
 

 

 
 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 
 

від _____________________ Краматорськ №______________________ 
   

 
 

Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту                               

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України                                         

у 2022/2023 навчальному році 

 

 

На виконання указів Президента України від 24 лютого 2022 року  

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, 12 серпня 2022 року № 573/2022 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ, наказу Міністерства 

освіти і науки України від 04.11.2022 №985 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України у 2022/2023 навчальному році», керуючись статтями 6, 41 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації», з метою виявлення обдарованої 

учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для 

самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Керівникам структурних підрозділів освіти військових адміністрацій, 

керівникам закладів позашкільної освіти спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Донецької області та рекомендувати керівникам 

структурних підрозділів освіти рад територіальних громад: 

1.1.  Провести І етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України (далі  Конкурс) до 20 січня  

2023 року. 

1.2.  Організувати подання документації про результати проведення                

І етапу Конкурсу та науково-дослідницьких робіт учнів-переможців до 

комунального позашкільного навчального закладу «Донецька обласна Мала 

академія наук учнівської молоді» до 01 лютого 2023 року. 

 

2. Директору комунального позашкільного навчального закладу 

«Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді» Оксані Євдокімовій 

забезпечити прийом документації та науково-дослідницьких робіт учнів для 
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участі у ІІ (обласному) етапі Конкурсу.  

 

3. Начальнику відділу національного виховання та європейської 

інтеграції управління фахової освіти, національного виховання та європейської 

інтеграції Олені Василенко оприлюднити цей наказ на сторінці департаменту 

вебсайту офіційного інтернет-представництва Донецької обласної державної 

адміністрації. 

  

4. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на відділ 

національного виховання та європейської інтеграції (Василенко), контроль – на 

заступника директора департаменту - начальника управління фахової освіти, 

національного виховання та європейської інтеграції Ганну Ященко. 

 

 

 

Директор  департаменту                                                    Тетяна СІДАШЕВА                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


