
 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

(КПНЗ «ДОМАНУМ»)  

вул. Генерала Батюка, 20, м. Слов’янськ, Донецька область, 84121,  

е-mail: mandonetsk@ukr.net, http://www.man.dn.ua/, код ЄДРПОУ 38844611 
 

19.09.2022 №01-26/53      На № __________від____________ 

 

Органам управління освітою рад 

територіальних громад, військово-

цивільних адміністрацій 

Про зарахування до обласної 

очно-заочної школи «Юний дослідник» 

у 2022-2023 навчальному році 
 

Відповідно до наказу директора департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації від 05.09.2022 №94/163-22-ОД «Про організацію роботи 

обласної очно-заочної школи «Юний дослідник» у 2022-2023 навчальному році» 

комунальний позашкільний навчальний заклад «Донецька обласна Мала 

академія наук учнівської молоді» (далі − заклад) з 06 по 25 вересня 2022 року 

формує мережу наукових секцій дослідницько-експериментального напряму 

обласної очно-заочної школи «Юний дослідник» (далі – Школа), заняття в яких 

відбуватимуться на дистанційній навчальній платформі закладу. 

До гуртків зараховуються здобувачі та здобувачки освіти 8-11-х класів 

закладів загальної середньої, позашкільної освіти, студенти професійно-

технічних училищ та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Донецької 

області віком від 14 до 17 років. 

У поточному році Школа організовує свою роботу з урахуванням 

затвердженої структури наукових відділень, секцій Малої академії наук України. 

Для зарахування необхідно заповнити гугл-форму та прикріпити 

електронний варіант заяви на зарахування (Додаток 1) 

Перелік секцій Школи закладу, посилання на гугл-форми, заповнення яких 

необхідно для зарахування, міститься у додатку 2. Також подати заяву на 

зарахування можна за допомогою гугл-сайту 

https://sites.google.com/view/donman2022/. 

Реєстрація до секцій Школи триватиме до 29 вересня 2022 року. 

 

Директор      Оксана ЄВДОКІМОВА 

Лариса Тищенко (050)-989-01-40 

Алла Грибанова (095) -838-39-59 

Людмила Рибалка (066)-809-63-01 
Людмила Позднишева (050)-944-04-94 

 

 

mailto:mandonetsk@ukr.net
http://www.man.dn.ua/
https://sites.google.com/view/donman2022/


Додаток 1 

до листа КПНЗ «ДОМАНУМ» 

від 06.09.2022 №01-26/53 

 

Директору  

КПНЗ «ДОМАНУМ»  

Євдокімовій О.В. 

 

 

ЗАЯВА 

Я, ________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові претендента на зарахування до навчання в очно-заочній школі «Юний дослідник») 

дата народження: «____» ___________ 20____ р., паспорт (свідоцтво про 

народження) серія __________   № ____________, _______________________ 

__________________________________________________________________ 
(ким виданий) 

___________________________________________________, ______________________ 

(дата видачі) 

учень (-иця) _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(назва закладу освіти) 

 

прошу зарахувати мене до секції ______________________________________  

обласної очно-заочної школи «Юний дослідник». 

 

 

 

 
_________________    _____________   ________________ 
            (дата)          (особистий підпис)                 (ініціали, прізвище) 

 

 

__________ 

* Заповнена заява є згодою на збереження та обробку персональних даних. 

 
 
  



 

 

Додаток № 2  

до листа КПНЗ «ДОМАНУМ» 

від 06 вересня 2022 р. №01-26/52 

 

Директору  

КПНЗ «ДОМАНУМ»  

Євдокімовій О.В. 

 
ПЕРЕЛІК СЕКЦІЙ 

ОБЛАСНОЇ ОЧНО-ЗАОЧНОЇ ШКОЛИ «ЮНИЙ ДОСЛІДНИК» 

НА 2022-2023 Н.Р. 

№ Назва секції Керівник секції  Посилання на реєстрацію 

1.  Українська 

література 

Нікольченко  Марія 

Владиславівна, кандидат 

філологічних наук, 

доцент 

https://forms.gle/Hj8TkcdWY3sRxqFL6  

2.  Фольклористика Ледняк Юлія 

Владленівна, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

https://forms.gle/4CmsPctZ7E4F6oYw7  

3.  Українська мова Сегін Любомир 

Васильович, 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

https://forms.gle/5f5busT2XmaxRJnW9  

  

 

4.  Історичне 

краєзнавство 

Шалашна Наталія 

Миколаївна, кандидат 

історичних наук, доцент 

кафедри еститики.історії 

та культури 

https://forms.gle/osztUdZco1cod9pu7  

5.  Правознавство Грудницький Василь 

Миколайович, кандидат 

юридичних наук, доцент 

кафедри історії та права 

https://forms.gle/P5WjCLtSVmTiAuZD6  

6.  Соціологія Ташкінова Оксана 

Анатоліївна, кандидат 

соціологічних наук 

https://forms.gle/1NsibDZaY3J6LxMM8  

7.  Математика Дмитришин Ірина 

Сергіївна, асистент 

кафедри математики та 

моделювання  

https://forms.gle/iWUMgarfnWfWKyj3A  

8.  Фізика Любименко Олена 

Миколаївна, кандидат 

фізико-математичних 

наук, доцент кафедри 

електричної їнженерії 

ДВНЗ «ДонНТУ» 

https://forms.gle/QoPw7syJqpkBRh1W8  

9.  Комп’ютерні 

науки 

Величко Владислав 

Євгенович, кандидат 

фізико-математичних 

наук, доктор 

педагогічних наук  

https://forms.gle/UerXpQP9m88E16Ng6  
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https://forms.gle/5f5busT2XmaxRJnW9
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10.  Технічні науки Штепа Олександр 

Анатолійович, кандидат 

технічних наук,  

доцент, доцент кафедри 

електронної техніки 

https://forms.gle/UjBg5Gt9wziKPP5K7  

11.  Екологія Богомаз Ольга Петрівна, 

доктор філософії, доцент 

кафедри 

природоохоронної 

діяльності 

https://forms.gle/aT6KLNSXaVKvP24BA  

12.  Хімія 

 

Швець Ігор Іванович, 

кандидат хімічних наук, 

доцент кафедри хімічної 

технології палива 

https://forms.gle/c3wMEPex31xp6QDm8  
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