УКРАЇНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»
вул. Генерала Батюка, 20, м. Слов’янськ, 84121, е-mail mandonetsk@ukr.net
Код ЄДРПОУ 38844611.
від 02 вересня 2019 № 01-25/78

На №______________від_____________
Керівникам методичних служб
департаменту,
управлінь (відділів) освіти міських рад та
райдержадміністрацій, об’єднаних
територіальних громад, військово-цивільних
адміністрацій

Про зарахування до обласної
очно-заочної школи «Юний дослідник»
у 2019-2020 навчальному році
Відповідно до наказу директора департаменту освіти і науки Донецької
облдержадміністрації від 30.08.2019 № 303/163-19-ОД «Про організацію роботи обласної
очно-заочної школи «Юний дослідник» у 2019-2020 навчальному році» з 01 по 15 вересня
2019 року відбудеться формування навчальних секцій обласної очно-заочної школи «Юний
дослідник» (далі – Школа).
У поточному році очно-заочна школа «Юний дослідник організовує свою роботу з
урахуванням затвердженої структури наукових відділень Малої академії наук України
(додаток 1) на базі ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ),
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ), ДВНЗ
«Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь), Маріупольський
державний університет.
До Школи зараховуються учні 8-11-х класів закладів загальної середньої освіти,
вихованці позашкільних навчальних закладів, студенти професійно-технічних училищ та
вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.
Для зарахування до Школи керівник закладу надсилає не пізніше 15 вересня на адресу
електронної скриньки КПНЗ «ДОМАНУМ» mandonetsk@ukr.net заявку на навчання у Школі
(додаток 2) з темою повідомлення «Вступ до ОЗШ_ Назва секції», до заявки навчального
закладу додаються заяви претендентів на зарахування (додаток 3).
Перелік учнів–слухачів, зарахованих до Школи оприлюднюється на офіціальному
веб–сайті не пізніше 26 вересня.
Додаток: на 3 арк. в 1 прим.
Директор

Коваленко Тетяна (050)-598-53-59

Оксана Євдокімова

Додаток 1
до листа КПНЗ «ДОМАНУМ»
від 02 вересня 2019 № 01-25/78
Структура наукових відділень Малої академії наук України

Назва відділення

Секція, база ДВНЗ

І. Літературознавства,
фольклористики та
мистецтвознавства

1. Українська література (м. Маріуполь, Слов’янськ)

ІІ. Мовознавства
ІІІ. Філософії та
суспільствознавства

2. Фольклористика (м. Слов’янськ)
3. Мистецтвознавство (м. Маріуполь)
1. Українська мова (м. Маріуполь, м. Слов’янськ)
2. Англійська мова (м. Покровськ)
1. Філософія (м. Слов’янськ)
2. Соціологія (м. Маріуполь)
3. Правознавство (м. Покровськ)
4. Журналістика (м. Маріуполь)

IV. Історії

1. Історія України (м. Маріуполь)
2. Історичне краєзнавство (м. Слов’янськ)

V. Наук про Землю

1. Геологія, геохімія та мінералогія (м. Покровськ)

VІ. Технічних наук

1. Матеріалознавство (м. Маріуполь)
2. Електроніка та приладобудування (м. Покровськ)

VІІ. Комп’ютерних наук

1. Технології програмування (м. Слов’янськ)
2. Internet-технології та WEB дизайн (м. Маріуполь)

VIІІ. Математики
IX. Фізики і астрономії

1. Математика (м. Покровськ, м. Слов’янськ)
1. Фізика (м. Покровськ)

X. Економіки

1. Економіка (м. Маріуполь)

XI. Хімії та біології

1. Загальна біологія (м. Маріуполь)
2. Біологія людини (м. Слов’янськ)
3. Психологія (м. Слов’янськ)
4. Хімія (м. Покровськ)

ХІI. Екології та аграрних
наук

1. Екологія (м. Покровськ)

Додаток 2
до листа КПНЗ «ДОМАНУМ»
від 02 вересня 2019 № 01-25/78
Директору КПНЗ «ДОМАНУМ»
Євдокімовій О.В.
ЗАЯВКА
__________________________________________________________________
(найменування загальноосвітнього або позашкільного навчального закладу)
просить зарахувати до
__________________________________________________________________
(найменування секції)
№
з/п

Прізвище, Число, місяць,
ім’я, по
рік
батькові
народження
учня
учня

Найменування
навчального
закладу,
клас

Місце
Результат участі учня у
проживання,
Всеукраїнському
номер
конкурсі-захисті
контактного науково-дослідницьких
телефону учня робіт учнів – членів
МАН України
(переможець, учасник,
етап)

1
2
Науковий керівник: ______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________________________________________________
(місце роботи, посада)
_________________________________________________________________
(номер контактного телефону)
Керівник:
М.П.
Дата

______________________________
____________________
(підпис)
(ініціали, прізвище)

Додаток 3
до листа КПНЗ «ДОМАНУМ»
_______________ № ______
Директору
КПНЗ «ДОМАНУМ»
Євдокімовій О.В.
ЗАЯВА*
Я, ________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові претендента на зарахування до
очно-заочної школи учнівської молоді)
дата народження: «___»________________ 20____ р., паспорт (свідоцтво про народження):
серія
________
№
_____________,
виданий
__________________________________________________________________
(коли, ким виданий)
_________________________________________________________________) ,
прошу зарахувати мене до ___________________________________________
_________________________________________________________________ .
(найменування секції очно-заочної школи учнівської молоді)
З Положенням
(ознайомлена).

про

очно-заочну

школу

учнівської

молоді

______________ _ __________________________ ____________________
(дата)
(особистий підпис претендента) (ініціали, прізвище)

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

ознайомлений

