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29 09.2022 р. № 62_                          На № __________від___________ 

 

Органам управління освітою рад 

територіальних громад, 

військових, військово-цивільних 

адміністрацій 

 

 

 

Про проведення обласного конкурсу пошуково-дослідницьких робіт «Вигнані з 

рідної землі: депортації – злочини проти людства», присвяченого 75-им 

роковинам примусових депортацій українців з українських етнічних земель  

 

На виконання Постанови Верховної Ради України від 17 грудня 2021 року 

№ 1982-IX «Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках», 

відповідно до наказу директора департаменту освіти і науки Донецької 

обласної державної адміністрації від 04 січня 2022 року № 1/163-22-ОД «Про 

затвердження Плану обласних організаційно-масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2022 рік (за основними напрямами позашкільної 

освіти)», у жовтні 2022 року КПНЗ «Донецька обласна Мала академія наук 

учнівської молоді» (далі − заклад) проводить обласний конкурс пошуково-

дослідницьких робіт «Вигнані з рідної землі: депортації – злочини проти 

людства», присвяченого 75-им роковинам примусових депортацій українців з 

українських етнічних земель (далі – Конкурс). 

Конкурс проводиться з метою увічнення пам’яті жертв операції «Захід» – 

масової депортації населення Західної України до Сибіру; пошуку та підтримки 

обдарованої учнівської молоді, яка здатна самостійно аналізувати й оцінювати 

історичну ретроспективу, соціально-правові проблеми на шляху подальшого 

розвитку українського народу, обґрунтувати засоби для їх конструктивного 

подолання. 

До участі в Конкурсі запрошуються учні 8-11 класів закладів загальної 

середньої, позашкільної освіти. До 22 жовтня 2022 року учасники Конкурсу 

мають надіслати на пошту  mandonetsk@ukr.net заявку та наукове есе на 

суспільствознавчу тематику за номінаціями:  

«Депортації в ретроспективі історії України ХХ ст.»;  
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«Правове регулювання міграційної політики в СРСР і незалежній Україні: 

порівняльний аналіз»;  

«Внутрішньо переміщені особи: досвід і перспективи запобігання 

насильству та дискримінації» 

Текст есе має відповідати вимогам академічної доброчесності. Роботи, що 

містять запозичення без посилань на авторів, журі конкурсу не розглядатиме.  

Результати проведення конкурсу будуть оприлюднені на сайті КПНЗ 

«Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді» до 25  жовтня 

2022 року.  

Умови проведення відкритого обласного конкурсу есе до Дня Гідності та 

Свободи додаються.  

 

Додаток: на 6 арк. в 1 прим. 

 

 

 

Директор                                             Оксана Євдокімова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила Рибалка (066)-809-63-01 


