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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

Н А К А З 

 

 

23.01. 2023  р.                 Львів    № 02-01/01/12 

     23.01.2023  р.                                   Львів                   № 0-4 

 

 

Про проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів - 

членів Малої академії наук України у 

2022/2023 навчальному році 

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і 

науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 

жовтня 2014 року М 630, пунктів 1.2, 1.5 та 1.7 розділу І, пункту 2.1.1 розділу II 

Положення про всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади 

зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 

2011 року № 1099, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 

2011 року за № 1318/20086 (зі змінами), пунктів 6 та 9 розділу І Правил 

проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів 

- членів Малої академії наук України, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України 08 лютого 2021 року № 147, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 05 квітня 2021 року за№ 44І/36063, враховуючи Указ Президента 

України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в 

Україні» (зі змінами), затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 

2102-ІХ та Указ Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», затверджений Законом 

України від 15 серпня 2022 року № 2500-1Х, з метою духовного, творчого, 

інтелектуального розвитку учнівської молоді та створення умов для формування 

інтелектуального потенціалу нації 

 

НАКАЗУЄМО: 

 

1. Провести І-ІІ етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

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

законодавства України в частині запобігання поширенню на території України 
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гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом CARS-

СоУ-2: 

  до 17 лютого 2023 року - І етап Конкурсу; 

  4-5 березня 2023 року – ІІ (обласний) етап Конкурсу. 

2. Затвердити Правила проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (додаються). 

3. Затвердити склад оргкомітету та журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (додаток 1, 

додаток 2). 

4. Затвердити перелік наукових відділень та секцій ІІ етапу Конкурсу 

(додається). 

5.Деканам відповідних факультетів Львівського національного університету 

імені Івана Франка організувати належні умови для роботи членів журі та 

оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт МАН України. 

6. Керівникам районних відділів освіти, органів управління освітою 

територіальних громад області: 

6.1. Організувати та провести І етап Конкурсу відповідно до вимог, 

передбачених п.1 та п.2 цього наказу.  

6.2. Надіслати до КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської 

молоді» до 10.02.2023 року на електронну адресу oman.lviv@gmail.com графіки 

проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт. 

6.3. Організувати та подати до організаційного комітету ІІ етапу Конкурсу до 

20.02.2023 року такі документи: 

– наказ про підсумки проведення І етапу Конкурсу; 

– інформаційно-аналітичний звіт про проведення І етапу Конкурсу у 

паперовому та електронному вигляді; 

– заявку на участь у II етапі Конкурсу (загальну заявку та заявки по кожній 

секції окремо); 

– роботи переможців І етапу Конкурсу у паперовому та електронному вигляді; 

– витяги з протоколів засідань журі секцій (до кожної роботи). 

7. Директорові КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської 

молоді» (Бородчук Н. А.): 

7.1. Забезпечити організацію та проведення II етапу Конкурсу, координацію 

заходів у рамках І етапу Конкурсу; 

7.2. Сформувати склад журі II (обласного) етапу Конкурсу для кожної 

наукової секції окремо з числа наукових та науково-педагогічних працівників 

закладів вищої освіти, науково-дослідних інститутів, органів виконавчої влади, 

закладів охорони здоров’я, інших наукових і методичних установ та організацій 

(за згодою) та подати на затвердження до департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації у встановленому порядку; 

7.3. Забезпечити своєчасне оформлення необхідних документів для участі 

переможців II (обласного) етапу Конкурсу у III етапі Всеукраїнського конкурсу-

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

7.4. Затвердити кошторис видатків на фінансування II етапу Конкурсу в межах 

затверджених видатків на 2023 рік, що додається. 
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8. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації І. Сислюк та проректора з наукової роботи Львівського 

національного університету імені Івана Франка Р. Гладишевського. 

 

 

Директор департаменту        Ректор ЛНУ імені Івана Франка 

       _________Олег ПАСКА                __________Володимир МЕЛЬНИК 
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