
 

 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

вул. Генерала Батюка, 20, м. Слов’янськ, Донецька область, 84121, е-mail: mandonetsk@ukr.net 

Код ЄДРПОУ 38844611 
 

16.02.2023 № 01-26/9                                           На № __________від_______________ 

 

 

Органам управління освітою рад 

територіальних громад, військово-

цивільних адміністрацій 

 

Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт учнів-членів  

МАН України у 2023 році 

 

 На виконання наказу директора департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації від 06.02.2023 №12/163-23-ОД «Про проведення ІІ етапу 

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

академії наук України у 2022/2023 навчальному році» повідомляємо, що захист 

науково-дослідницьких робіт учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (далі – Конкурс) 

відбудеться в дистанційному форматі 18 та 19 лютого 2023 року.  

Доводимо до вашого відома порядок проведення ІІ етапу Конкурсу: 

1. Конкурс науково-дослідницьких проєктів відбудеться в режимі online. Для 

цього необхідно мати доступ до мережі Internet. 

2. У день проведення постерного захисту учасник у відповідний час 

підключається за покликанням відповідної секції (додаток). Покликання та 

програми роботи секцій розміщенні на сайті КПНЗ «ДОМАНУМ» http://man.dn.ua. 

Після виходу на зв’язок із журі учасник презентує свій науковий проєкт. 

Тривалість кожного онлайн-захисту до 20 хвилин (технічне налаштування та 

перевірка зв’язку – до 2 хв.; для представлення проєкту – до 3 хв.; відповіді на 

запитання – від 7 до 15 хв.). 

3. У день проведення наукової конференції учасники підключаються за 

покликанням (додаток). Усі учасники наукової секції приєднуються одночасно до 

загальної відеоконференції. Порядок виступів учасників і дебатів визначає журі. Під 

час конференції на кожного учасника відводиться 10 хвилин (виступ учасника – до 

7 хв.; відповіді на запитання – до 3 хв.). 



4. Результати конкурсу оголошуються після виступу всіх учасників наукової 

конференції та підсумкової наради членів журі й оприлюднюються на сайті КПНЗ 

«Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді» (www.man.dn.ua)                       

23 – 24 лютого 2023 року. 

 

 

 

Директор      Оксана ЄВДОКІМОВА 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до листа КПНЗ «ДОМАНУМ» 

від 16.02.2023 № 01-26/9 

Графік роботи 

наукових секцій відділень II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких  

робіт учнів-членів Малої академії наук України 

 

Назва 

відділення 
Секція 

Дата 

проведення 

постерного 

захисту 

Час роботи  Посилання 

Дата 

проведення 

наукової 

конференції 

Час роботи  Посилання 
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1. Українська 

література 
18.02.2023 10.00-11.40 

https://meet.goo

gle.com/wrz-

prjt-

jpf?pli=1&auth

user=0 

19.02.2023 з 10.00 

https://meet.goo

gle.com/wrz-

prjt-

jpf?pli=1&auth

user=0 

2. Зарубіжна 

література 
18.02.2023 10.00-10.20 

https://meet.goo

gle.com/btn-

ayqn-ngy 

18.02.2023 

з 11.30 
 

https://meet.goo

gle.com/btn-

ayqn-ngy 

 

3. Фольклористика 18.02.2023 10.20-11.00 

https://meet.goo

gle.com/btn-

ayqn-ngy 

18.02.2023 

4. Мистецтвознавство 18.02.2023 11.00 – 11.20 

https://meet.goo

gle.com/btn-

ayqn-ngy 

18.02.2023 

5. Літературна 

творчість 
18.02.2023 11.40-12.00 

https://meet.goo

gle.com/wrz-

prjt-

jpf?pli=1&auth

user=0 

19.02.2023 з 10.00 

https://meet.goo

gle.com/wrz-

prjt-

jpf?pli=1&auth

user=0 

https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/btn-ayqn-ngy
https://meet.google.com/btn-ayqn-ngy
https://meet.google.com/btn-ayqn-ngy
https://meet.google.com/btn-ayqn-ngy
https://meet.google.com/btn-ayqn-ngy
https://meet.google.com/btn-ayqn-ngy
https://meet.google.com/btn-ayqn-ngy
https://meet.google.com/btn-ayqn-ngy
https://meet.google.com/btn-ayqn-ngy
https://meet.google.com/btn-ayqn-ngy
https://meet.google.com/btn-ayqn-ngy
https://meet.google.com/btn-ayqn-ngy
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/wrz-prjt-jpf?pli=1&authuser=0


 

ІІ
. 
М

о
в
о
зн

ав
ст

в
а 

1. Українська мова 18.02.2023 10.00 – 11.00 

https://meet.goo

gle.com/wwa-

ouwz-fqa   

18.02.2023 

з 11.30 

https://meet.goo

gle.com/wwa-

ouwz-fqa 

 2. Англійська мова 18.02.2023 11.00 – 11.20 

https://meet.goo

gle.com/wwa-

ouwz-fqa   

18.02.2023 
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1. Філософія 18.02.2023 10.00-10.20 

https://meet.goo

gle.com/xts-

dftw-fax 

19.02.2023 

з 10.00 

https://meet.goo

gle.com/qom-

txxa-avd 

 

2. Соціологія 18.02.2023 10.20 – 11.00 

https://meet.goo

gle.com/xts-

dftw-fax 

19.02.2023 

3. Психологія 18.02.2023 11.00- 11.20 

https://meet.goo

gle.com/xts-

dftw-fax 

19.02.2023 
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1. Історія України 18.02.2023 10.00 – 13.20 

https://meet.go

ogle.com/wdp-

qxvd-wbx  

19.02.2023 

з 10.00 

 

https://meet.goo

gle.com/wdp-

qxvd-wbx 

 

2. Історичне 

краєзнавство 
18.02.2023 14.20 – 15.40 

https://meet.go

ogle.com/wdp-

qxvd-wbx  

19.02.2023 

3. Етнологія 18.02.2023 13.20 – 14.20 
https://meet.go

ogle.com/wdp-
19.02.2023 
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1. Географія 18.02.2023 11.00- 12.20 

meet.google.c

om/coh-ttrm-

ibs 

19.02.2023 з 11.00 
meet.google.co

m/fet-zwch-esa 
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1. Екологічно 

безпечні технології 

та 

ресурсозбереження 

18.02.2023 12.00 – 12.20 

https://meet.go

ogle.com/bxi-

wkyt-bhq  

19.02.2023 

з 11.40 

https://meet.goo

gle.com/jmp-

qvof-ijy  

  

2. Електроніка та 

приладобудування 
18.02.2023 12.20 –12.40 

https://meet.go

ogle.com/bxi-

wkyt-bhq  

19.02.2023 

3. Науково-технічна 

творчість та 

винахідництво 

18.02.2023 12.40-13.20 

https://meet.go

ogle.com/bxi-

wkyt-bhq  

19.02.2023 
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1. Інтернет-

технології та веб 

дизайн 

18.02.2023 11.00-11.20 

https://meet.go

ogle.com/fps-

ixiz-bxg 

19.02.2023 

з 10.55 
 

https://meet.goo

gle.com/fps-

ixiz-bxg 

2. Навчальні, ігрові 

програми та 

віртуальна реальність 

18.02.2023 11.20-12.00 

https://meet.go

ogle.com/fps-

ixiz-bxg 

19.02.2023 

3. Системи та 

технології штучного 

інтелекту 

18.02.2023 12.00-12.20 

https://meet.go

ogle.com/fps-

ixiz-bxg 19.02.2023 
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1. Математика 18.02.2023 10.00-10.20 

https://meet.goo

gle.com/fps-

ixiz-bxg 

19.02.2023 

з 10.00 

https://meet.goo

gle.com/fps-

ixiz-bxg 

 2. Прикладна 

математика 
18.02.2023 10.20-11.00 

https://meet.goo

gle.com/fps-

ixiz-bxg 

19.02.2023 
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1. Теоретична фізика 18.02.2023 10.20-11.00 

https://meet.goo

gle.com/bxi-

wkyt-bhq 

19.02.2023 

з 10.00 

https://meet.goo

gle.com/cvc-

zcbz-mqd 

2. Прикладна фізика 18.02.2023 11.00-11.40 

https://meet.goo

gle.com/bxi-

wkyt-bhq 

19.02.2023 

3. Астрономія  18.02.2023 10.00-10.20 

https://meet.goo

gle.com/bxi-

wkyt-bhq 

19.02.2023 

4. Астрофізика та 

космічні дослідження 

 

18.02.2023 11.40-12.00 

https://meet.goo

gle.com/bxi-

wkyt-bhq 

19.02.2023 
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1. Економіка та 

економічна політика 
18.02.2023 10.00 – 10.20 

meet.google.co

m/coh-ttrm-ibs 
19.02.2023 

з 10.00 
meet.google.co

m/fet-zwch-esa 
2. Прикладна макро- 

та мікроекономіка  
18.02.2023 10.40 – 11.00 

meet.google.co

m/coh-ttrm-ibs 
19.02.2023 
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3. Менеджмент та 

маркетинг 
18.02.2023 10.20 – 10.40 

meet.google.co

m/coh-ttrm-ibs 
19.02.2023 
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1. Загальна біологія 18.02.2023 11.40 – 12.00 

meet.google.co

m/xtk-wowh-

zsg 

19.02.2023 

з 10.00 
meet.google.co

m/nkw-jjqe-poq 

2. Біологія людини 18.02.2023 10.40 – 11.00 

meet.google.co

m/xtk-wowh-

zsg 

19.02.2023 

3. Ботаніка 18.02.2023 11.00 – 11.40 

meet.google.co

m/xtk-wowh-

zsg 

19.02.2023 

4. Зоологія 18.02.2023 12.00 – 12.40 

meet.google.co

m/xtk-wowh-

zsg 

19.02.2023 

5. Охорона здоров’я 18.02.2023 12.40 – 13.00 

meet.google.co

m/xtk-wowh-

zsg 

19.02.2023 

6. Хімія 18.02.2023 10.00-10.40 

meet.google.co

m/xtk-wowh-

zsg 

19.02.2023 
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1. Екологія 18.02.2023 11.00-12.20 
meet.google.co

m/dxj-frre-ijk 
19.02.2023 з 10.00 

 

meet.google.co

m/wut-iqtf-ucf 
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2. Охорона довкілля та 

раціональне 

природокористування 

18.02.2023 10.00- 11.00 

meet.google.co

m/dxj-frre-ijk 
19.02.2023 
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