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Органам управління у сфері освіти 

обласних та Київської міської 

державної адміністрацій, 

Керівникам обласних, Київського 

міського територіальних відділень 

Малої академії наук України 

Про спрощення процедури приймання  

робіт та документації для участі  

в ІІІ етапі Всеукраїнського  

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

 робіт учнів – членів  

Малої академії наук України у 2022 році 

 

З огляду на існуючу загрозу життю і здоров’ю учасників освітнього процесу 

внаслідок збройної агресії російської федерації та оголошення в Україні 

воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», міграцією населення України 

до більш безпечних регіонів та з метою підтримки учнівської молоді 

організаційний комітет ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України прийняв 

рішення про спрощення процедури приймання робіт та документації у 2022 році, 

а саме всі документи, відповідно до спрощеного переліку нижче, потрібно 

завантажити на власний гугл-диск окремою папкою з назвою регіону та надати 

доступ до цієї папки для електронної адреси оргкомітету ІІІ етапу: 

konkurs2020@man.gov.ua. 

Спрощений перелік документів: 

1. Обов’язково: 

1) копія підсумкового наказу органу управління у сфері освіти 

обласних та Київської міської державної адміністрацій про результати 

проведення II етапу Конкурсу, або копія наказу відповідного територіального 

відділення МАН; 

2) заявки на участь у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України; 
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3) повні тексти дослідницьких робіт (одним файлом з усіма додатками 

та анотацією) учнів-переможців ІІ етапу Конкурсу-захисту (за рішенням 

оргкомітетів ІІ етапів до участі у ІІІ етапі Конкурсу-захисту у 2022 році можуть 

бути подані роботи та документація учасників, що посіли І, ІІ та ІІІ місця у 

відповідних секціях); 

4) декларації академічної доброчесності учасників Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії 

наук України; 

5) Контактна інформація осіб, відповідальних за наукові відділення 

Конкурсу-захисту в регіоні: ПІБ, номер телефону та електронна адреса. 

 

2. За можливості: 

1) відгуки наукових керівників, рецензії фахівців у відповідній галузі; 

2) анотації дослідницьких робіт усіх учасників III етапу Конкурсу від 

територіального відділення Малої академії наук України; 

3) мотиваційні листи; 

4) паспорти експонатів (розробок) - за їх наявності; 

5) анкети учасників III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України; 

6) фотографії кожного учасника розміром (до 3 мб, назва фото: 

«Прізвище учасника/секція»). 

Інформацію про результативність участі вихованців територіального 

відділення Малої академії наук України в II етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 

потрібно надіслати на електронну адресу analit@man.gov.ua. 

Детальна інформація за телефоном: (066) 438-06-62 Наталія ЛЕГКА. 
 

 

 

Заступник директора                                                                   Алла НЕСТЕРЧУК 
 

 

 
Легка Наталія 0664380662 
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