Батюка, 20, м. Слов’янськ, Донецька область, 84121, е-mail: 

mandonetsk@ukr.net 

Код ЄДРПОУ 38844611 
 

11 березня 2021 №01-26/45                                              На № __________від_______________ 
 

Органам управління освітою рад 

територіальних громад 

 

Про проведення ІІ етапу  

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів МАН України у 2021 році 

 

 На виконання наказу директора департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації від 25.02.2021 №56/163-21-ОД «Про проведення ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України у 2020/2021 навчальному році» повідомляємо, що 

постерний захист науково-дослідницьких робіт та наукова конференція 

учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України (далі– Конкурс) відбудеться в дистанційному 

форматі 13 і 14 березня 2021 року.  

Просимо вас повідомити учасників Конкурсу про порядок проведення ІІ 

етапу Конкурсу: 

1. 13 березня 2021 року о 9 годині 30 хвилин – урочисте відкриття 

Конкурсу в дистанційному форматі Google meet за покликанням 
https://meet.google.com/mqy-bhck-uxq. 

2. Постерний захист: 

− до 13 березня 2021 року на адресу skype секції (додаток) надіслати 

повідомлення (запит на додавання до контакту журі), у якому обов’язково 

вказати секцію та прізвище учасника Конкурсу. 

− 13 березня учасник у відповідний час очікує на дзвінок від журі. 

− після виходу на зв`язок із журі учасник у програмі skype представляє 

свій постер. 

3. Для участі в науковій конференції 14 березня конкурсанти о 9 

годині 45 хвилин за покликанням (додаток) приєднується до конференції 

Google meet, яка розпочне роботу о 10 годині. 

https://meet.google.com/mqy-bhck-uxq


4. Підсумкові результати Конкурсу будуть оприлюднені 15 - 16 

березня 2021 року на сайті КПНЗ «ДОМАНУМ». 

Додаток на  4 аркушах в 1 примірнику. 

 

Директор КПНЗ «ДОМАНУМ»          Оксана ЄВДОКІМОВА



Додаток  

до листа КПНЗ «ДОМАНУМ» 

11 березня 2021 № 01-26/45                

 

Перелік 

адрес Skype для постерного захисту та покликань на наукову конференцію за секціями 

 

Назва 

відділення 
Секція 

Постерний захист (13.03.) Наукова конференція (14.03.) 

Час 

роботи 

секції 

адреса Skype або 

покликання на Google 

meet 

Покликання на Google meet або 

адреса Skype 
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1. Українська література 1000 –1345 Section1.man meet.google.com/xzj-oxgo-igv 

2. Зарубіжна література 1000 –1050 Section2.man meet.google.com/sgb-xujs-kdw 

3. Фольклористика 1050 –1320 Section2.man meet.google.com/sgb-xujs-kdw 

4. Мистецтвознавство 1000-1115 https://join.skype.com/invite/hFtrh
v18Z7Q0 

https://join.skype.com/invite/hFtrhv18Z7Q0 

5. Літературна творчість 1345-1410 Section1.man meet.google.com/xzj-oxgo-igv 
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1. Українська мова 1000 –1320 filolog-mariya2016 meet.google.com/prd-mnjw-nro 

2. Російська мова 1320-1410 Section2.man meet.google.com/sgb-xujs-kdw 

3. Англійська мова 1000 -1255 Section3.man meet.google.com/stc-fuje-ign 

 

4. Німецька мова 1255 -1435 Section3.man meet.google.com/stc-fuje-ign 

 

5. Французька мова 1435 -1500 Section3.man  meet.google.com/stc-fuje-ign 
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а 1. Філософія 1000–1025 https://join.skype.com/invite/nVL8

0jftmJjf (логін-grydnitskiy) 
 https://meet.google.com/jme-djjq-duw 

http://meet.google.com/xzj-oxgo-igv
http://meet.google.com/sgb-xujs-kdw
http://meet.google.com/sgb-xujs-kdw
https://join.skype.com/invite/hFtrhv18Z7Q0
https://join.skype.com/invite/hFtrhv18Z7Q0
https://join.skype.com/invite/hFtrhv18Z7Q0
http://meet.google.com/xzj-oxgo-igv
http://meet.google.com/sgb-xujs-kdw
http://meet.google.com/stc-fuje-ign
http://meet.google.com/stc-fuje-ign
http://meet.google.com/stc-fuje-ign
https://join.skype.com/invite/nVL80jftmJjf
https://join.skype.com/invite/nVL80jftmJjf
https://meet.google.com/jme-djjq-duw
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2. Соціологія 1140–1345 https://join.skype.com/lQp2aeEF9Nh

7 
meet.google.com/wbi-wkcy-gig 

3. Правознавство 1025-1140 https://join.skype.com/invite/nVL8
0jftmJjf (логін-grydnitskiy) 

 https://meet.google.com/jme-djjq-duw 

4. Теологія, релігієзнавство 

та історія релігії 

1140-1230 https://join.skype.com/invite/nVL
80jftmJjf (логін-grydnitskiy) 

 https://meet.google.com/jme-djjq-duw 

5. Педагогіка 1345-1550 https://join.skype.com/lQp2aeEF9N

h7 
meet.google.com/wbi-wkcy-gig 

6. Журналістика 1000-1140 https://join.skype.com/lQp2aeEF9N

h7 
meet.google.com/wbi-wkcy-gig 
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1. Історія України 1205-1320 hd@mdu.in.ua meet.google.com/aeh-oycn-qjg 

2. Історичне краєзнавство 1000-1500 Section4.man meet.google.com/vpq-fyqx-agi 

3. Всесвітня історія 1000-1205 hd@mdu.in.ua meet.google.com/aeh-oycn-qjg 
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 1. Географія та 

ландшафтознавство 

1000–1230 viktoralex011 https://meet.google.com/jzp-ekko-nuq 
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1. Електроніка та 

приладобудування 

1115-1205 https://meet.google.com/rhf-

rqer-qgf 

https://meet.google.com/rhf-rqer-qgf 

2. Матеріалознавство 1230–1255 https://meet.google.com/rhf-

rqer-qgf 

https://meet.google.com/rhf-rqer-qgf 

3. Інформаційно-

телекомунікаційні системи 

та технології 

1205–1230 https://meet.google.com/rhf-

rqer-qgf 

https://meet.google.com/rhf-rqer-qgf 

4. Екологічно безпечні 

технології та 

ресурсозбереження 

1000–1115 https://meet.google.com/rhf-

rqer-qgf 

https://meet.google.com/rhf-rqer-qgf 

5. Науково-технічна 

творчість та винахідництво 

1255-1410 https://meet.google.com/rhf-

rqer-qgf 

https://meet.google.com/rhf-rqer-qgf 

https://join.skype.com/lQp2aeEF9Nh7
https://join.skype.com/lQp2aeEF9Nh7
http://meet.google.com/wbi-wkcy-gig
https://join.skype.com/invite/nVL80jftmJjf
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https://meet.google.com/jme-djjq-duw
https://join.skype.com/invite/nVL80jftmJjf
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https://join.skype.com/lQp2aeEF9Nh7
http://meet.google.com/wbi-wkcy-gig
https://join.skype.com/lQp2aeEF9Nh7
https://join.skype.com/lQp2aeEF9Nh7
http://meet.google.com/wbi-wkcy-gig
http://meet.google.com/vpq-fyqx-agi
https://meet.google.com/jzp-ekko-nuq
https://meet.google.com/rhf-rqer-qgf
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https://meet.google.com/rhf-rqer-qgf
https://meet.google.com/rhf-rqer-qgf
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https://meet.google.com/rhf-rqer-qgf
https://meet.google.com/rhf-rqer-qgf
https://meet.google.com/rhf-rqer-qgf
https://meet.google.com/rhf-rqer-qgf
https://meet.google.com/rhf-rqer-qgf
https://meet.google.com/rhf-rqer-qgf
https://meet.google.com/rhf-rqer-qgf
https://meet.google.com/rhf-rqer-qgf
https://meet.google.com/rhf-rqer-qgf


3 

V
ІІ

. 
В

ід
д

іл
ен

н
я
 к

о
м

п
’ю

те
р
н

и
х

 н
ау

к
 

1. Комп’ютерні системи та 

мережі 

1050-1205 https://meet.google.com/kba-

eoob-uhp 

https://meet.google.com/kba-eoob-uhp 

 

2. Кібербезпека 1050–1115 https://meet.google.com/xdq-vbth-

vmp 

https://meet.google.com/xdq-vbth-vmp 

3. Технології 

програмування 

1000-1050 https://meet.google.com/kba-

eoob-uhp 

https://meet.google.com/kba-eoob-uhp 

4. Інформаційні системи, 

бази даних та системи 

штучного інтелекту 

1205–1230 https://meet.google.com/kba-

eoob-uhp 

https://meet.google.com/kba-eoob-uhp 

 

5. Internet-технології та 

WEB дизайн 

1000–1050 https://meet.google.com/xdq-vbth-

vmp 

https://meet.google.com/xdq-vbth-vmp 

 

6. Мультимедійні системи, 

навчальні та ігрові 

програми 

1115–1255 https://meet.google.com/xdq-vbth-

vmp 

 

https://meet.google.com/xdq-vbth-vmp 
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1. Математика 1000-1205 Section5.man meet.google.com/ppd-tqjq-xse 

2. Прикладна математика 13.02.2021 

1230-1615 

Section5.man meet.google.com/ppd-tqjq-xse 

3. Математичне 

моделювання 

13.02.2021 

1205-1230 

Section5.man meet.google.com/ppd-tqjq-xse 
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1. Теоретична фізика 1000-1115 live:239528e06398e424 meet.google.com/cvk-qmqx-cnq 

2. Експериментальна фізика 1115-1230 live:239528e06398e424 meet.google.com/cvk-qmqx-cnq 

3. Астрономія та 

астрофізика 

1230-1255 

 

live:239528e06398e424 meet.google.com/cvk-qmqx-cnq 

4. Аерофізика та космічні 

дослідження 

1255-1345 

 

live:239528e06398e424 meet.google.com/cvk-qmqx-cnq 

https://meet.google.com/kba-eoob-uhp
https://meet.google.com/kba-eoob-uhp
https://meet.google.com/kba-eoob-uhp
https://meet.google.com/xdq-vbth-vmp?hs=224
https://meet.google.com/xdq-vbth-vmp?hs=224
https://meet.google.com/xdq-vbth-vmp?hs=224
https://meet.google.com/kba-eoob-uhp
https://meet.google.com/kba-eoob-uhp
https://meet.google.com/kba-eoob-uhp
https://meet.google.com/kba-eoob-uhp
https://meet.google.com/kba-eoob-uhp
https://meet.google.com/kba-eoob-uhp
https://meet.google.com/xdq-vbth-vmp?hs=224
https://meet.google.com/xdq-vbth-vmp?hs=224
https://meet.google.com/xdq-vbth-vmp?hs=224
https://meet.google.com/xdq-vbth-vmp?hs=224
https://meet.google.com/xdq-vbth-vmp?hs=224
https://meet.google.com/xdq-vbth-vmp?hs=224
http://meet.google.com/ppd-tqjq-xse
http://meet.google.com/ppd-tqjq-xse
http://meet.google.com/ppd-tqjq-xse
http://meet.google.com/cvk-qmqx-cnq
http://meet.google.com/cvk-qmqx-cnq
http://meet.google.com/cvk-qmqx-cnq
http://meet.google.com/cvk-qmqx-cnq
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1. Економічна теорія та 

історія економічної думки 

1000-1050 
 

https://us04web.zoom.us/j/7820635

3621?pwd=SWhaTHJraUpQaXVZd

VF5RUJXSVRsQT09 

https://us04web.zoom.us/j/78206353621?pwd=SW
haTHJraUpQaXVZdVF5RUJXSVRsQT09 

2. Мікроекономіка та 

макроекономіка 

1050--1230 

 

https://us04web.zoom.us/j/7820635
3621?pwd=SWhaTHJraUpQaXVZd
VF5RUJXSVRsQT09 

https://us04web.zoom.us/j/78206353621?pwd=SW
haTHJraUpQaXVZdVF5RUJXSVRsQT09 

3. Фінанси, грошовий обіг і 

кредит 

1230-1255 https://us04web.zoom.us/j/7820635
3621?pwd=SWhaTHJraUpQaXVZd
VF5RUJXSVRsQT09 

https://us04web.zoom.us/j/78206353621?pwd=SW
haTHJraUpQaXVZdVF5RUJXSVRsQT09 
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1. Загальна біологія 1205-1410 valeriia_mychailenko https://meet.google.com/irt-jssq-qmz 

2. Біологія людини 1000-1050 valeriia_mychailenko https://meet.google.com/irt-jssq-qmz 

3. Ботаніка 1050–1205 valeriia_mychailenko https://meet.google.com/irt-jssq-qmz 

4. Зоологія 1410-1435 valeriia_mychailenko https://meet.google.com/irt-jssq-qmz 

5. Медицина 1435- 1525 valeriia_mychailenko https://meet.google.com/irt-jssq-qmz 

6. Психологія 1000–1140 Section6.man meet.google.com/nuk-fwnw-jak 

7. Хімія 1000-1140 sigors2015 meet.google.com/voh-rfdz-woo 
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1. Екологія 1000-1255 olgachepak2 meet.google.com/fwv-jdkj-rys 

2. Охорона довкілля та 

раціональне 

природокористування 

1255–1525 
 

olgachepak2 meet.google.com/fwv-jdkj-rys 
 

3. Агрономія 13.02.2021 

1525-1615 

olgachepak2 meet.google.com/fwv-jdkj-rys 
 

4. Ветеринарія та зоотехнія 1525-1550 valeriia_mychailenko https://meet.google.com/irt-jssq-qmz 

5. Лісознавство 1550-1705 valeriia_mychailenko https://meet.google.com/irt-jssq-qmz 

 
 

https://us04web.zoom.us/j/78206353621?pwd=SWhaTHJraUpQaXVZdVF5RUJXSVRsQT09
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https://us04web.zoom.us/j/78206353621?pwd=SWhaTHJraUpQaXVZdVF5RUJXSVRsQT09
https://us04web.zoom.us/j/78206353621?pwd=SWhaTHJraUpQaXVZdVF5RUJXSVRsQT09
https://us04web.zoom.us/j/78206353621?pwd=SWhaTHJraUpQaXVZdVF5RUJXSVRsQT09
https://us04web.zoom.us/j/78206353621?pwd=SWhaTHJraUpQaXVZdVF5RUJXSVRsQT09
https://us04web.zoom.us/j/78206353621?pwd=SWhaTHJraUpQaXVZdVF5RUJXSVRsQT09
https://us04web.zoom.us/j/78206353621?pwd=SWhaTHJraUpQaXVZdVF5RUJXSVRsQT09
https://meet.google.com/irt-jssq-qmz
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https://meet.google.com/irt-jssq-qmz
https://meet.google.com/irt-jssq-qmz
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