
 

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 

 

17.01.2023  № 01-26/4                              На № __________від_______________ 
 

Органам управління освітою рад 

територіальних громад 

 

Про проведення проміжної 

сесії обласної очно-заочної школи 

«Юний дослідник» 

(науково-практична конференція) 

 

На виконання наказу директора департаменту освіти i науки Донецької 

облдержадміністрації від 04.01.2023 №1/163-23-ОД «Пpo затвердження Плану 

обласних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 

2023 рік (за основними напрямами позашкільної освіти)» з 22 по 31 січня 

2023 року в режимі онлайн відбудеться проміжна сесія обласної очно-заочної 

школи «Юний дослідник» (науково-практична конференція) (далі – сесія) 

комунального позашкільного навчального закладу «Донецька обласна Мала 

академія наук учнівської молоді».  

До участі в сесії запрошуються здобувачі освіти закладів загальної 

середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої, вищої (І курс) освіти віком від 14 до 18 років. 

Тривалість очної сесії – 4 академічні години. 

Директорів закладів загальної середньої, позашкільної, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти просимо повідомити 

здобувачів освіти, які ведуть дослідницьку діяльність, щодо проведення сесії. 

Долучитися до роботи наукових секцій можна за покликанням (додаток). 

 
 

Директор                                                                                     Оксана ЄВДОКІМОВА                                                                               

 
 

 

 
Лариса Тищенко  (050)-989-01-40 

Алла Грибанова (095)-838-39-59 

Людмила Позднишева (050)-944-04-94 

mailto:mandonetsk@ukr.net
http://www.man.dn.ua/


Додаток 

до листа КПНЗ «ДОМАНУМ» 

17.01.2023 № 01-26/4 

 

Графік проведення проміжної сесії (науково-практичної конференції) 

очно-заочної школи «Юний дослідник» КПНЗ «ДОМАНУМ»  

у 2022-2023 навчальному році 

 
№ Назва гуртка Керівник гуртка  Дата   

проведення 

Час 

прове-

дення 

Покликання для приєднання 

1.  

 

Українська 

література 

Тендітна Надія 

Миколаївна, кандидат 

філологічних наук, доцент 

 28.01.2023    10-00 https://meet.google.com/nbb-vstn-sqq   

 

2. Фольклористика Ледняк Юлія 

Владленівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 22.01.2023   14-30  https://meet.google.com/uzu-jcen-owx 

3. Українська мова Сегін Любомир 

Васильович, 

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

української мови 

28.01.2023   10-00 https://meet.google.com/pmi-edzx-bty  

4. Історичне 

краєзнавство 

Шалашна Наталія 

Миколаївна, кандидат 

історичних наук, доцент 

кафедри естетики, історії 

та культури 

28.01.2023  10-00 https://meet.google.com/wdp-qxvd-wbx  

Резервне: https://meet.google.com/jmk-gebk-moz 

 

5. Правознавство Грудницький Василь 

Миколайович, кандидат 

22.01.2023  11-00   https://meet.google.com/pmh-yhtz-cmr  

https://meet.google.com/nbb-vstn-sqq
https://meet.google.com/uzu-jcen-owx
https://meet.google.com/pmi-edzx-bty
https://meet.google.com/wdp-qxvd-wbx
https://meet.google.com/jmk-gebk-moz
https://meet.google.com/pmh-yhtz-cmr


юридичних наук, доцент 

кафедри історії та права 

6. Соціологія Ташкінова Оксана 

Анатоліївна, кандидат 

соціологічних наук 

 28.01. 2023 12-00 https://meet.google.com/zqk-tevn-qaa 

7. Математика Дмитришин Ірина 

Сергіївна, асистент 

кафедри математики та 

моделювання  

  28.01. 2023 10-00 https://meet.google.com/fbu-youi-cbu 

8. Фізика Любименко Олена 

Миколаївна, кандидат 

фізико-математичних 

наук, доцент кафедри 

електричної їнженерії 

ДВНЗ «ДонНТУ» 

28.01.2023   12-00 https://meet.google.com/jsr-rbwp-xwm 

9. Комп’ютерні 

науки 

Величко Владислав 

Євгенович, доктор 

педагогічних наук  

28.01.2023    10-00 https://meet.google.com/ads-dgyp-iov 

10 Технічні науки Штепа Олександр 

Анатолійович, кандидат 

технічних наук,  

доцент, доцент кафедри 

електронної техніки 

 28.01.2023     12-00 https://meet.google.com/jsr-rbwp-xwm 

11 Екологія Богомаз Ольга Петрівна, 

доктор філософії, доцент 

кафедри 

природоохоронної 

діяльності 

22.01.2023 

 

11-00 https://meet.google.com/ehg-qpys-roo 

12 Хімія Швець Ігор Іванович,  28.01.2023   10-00 https://meet.google.com/msz-ifxf-wrg  

https://meet.google.com/zqk-tevn-qaa
https://meet.google.com/fbu-youi-cbu
https://meet.google.com/jsr-rbwp-xwm
https://meet.google.com/ads-dgyp-iov
https://meet.google.com/jsr-rbwp-xwm
https://meet.google.com/ehg-qpys-roo
https://meet.google.com/msz-ifxf-wrg


кандидат хімічних наук, 

доцент кафедри хімічної 

технології палива 

 

  

 

13 Історія України Рибалка Людмила 

Дмитрівна, учитель історії 

вищої категорії, учитель-

методист 

28.01.2023  10-00  https://meet.google.com/wdp-qxvd-wbx 

Резервне: https://meet.google.com/jmk-gebk-moz  

14 Українська мова  Тищенко Лариса 

Миколаївна, кандидат 

філологічних наук, доцент 

28.01.2023    10-00 https://meet.google.com/pmi-edzx-bty 
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