
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
■/X / / . ____ 2021 м. Дніпро № Х ЗЗ  /0/212-21

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

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 04.11.2021 
року №1173 '"Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2021/2022 
у навчальному році”, від 08.02.2021 № 147 “Про затвердження Правил 
проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України”, зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 11.04.2014 за № 407/25184, з метою духовного, творчого, 
інтелектуального розвитку учнівської молоді, створення умов для формування 
творчого покоління молодих науковців і практиків для різних галузей 
суспільного життя, навичок дослідницької роботи, відповідальності за 
результати власних досліджень

НАКАЗУЮ

1. Провести у 2021/2022 навчальному році И етап Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України (далі -  Конкурс-захист), дотримуючись чинного законодавства 
України в частині запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК5-СоУ-2.

2. Затвердити як такі, що додаються:
персональний склад організаційного комітету II етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України у 2021/2022 навчальному році;

перелік наукових секцій, в яких проводиться II етап Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України у 2021/2022 навчальному році.
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3. Директорові комунального позашкільного навчального закладу "Мала 
академія наук учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради” Тягло Н.В.:

3.1. Вжити організаційних заходів щодо проведення II етапу Конкурсу- 
захисту до 28 лютого 2022 року, дотримуючись чинного законодавства України 
в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

3.2. Забезпечити координаційно-методичний супровід І етапу Конкурсу- 
захисту.

3.3. Здійснити організаційні заходи щодо надання відповідних документів 
переможців II етапу Конкурсу-захисту до 20 березня 2022 року організаційному 
комітету III етапу.

4. Керівникам органів управління освітою сільських, селищних та міських 
рад (за згодою), професійних (професійно-технічних) закладів, закладів освіти 
Дніпропетровської обласної ради:

4.1. Здійснити організаційні заходи щодо проведення І етапу Конкурсу- 
захисту, дотримуючись чинного законодавства України в частині запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2, до 20 січня 2022 року.

4.2. Надати відповідні документи переможців І етапу Конкурсу-захисту 
з 24 до 26 січня 2022 року організаційному комітету II етапу.

5. Координацію дій щодо виконання даного наказу покласти на завідувача 
сектором виховної роботи по позашкільної освіти Федорченко К.Є., контроль -  
на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої 
освіти Середню В.Г.

Виконуюча обов’язки
директора департаменту А
освіти і науки облдержадміністрації ' Наталія ЛИТВИНЕНКО

/ / от і / ц '



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації 
від/ / / /  2021 № б'ЗЗ /0/212-21

Перелік наукових секцій,
в яких проводиться II етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 
у 2021/2022 навчальному році

Наукове відділення літературознавства, 
фольклористики та мистецтвознавства

Наукове відділення мовознавства

1. Українська література 1. Українська мова
2. Зарубіжна література 2. Іспанська мова
3. Фольклористика 3. Англійська мова
4. Мистецтвознавство 4. Німецька мова
5. Літературна творчість 5. Французька мова
6. Кримськотатарська гуманітаристика 6. Польська мова

Н а у к о в е  в ід д іл е н н я  ф іл о с о ф і ї  та  
с у с п іл ь с т в о з н а в с т в а

Н а у к о в е  в ід д іл е н н я  історії:

1. Філософія 1. Історія України
2. Соціологія 2. Археологія
3. Правознавство 3. Історичне краєзнавство
4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії 4. Етнологія
5. Педагогіка 5. Всесвітня історія.
6. Журналістика

Наукове відділення наук про Землю Наукове відділення технічних наук

1. Географія та ландшафтознавство 1. Технологічні процеси та перспективні 
технології

2. Геологія, геохімія та мінералогія 2. Електроніка та приладобудування

3. Кліматологія та метеорологія 3. Матеріалознавство

4. Гідрологія 4. Авіа- та ракетобудування, 
машинобудування і робототехніка

5. Геоінформаційні системи та дистанційне 
зондування Землі

5. Інформаційно-телекомунікаційні системи 
та технології
6. Екологічно безпечні технології 
та ресурсозбереження
7. Науково-технічна творчість 
та винахідництво
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Наукове відділення комп ’ютерних наук Наукове відділення математики

1. Комп’ютерні системи та мережі 1. Математика
2. Кібербезпека
3. Технології програмування 2. Прикладна математика
4. Інформаційні системи, бази даних 
та системи штучного інтелекту
5 .1гйегпей-технології та \¥ЕВ-дизайн 3. Математичне моделювання
6. Мультимедійні системи, навчальні 
та ігрові програми

Наукове відділення фізики і астрономії Наукове відділення економіки
1. Теоретична фізика 1. Економічна теорія та історія економічної 

думки
2. Експериментальна фізика 2. Мікроекономіка та макроекономіка
3. Астрономія та астрофізика 3. Фінанси, грошовий обіг і кредит
4. Аерофізика та космічні дослідження 4. Менеджмент

Наукове відділення хімії та біології Наукове відділення екології та аграрних 
наук

1. Загальна біологія 1. Екологія
2. Біологія людини 2. Охорона довкілля та раціональне 

природокористування

3. Ботаніка 3. Агрономія

4. Зоологія 4. Ветеринарія та зоотехнія

5. Медицина 5. Лісознавство

6. Валеологія 6. Селекція та генетика

7. Психологія 7. Сучасні біотехнології

8. Хімія . ..

Завідувач сектору
позашкільної освіти та виховної роботи Катерина ФЕДОРЧЕНКО
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
від 2021 № /0/212-21

Персональний склад організаційного комітету 
II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів- 

членів Малої академії наук України у 2021/2022 навчальному році

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада,
назва закладу освіти

ПОЛТОРАЦЬКИЙ 
Олексій Володимирович

директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 
голова організаційного комітету

ОКОВИТИЙ президент Дніпропетровського відділення Малої академії наук
Сергій Іванович України, ректор Дніпровського національного університету

імені Олеся Гончара, професор, член Наукового комітету 
Національної ради України з питань розвитку науки і 
технологій, заслужений діяч науки і техніки України, доктор 
хімічних наук, співголова організаційного комітету 
(за згодою)

ОВЧАРЕНКО заступник директора комунального позашкільного
Наталія Володимирівна навчального закладу “Мала академія наук учнівської молоді”

Дніпропетровської обласної ради”, секретар організаційного 
комітету

Члени організаційного комітету:

АЗКЖОВСЬКИЙ ректор Національного технічного університету “Дніпровська
Олександр Олександрович політехніка”, професор, член колегії Міністерства освіти

і науки України, кандидат технічних наук (за згодою)

КОБЕЦЬ ректор Дніпровського державного аграрно-економічного
Анатолій Степанович університету, доктор наук з державного управління,

професор, заслужений працівник освіти України (за згодою)

ПЕРЦЕВА ректор Дніпропетровського державного медичного
Тетяна Олексіївна університету, доктор медичних наук, член-кореспондент

Національної академії медичних наук України, професор 
(за згодою)

СЕРЕДНЯ начальник управління дошкільної, позашкільної та загальної
Валентина Григорівна середньої освіти департаменту освіти і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, кандидат 
філософських наук (за згодою)

СИЧЕНКО ректор комунального вищого навчального закладу
Віктор Володимирович “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської

обласної ради, доктор наук з державного управління, 
професор (за згодою)
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СУХИЙ
Костянтин Михайлович 

ТЯГЛО
Наталія Василівна

ФЕДОРЧЕНКО 
Катерина Євгенівна

ФОМЕНКО 
Андрій Євгенович

Завідувач сектору

ректор державного вищого навчального закладу “Український 
державний хіміко-технологічний університет”, професор, 
доктор технічних наук (за згодою)

директор комунального позашкільного навчального закладу 
“Мала академія наук учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради”

завідувач сектору позашкільної освіти та виховної роботи 
департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації

ректор Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, полковник 
поліції (за згодою)

позашкільної освіти та виховної роботиї роботи Катерина ФЕДОРЧЕНКОКатерина ФЕДОРЧЕНКО

\ /


