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ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД РОБОТИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗА 2017/2018 н.р. 

 
Вірте в талант і творчі сили 
кожного вихованця! 

 
(В. О. Сухомлинський) 

 
Світ не стоїть на місці… Він постійно змінюється, модернізується, 

глобалізується, тому перед суспільством постає необхідність виховання 
активної, самостійної, ініціативної особистості, яка здатна жити і розвиватися 
у такому світі. 

Із метою всебічного і гармонійного розвитку особистості, розвитку 
індивідуальних та творчих здібностей молоді педагогічні працівники 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді взяли на озброєння ідеї 
В. О. Сухомлинського щодо розумового виховання. Навчання – це важка 
розумова праця, і щоб ця праця була успішною, вона має бути цікавою, 
бажаною для вихованців. 

«Інтерес підтримується успіхом, до успіху веде інтерес. А без успіху, без 
радісного переживання перемоги над труднощами немає інтересу, немає 
розвитку здібностей, немає навчанння, немає знання», – так писав 
В. Сухомлинський, доводячи, що діти повинні постійно переживати радість 
успіху, подолання труднощів. І саме проведення щорічного Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України дає змогу слухачам продемонструвати свої напрацювання та 
пізнати радість успіху. Для забезпечення суспільного поступу освіта як 
система, що покликана формувати інноваційну людину, інноваційний 
людський капітал, потребує системного і послідовного супроводу, який, 
незважаючи на труднощі, за роки незалежності для української освіти таки був 
закладений. Одним із осередків відповідальних наукових організацій України 
постала Мала академія наук учнівської молоді, створена у 1995 році. 

Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді (далі – МАНУМ) 
як освітньо-виховна система діє із 1996 року. За час роботи МАНУМ на базі 
Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-
інтернат – школа мистецтв) (далі – облкомплекс) (із 2008 року) створено усі 
необхідні умови для науково-дослідницької роботи учнів, для їхнього 
інтелектуального розвитку та професійного самовизначення, 
напрацьована певна система роботи із обдарованими учнями області, яка 
спрямована на підвищення якості підготовки майбутніх студентів. 

Отже, найголовнішим завданням Малої академії наук учнівської 
молоді є виявлення і підтримка обдарованої учнівської молоді, а також 
стимулювання її творчого потенціалу та задоволення потреб у позашкільній 
освіті. 
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Дослідницько-експериментальний напрям діяльності є основним у 
МАНУМ, що передбачає залучення вихованців до експериментальної, 
науково-дослідницької, конструкторської та винахідницької роботи в різних 
галузях науки, техніки, культури і мистецтва. 

Протягом 2017/2018 н. р., беручи до уваги наукові інтереси талановитих 
школярів, із метою залучення широкого кола старшокласників до наукової 
роботи у Кіровоградській Малій академії наук учнівської молоді була 
організована робота у 59 секціях, об’єднаних у 12 наукових відділень.  

Заняття із обдарованими учнями-слухачами в Малій академії наук 
учнівської молоді проводились на базі загальноосвітніх навчальних закладів 
області, а також вузів м. Кропивницького, а саме: Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 
Центральноукраїнського національного технічного університету, Льотної 
академії Національного авіаційного університету та Донецького 
національного медичного університету.  

Відповідно до графіків проведення навчально-виховного процесу 
МАНУМ, затверджених наказами управління освіти, науки, молоді та спорту 
Кіровоградської облдержадміністрації впродовж 2017/2018 навчального року 
відбулися дві настановчі сесії (вересень та травень), щотижневі навчальні 
заняття для слухачів очної форми навчання, індивідуальні консультації кожної 
третьої суботи для слухачів МАНУМ та членів наукових товариств учнів (далі 
– НТУ), ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту учнів-членів 
Малої академії наук України (далі – Конкурс), набір учнів на навчання у 
наукові секції МАН.  

Результатом спільної роботи учнів-слухачів і наукових керівників секцій 
є проведення ІІ (обласного) етапу Конкурсу (10, 16 та 17 лютого 2018 року). 
На конкурс було подано 557 науково-дослідницьких робіт від юних науковців  
із переважної більшості районів та міст області.  

Учні, які вибороли перші місця на ІІ етапі Конкурсу отримали право 
представляти нашу область на всеукраїнському рівні. Так, 44 кращих слухача 
Кіровоградської МАНУМ змагалися в особистій першості із представниками 
інших областей України і 15 із них стали переможцями. 

Протягом 2017/2018 навчального року учні-слухачі Кіровоградської 
МАН брали участь у всеукраїнських заходах, проведених Національним 
центром «Мала академія наук України», а саме: 

– Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали» імені Євгена 
Гладишевського; 

– Міжнародна школа з філософії та культурної дипломатії в Бельгії; 
– науково-практична конференція «Відновлювана та воднева енергетика – 

2018», присвячена 100-річчю заснування Національної академії наук 
України та Дню науки в Україні; 

– Міжнародна учнівська науково-практична конференція «Україна очима 
молодих»; 



6 
 

– Всеукраїнська наукова школа з хімії для учнів 7-8 класів, 9-11 класів 
Малої академії наук України; 

– наукова школа з англійської мови за напрямком економіка;  
– Всеукраїнська осіння наукова фізична школа МАН України; 
– Всеукраїнська осіння наукова хімічна школа МАН України; 
– Всеукраїнська літня фізико-математична школа МАН України; 
– Всеукраїнська хіміко-біологічна школа МАН України; 
– Всеукраїнська літня школа мистецтвознавства МАН України; 
– Всеукраїнська літня філологічна школа МАН України; 
– Всеукраїнська астрономічна літня школа МАН України; 
– Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних 

інноваційних проектів «Майбутнє України»; 
– Всеукраїнська наукова конференція учнів МАН з енергоефективності; 
– Міжнародний конкурс з розробки комп’ютерних ігор Global Game Jam 

Ukraine; 
– друга школа з філософії «Європейська культура філософського діалогу»; 
– національний конкурс з нейронаук Ukrainian Brain Bee 2018 р.; 
– міжнародний конкурс Intel Еко-Україна 2018 р.; 
– науково-технічний конкурс «Intel-Техно Україна 2017-2018»; 
– Всеукраїнська олімпіада з філософії для школярів; 
– Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів «Sikorsky Challenge»; 
– школа громадської і волонтерської участі та патріотичного виховання 

«Агенти змін»; 
– міжнародний інтерактивний конкурс «МАН-Юніор»; 
– Всесвітній фінал міжнародного конкурсу Intel ISEF м. Пітсбург (штат 

Пенсильванія, США). 

Відповідно до плану роботи Кіровоградської МАНУМ на 2017/2018 н.р. 
працівниками Малої академії наук учнівської молоді організовано виїзні 
семінари-практикуми у відділи освіти та навчальні заклади м. Знам’янки та 
Знам’янського району, Добровеличківського, Долинського та Петрівського 
районів, Гайворонського району, Онуфріївського, Голованівського, 
Новгородківського, Новоархангельського, Новомиргородського, 
Новоукраїнського районів, міста Олександрії з метою вивчення досвіду роботи, 
здійснення адресної допомоги педагогічним працівникам, що працюють із 
обдарованими учнями, залучення кращих учнів області до навчання в обласній 
МАНУМ.  

У рамках проекту «Дистанційна школа Малої академії наук» із 2015 року на 
базі навчально-виховного комплексу «Олександрійский колегіум – 
спеціалізована школа» Олександрійської міської ради працює кабінет 
інформаційних технологій. Це дало змогу слухачам секцій, які навчаються в місті 
Олександрії, працювати з науковими керівниками Кіровоградських вишів 
дистанційно.  

Наукові товариства учнів є невід’ємною складовою системи МАН 
України, однією з пріоритетних форм позаурочної та позашкільної роботи, 



7 
 

тому протягом 2017/2018 н. р. Кіровоградська МАНУМ здійснювала 
координацію діяльності 85 НТУ (15 районних, 67 шкільних наукових 
товариств учнів області, 3 міських наукових товариства). 

Протягом 2017/2018 н. р. в області створено 16 нових наукових 
учнівських товариств: 

– «Пошук» на базі опорного навчального закладу «Дмитрівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т. Г. Шевченка Знам’янської 
районної ради Кіровоградської області»; 

– «Паросток» на базі філії «Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» опорний навчальний заклад «Богданівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів імені І. Г. Ткаченка Знам’янської районної ради 
Кіровоградської області»; 

– «Юний дослідник» на базі опорного навчального закладу «Трепівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Знам’янської районної ради 
Кіровоградської області»;  

– «Соняшник» на базі опорного навчального закладу «Богданівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І. Г. Ткаченка Знам’янської 
районної ради Кіровоградської області»;  

– «Пошук» на базі опорного навчального закладу «Суботцівська 
загальноосвітня школа I-III ступенів Знам’янської районної ради 
Кіровоградської області»; 

– «Мрія» на базі Кальниболотської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Надлацького навчально-виховного об’єднання Новоархангельської 
районної ради Кіровоградської області; 

– «Еврика» на базі Протопопівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Олександрійського району; 

–  «Оріон» на базі Червонокам’янського навчально-виховного об’єднання 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - 
позашкільний центр» Олександрійської районної ради Кіровоградської 
області;  

– «Аспект» на базі Головківського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад»; 

– «Сузір’я» на базі Онуфріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Онуфріївської районної ради Кіровоградської області; 

– «Ерудит» на базі навчально-виховного комплексу «Павлиська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей імені В. О. Сухомлинського» 
Онуфріївської районної ради Кіровоградської області; 

– «ASTER» на базі Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 
Знам’янської міської ради Кіровоградської області; 

– «Ерудит» на базі Маловисківської загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ 
ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської області; 

– «Інсайт» на базі Новоукраїнського центру дитячої та юнацької творчості; 

https://kr.isuo.org/schools/view/id/13940
https://kr.isuo.org/schools/view/id/13940
https://kr.isuo.org/schools/view/id/13940
https://kr.isuo.org/schools/view/id/13936
https://kr.isuo.org/schools/view/id/13936
https://kr.isuo.org/schools/view/id/13936
https://kr.isuo.org/schools/view/id/13936
https://kr.isuo.org/schools/view/id/13946
https://kr.isuo.org/schools/view/id/13946
https://kr.isuo.org/schools/view/id/13946
https://kr.isuo.org/schools/view/id/13935
https://kr.isuo.org/schools/view/id/13935
https://kr.isuo.org/schools/view/id/13935
https://kr.isuo.org/schools/view/id/5363
https://kr.isuo.org/schools/view/id/5365
https://kr.isuo.org/schools/view/id/5365
https://kr.isuo.org/schools/view/id/5365
https://kr.isuo.org/schools/view/id/5365
https://kr.isuo.org/ru/schools/view/id/14215
https://kr.isuo.org/ru/schools/view/id/14215
https://kr.isuo.org/ru/schools/view/id/14215
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– «МРІЯ» на базі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів №9 - спеціалізована школа» 
м. Олександрія; 

– «Галактика» на базі навчально-виховного комплексу «Гімназія-
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4» Світловодської міської ради 
Кіровоградської області.  

Ефективній науковій роботі сприяє налагоджена співпраця з обласним 
інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 
закладами вищої освіти, громадськими та іншими організаціями щодо 
поліпшення роботи з обдарованою молоддю. 

Працівники Кіровоградської МАНУМ брали активну участь у заходах, які 
проводилися Національним Центром «Мала академія наук України» 
відповідно до плану проведення семінарів-практикумів, конференцій з питань 
розвитку дослідницько-експериментальної творчості учнівської молоді та 
діяльності навчальних закладів Малої академії наук України. 

Це такі заходи, як: 
– Всеукраїнський семінар-практикум для директорів територіальних 

відділень МАН України «Сучасні форми партнерської співпраці 
навчальних закладів МАН України у контексті формування інноваційних 
компетентностей педагогів та учнів» (м. Дніпро); 

– семінар-практикум «Сучасні ІТ-технології в контексті розвитку науково-
освітньої діяльності закладів Малої академії наук України» (м. Одеса); 

– тренінг з підготовки тренерів за програмою креативності «Destination 
Imagination» (м. Київ); 

– круглий стіл для наукових керівників відділення наук про Землю МАН 
«Вплив кліматичних, гідрологічних та геологічних умов на збереження 
історичних пам’яток» (м. Київ); 

– Всеукраїнський семінар-практикум координаторів міжнародного 
інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор»: «Інноваційні підходи в 
організації навчально-дослідницької діяльності учнів-членів МАН» (м. 
Київ); 

– семінар-практикум: «Інноваційні методи і технології навчання: польська 
педагогічна практика» (Республіка Польща). 

Із 2010 року у Кіровоградській області розроблено механізм адресної 
підтримки обдарованих учнів, педагогів, які працюють з ними та керівників 
навчальних закладів, які забезпечують високий рівень організації навчально-
виховного процесу. 

Згідно з Положенням «Про присудження обласних премій обдарованим 
учням, педагогічним та науково-педагогічним працівникам», затвердженого 
рішенням обласної ради від 10 листопада 2017 року №394 та відповідно до 
результатів проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів 2017-2018 навчального року та ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

https://kr.isuo.org/schools/view/id/14203
https://kr.isuo.org/schools/view/id/14203
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Малої академії наук України у 2018 році комісія з питань призначення 
обласних премій обдарованим учням, педагогічним та науково-педагогічним 
працівникам 07 травня 2018 року призначила премії обдарованим учням. 

Вручені 123 премії 115 учням навчальних закладів, які стали 
переможцями інтелектуальних змагань, серед яких 44 переможця 
Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України. 

Відповідні стипендії, премії, винагороди запроваджені у переважній 
більшості районів і міст області. 

В умовах інформаційного суспільства запорукою успішного розвитку 
МАНУМ, реалізації освітніх завдань щодо виховання наукової еліти області, 
залучення до наукового пошуку обдарованих дітей і молоді є її присутність у 
медіа-просторі. Тому важливим напрямом роботи МАНУМ є популяризація 
здобутків наукових керівників та слухачів в інформаційному полі, зокрема в 
ефірі телебачення, друкованих виданнях та мережі інтернет. 

Мала академія наук України залучає дітей та учнівську молодь до 
науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської, 
винахідницької, пошукової діяльності та надає можливість кожній 
обдарованій дитині взяти особисту участь у сучасній експериментально-
дослідницькій роботі обраної галузі науки  
в інтересах людини, суспільства та держави. Вона може і повинна стати 
важливою ланкою між системами загальної і вищої освіти, сприяти 
формуванню цілісної, багаторівневої системи виявлення та відбору 
обдарованих дітей, забезпечення їх духовного, інтелектуального, творчого 
розвитку, створення умов для соціального та професійного самовизначення 
особистості.   
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РОЗДІЛ 1. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 
1.1. Навчальні групові та індивідуальні заняття для слухачів МАНУМ 
Станом на 15 вересня 2017 року слухачами очного відділення 

Кіровоградської МАНУМ були 1239 учнів із 20 районів, 7 міст області та 1 
закладу обласного підпорядкування: 

Кількісний склад учнів-слухачів МАН учнівської молоді 
(очне відділення) 

 

№з/п Район Кількість  
1.  Благовіщенський 23 
2.  Бобринецький 1 
3.  Вільшанський 1 
4.  Гайворонський 11 
5.  Добровеличківський 8 
6.  Долинський 21 
7.  Знам’янський 21 
8.  Кіровоградський 85 
9.  Компаніївський 2 
10.  Маловисківський 15 
11.  Новгородківський 20 
12.  Новоархангельський 7 
13.  Новомиргородський 17 
14.  Новоукраїнський 11 
15.  Олександрівський 6 
16.  Олександрійський 30 
17.  Онуфріївський 15 
18.  Петрівський 1 
19.  Світловодський 2 
20.  Устинівський  7 
21.  м. Бобринець 31 
22.  м.Знам’янка 73 
23.  м. Мала Виска 3 
24.  м. Новоукраїнка 32 
25.  м. Олександрія 238 
26.  м.Світловодськ 4 
27.  м. Кропивницький 340 

28.  

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 
комплекс (гімназія-
інтернат – школа мистецтв) 

м. Кропивницький 156 

м. Олександрія 58 

Всього: 1239 
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Організація навчально-виховного процесу в Кіровоградській МАН 
протягом 2017/2018 н. р. уже традиційно включала щотижневі навчальні 
заняття (4 години на тиждень) та індивідуальні консультації для учнів-
слухачів області кожної третьої суботи місяця. 

Протягом року наукові керівники секцій Кіровоградської МАНУМ, 
викладачі Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка (далі – ЦДПУ ім. В. Винниченка), 
Центральноукраїнського національного технічного університету (далі – 
ЦНТУ), Льотної академії Національного авіаційного університету (далі – ЛА 
НАУ), Кіровоградського інституту розвитку людини та Донецького 
національного медичного університету організовували навчання учнів під час 
індивідуальних, групових занять та настановчих сесій безпосередньо в 
аудиторіях та наукових лабораторіях вузів.  

Серед висококваліфікованих викладачів: доктори наук (2), кандидати 
географічних, економічних, історичних, філософських, мистецтвознавства, 
педагогічних, фізико-математичних, психологічних, сільськогосподарських, 
технічних, філологічних, хімічних, з фізичного виховання, юридичних наук 
(42), викладачі (8), учителі (40), інші (14). 

Згідно навчального плану Малої академії наук учнівської молоді, 
затвердженого начальником управління освіти, науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації від 04 вересня 2017 р., навчально-виховний процес у 
2017/2018 навчальному році проходив у 59 секціях, об’єднаних у 12 наукових 
відділень: 
І. Літературознавства, 
фольклористики та 
мистецтвтознавства: 
Українська література; 
Зарубіжна література; 
Фольклористика; 
Мистецтвознавство; 
Літературна творчість. 
ІІ. Мовознавства: 
Українська мова; 
Російська мова; 
Іспанська мова; 
Англійська мова; 
Німецька мова; 
Французька мова. 
ІІІ. Філософії та 
суспільствознавства: 
Філософія; 
Правознавство; 
Педагогіка; 
Журналістика. 
IV. Історії: 
Історія України; 
Археологія; 
Історичне краєзнавство; 
Етнологія; 
Всесвітня історія. 
V. Наук про Землю: 
Географія та ландшафтознавство; 
Геологія, геохімія та мінералогія; 

Кліматологія та метеорологія; 
Гідрологія. 
VІ. Технічних наук: 
Технологічні процеси та 
перспективні технології; 
Електроніка та 
приладобудування; 
Матеріалознавство; 
Авіа- та ракетобудування, 
машинобудування і 
робототехніка; 
Інформаційно-телекомунікаційні 
системи та технології; 
Екологічно безпечні технології та 
ресурсозбереження; 
Науково-технічна творчість та 
винахідництво. 
VІІ. Комп’ютерних наук: 
Комп’ютерні системи та мережі; 
Безпека інформаційних та 
телекомунікаційних систем; 
Технології програмування; 
Інформаційні системи, бази даних 
та системи штучного інтелекту; 
Internet-технології та WEB 
дизайн; 
Мультимедійні системи, 
навчальні та ігрові програми. 
VIІІ. Математики: 
Математика; 

Прикладна математика; 
Математичне моделювання. 
IX. Фізика і астрономія: 
Експериментальна фізика; 
Теоретична фізика; 
Астрономія та астрофізика; 
Аерофізика та космічні 
дослідження. 
X. Економіки: 
Економічна теорія та історія 
економічної думки; 
Мікроекономіка та 
макроекономіка; 
Фінанси, грошовий обіг і кредит. 
XI. Хімії та біології: 
Загальна біологія; 
Біологія людини; 
Зоологія, ботаніка; 
Медицина; 
Валеологія; 
Психологія; 
Хімія. 
ХІI. Екології та аграрних наук: 
Екологія; 
Охорона довкілля та раціональне 
природокористування; 
Агрономія; 
Ветеринарія та зоотехнія; 
Лісознавство.
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Відділення літературознавства, фольклористики та 
мистецтвознавства 

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 
складається з п’яти секцій, керівниками яких є: 

– Андреєва Ольга Анатоліївна, завідувач відділу Кіровоградської 
Малої академії наук учнівської молоді Кіровоградського 
обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) (секція мистецтвознавства); 

– Манойлова Ольга Миколаївна, кандидат філологічних наук, 
старший викладач кафедри української та зарубіжної літератури 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка (секція зарубіжної літератури); 

– Ратушняк Олександр Михайлович, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри української літератури Центральноукраїнського 
державного університету імені Володимира Винниченка (секція 
української літератури); 

– Саленко Олег Олександрович, старший викладач кафедри 
музичного мистецтва і хореографії Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка (секція мистецтвознавства); 

– Шевченко Ніна Леонідівна, учитель зарубіжної літератури 
Кропивницької гімназії №9 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області (секція зарубіжної літератури); 

– Частакова Надія Сергіївна, кандидат філологічніх наук, старший 
викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 
Кіровоградського інституту розвитку людини (секція літературної 
творчості). 

У відділенні літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 
протягом 2017/2018 н. р. навчалося 92 учня із 8 районів, 5 міст області та 1 
закладу обласного підпорядкування. 

№з/п Райони Кількість 
слухачів 

1. Вільшанський 1 
2. Добровеличківський 2 
3. Долинський 3 
4. Знам’янський 4 
5. Кіровоградський 7 
6. Новгородківський 1 
7. Новоукраїнський 1 
8. Олександрійський 5 
9. м. Знам’янка 4 
10. м. Мала Виска 2 
11. м. Олександрія 10 
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№з/п Райони Кількість 
слухачів 

12. м. Світловодськ 1 
13. м. Кропивницький 43 

14. 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

м. Кропивницький 6 

м. Олександрія 2 

Всього:  92 

Відділення мовознавства 
Відділення мовознавства складається із шести секцій, керівниками яких є: 

– Афанасьєва Лариса Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри методик дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка (секція російської мови); 

– Балуба Олена Анатоліївна, вчитель іспанської мови навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №9 - 
спеціалізована школа» Олександрійської міської ради (секція іспанської 
мови); 

– Бондаренко Катерина Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри перекладу та загальної лінгвістики Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
(секція іспанської мови); 

– Верезубенко Микола Миколайович, кандидат філологічних наук, 
старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної 
лінгвістики Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка (секція німецької мови); 

– Волчанська Ганна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка (секція 
української мови); 

– Груша Анжеліка Миколаївна, учитель англійської мови Кіровоградського 
обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) (секція англійської мови);  

– Дуняшенко Наталія Василівна, учитель української мови та літератури 
Кропивницької гімназії №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області (секція української мови); 

– Ляшук Анна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
практики германських мов Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка (секція 
англійської мови); 

– Пантасенко Галина Іванівна, вчитель російської та зарубіжної літератури 
навчально-виховного комплексу «Олександрійський колегіум-
спеціалізована школа» (секція російської мови); 
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– Пуріс Зоя Павлівна, вчитель української мови та літератури навчально-
виховного комплексу «Олександрійський колегіум-спеціалізована 
школа» Олександрійської міської ради (секція української мови); 

– Сізова Світлана В’ячеславівна, учитель німецької мови навчально-
виховного комплексу «Олександрійський колегіум-спеціалізована 
школа» Олександрійської міської ради (секція німецької мови); 

– Чеховська Валентина Михайлівна, вчитель французької мови 
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання №6 
«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 
виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» (секція французької мови). 

У відділенні мовознавства протягом 2017/2018 н. р. навчалося 168 учнів 
із 14 районів, 3 міст області та 1 закладу обласного підпорядкування. 

 
  

№з/п Райони Кількість 
слухачів 

1.  Гайворонський 1 
2.  Добровеличківський 1 
3.  Долинський 2 
4.  Знам’янський 2 
5.  Кіровоградський 51 
6.  Компаніївський 2 
7.  Маловисківський 4 
8.  Новгородківський 1 
9.  Новомиргородський 1 
10.  Новоукраїнський 3 
11.  Олександрівський 1 
12.  Олександрійський 1 
13.  Петрівський 1 
14.  Устинівський  7 
15.  м. Знам’янка 3 
16.  м. Олександрія 57 
17.  м. Кропивницький 3 
18.  Кіровоградський обласний 

навчально-виховний 
комплекс (гімназія-
інтернат – школа 
мистецтв) 

м. Кропивницький 17 

м. Олександрія 10 

Всього: 168 
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Відділення філософії та суспільствознавства 
Наукове відділення філософії та суспільствознавства складається із 

чотирьох секцій, керівниками яких є: 
– Бондарчук Юрій Павлович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики 
Центральноукраїнського державного національного технічного 
університету (секція правознавства); 

– Ігнатьєв Віталій Аркадійович, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, 
української та латинської мов Донецького національного медичного 
університету (секція теології, релігієзнавства та історії релігії);; 

– Краснощок Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
(секція педагогіки); 

– Левицький Василь Вікторович, вчитель української мови та літератури 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області (секція журналістики); 

– Рубан Олександр Миколайович, кандидат філософських наук, викладач 
кафедри філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, 
української та латинської мов Донецького національного медичного 
університету (секція філософії); 

– Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка (секція правознавства); 

– Ткаченко Ірина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри видавничої справи та редагування Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
(секція журналістики); 

– Філіпова Світлана Миколаївна, вчитель історії та суспільствознавства 
навчально-виховного комплексу «Знам’янська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №2-ліцей» Знам’янської міської ради Кіровоградської області 
(секція правознавства); 

– Шинкаренко Лариса Омельянівна, вчитель правознавства комунального 
закладу «Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» (секція правознавства). 
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У науковому відділенні філософії та суспільствознавства протягом 
2017/2018 н. р. навчалося 104 учні із 8 районів, 5 міст області та 1 закладу 
обласного підпорядкування. 

№з/п Райони Кількість 
слухачів 

1. Добровеличківський 1 
2. Долинський 1 
3. Кіровоградський 6 
4. Маловисківський 2 
5. Новоархангельський 1 
6. Новоукраїнський 2 
7. Олександрійський 1 
8. Онуфріївський 3 
9. м. Бобринець 1 
10. м.Знам’янка 18 
11. м. Олександрія 1 
12. м. Світловодськ 2 
13. м. Кропивницький 56 

14. 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 
комплекс (гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) 

м. Кропивницький 6  

м. Олександрія 3 

Всього:  104 
Відділення історії 

Наукове відділення історії складається із п’яти секцій, керівниками яких є: 
– Бібік Наталія Станіславівна, учитель історії комунального закладу 

«Бобринецьке навчально - виховне об’єднання «Навчально - виховний 
комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №1» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області (секція історії 
України); 

– Бондарчук Юрій Павлович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики 
Центральноукраїнського державного національного технічного 
університету (секція історії України); 

– Головко Сергій Володимирович, керівник творчого об’єднання 
учнівської молоді “Podolia Infarior» Благовіщенського центру дитячої та 
юнацької творчості (секція археології); 

– Ковальков Олександр Леонідович, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри всесвітньої історії Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка (секція 
всесвітньої історії); 
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– Кушнєрова Світлана Вікторівна, вчитель історії Кіровоградського 
обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат–школа 
мистецтв) (секція всесвітньої історії); 

– Пересунчак Олександр Сергійович, вчитель історії Заваллівського 
навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Гайворонської районної державної адміністрації Кіровоградської області 
(секція археології); 

– Проскурова Світлана Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії України Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка (секція 
етнологія); 

– Севастяненко Світлана Олександрівна, заступник директора із 
навчально-виховної роботи навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум-спеціалізована школа», учитель історії 
(секція всесвітньої історії); 

– Тупчієнко Микола Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
українознавства Центральноукраїнського національного технічного 
університету (секція археології); 

– Чумак Ольга Миколаївна, директор Олександрійського міського 
музейного центру імені Худякової А. Ф. (секція історичного 
краєзнавства); 

– Чучаєв Олександр Володимирович, директор Благовіщенського 
навчально-виховного комплексу №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний заклад «Дивоцвіт» Благовіщенської 
районної ради, вчитель історії (секція історії України). 

В історичному відділенні протягом 2017/2018 н. р. навчалося 110 учнів 
із 2 районів, 3 міст області та 1 закладу обласного підпорядкування. 

№з/п Райони Кількість 
слухачів 

1. Благовіщенський 22 
2. Гайворонський 10 
3. м. Бобринець 12 
4. м. Олександрія 23 
5. м. Кропивницький 19 
6. Кіровоградський обласний навчально-

виховний комплекс (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) м. Кропивницький 

24 

Всього: 110 
Відділення наук про Землю 

Відділення наук про Землю складається із чотирьох секцій, керівниками 
яких є: 

– Гальченко Лариса Володимирівна, вчитель географії Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Новоукраїнської міської ради 
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Кіровоградської області (секція географії та ландшафтознавства), (секція 
кліматології та метеорології); 

– Домаранський Андрій Олександрович, кандидат географічних наук, 
доцент кафедри географії та геоекології Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
(секція геології, геохімії та мінералогії); 

– Онойко Юрій Юрійович, кандидат географічних наук, доцент кафедри 
географії та геоекології Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка (секція 
географії та ландшафтознавства); 

– Панкевич Валентина Іванівна, вчитель географії навчально-виховного 
комплексу «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей» 
Знам’янської міської ради Кіровоградської області (секція географії та 
ландшафтознавства); 

– Шапран Вікторія Степанівна, вчитель географії Кіровоградського 
обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв (секція гідрології); 

– Шеремет Павло Миколайович, вчитель географії, заступник директора з 
науково-методичної роботи Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) (секція 
геології, геохімії та мінералогії); 

У відділенні науки про Землю протягом 2017/2018 н. р. навчалося 76 
учнів із 3 міст області та 1 закладу обласного підпорядкування. 

№з/п Райони Кількість 
слухачів 

1. м.Знам’янка 10 
2. м. Новоукраїнка 31 
3. м. Кропивницький 12 

4. 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 
комплекс (гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) 

м. Кропивницький 13 

м. Олександрія 10 

Всього: 76 
 

Відділення технічних наук 
Відділення технічних наук складається із семи секцій, 

керівниками яких є: 
– Амосов Володимир Васильович, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри сільськогосподарського машинобудування 
Центральноукраїнського національного технічного університету (секція 
науково-технічна творчість та винахідництво); 

– Дробот Олександр Ігорович, вчитель інформатики Олександрійcького 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-
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ІІ ступенів №17-ліцей» Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області (секція інформаційно-телекомунікаційні системи та технології); 

– Задорожна Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії 
Національного авіаційного університету (секція авіа- та ракетобудування, 
машинобудування і робототехніка); 

– Мітленко Лариса Олександрівна, директор Новопразького навчально-
виховного комплексу Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області, учитель фізики і інформатики (секція авіа- та ракетобудування, 
машинобудування і робототехніка); 

– Піскова Світлана Вікторівна, керівник гуртка Будинку дитячої та 
юнацької творчості Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області (секція технологічні процеси та перспективні технології), (секція 
екологічно безпечні технології та ресурсозбереження);  

– Сіріков Олександр Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
електротехнічних систем та енергетичного менеджменту 
Центральноукраїнського національного технічного університету (секція 
електроніка та приладобудування); 

– Якунін Роман Петрович, інженер-програміст ВСП НАУ Льотної академії 
Національного авіаційного університету (секція матеріалознавство). 

У відділенні технічних наук протягом 2017/2018 н. р. навчалося 107 
учнів із 2 районів, 3 міст області та 1 закладу обласного підпорядкування. 

№з/п Райони Кількість 
слухачів 

1. Кіровоградський 1 
2. Олександрійський 21 
3. м. Знам’янка 1 
4. м. Олександрія 25 
5. м. Кропивницький 51 

6. 
Кіровоградський обласний навчально-
виховний комплекс (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) м. Кропивницький 

8 

Всього: 107 
 

Відділення комп’ютерних наук 
Відділення комп’ютерних наук складається з шести секцій, керівниками 

яких є: 
– Дрєєва Ганна Миколаївна, викладач кафедри кібербезпеки та 

програмного забезпечення Центральноукраїнського національного 
технічного університету (секція інформаційні системи, бази даних та 
системи штучного інтелекту); 

– Дрєєв Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, доцент 
кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення 
Центральноукраїнського національного технічного університету (секція 
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комп’ютерні системи та мережі), (секція Іnternet-технології та WEB 
дизайн); 

– Мірошніченко Олександр Іванович, вчитель фізики та математики 
Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-
інтернат – школа мистецтв) (секція безпеки інформаційних та 
телекомунікаційних систем); 

– Мірошніченко Тетяна Леонідівна, вчитель математики та інформатики 
Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-
інтернат – школа мистецтв) (секція безпека інформаційних та 
телекомунікаційних систем); 

– Мелешко Єлизавета Владиславівна, кандидат технічних наук, доцент 
кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення 
Центральноукраїнського національного технічного університету (секція 
технології програмування); 

– Руденко Євгеній Володимирович, вчитель інформатики навчально-
виховного комплексу «Олександрійський колегіум - спеціалізована 
школа» Олександрійської міської ради Кіровоградської області (секція 
мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми); 

– Собінов Олександр Георгійович, викладач кафедри кібербезпеки та 
програмного забезпечення Центральноукраїнського національного 
технічного університету (секція технології програмування). 

У відділенні комп’ютерних наук протягом 2017/2018 н. р. навчалося 68 
учнів із 2 міст області та 1 закладу обласного підпорядкування. 

№з/п Райони Кількість 
слухачів 

1. м. Олександрія 10 
2. м. Кропивницький 17 

3. 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 
комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) 

м. Кропивницький 29 

м. Олександрія 12 

Всього: 68 
Відділення математики 

Відділення математики складається із трьох секцій, керівниками яких є: 
– Долінко Ольга Валеріївна, вчитель математики Кіровоградського 

обласного навчально-виховного комплексу (гімназія - інтернат – школа 
мистецтв) (секція прикладної математики); 

– Макарчук Олег Петрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент 
кафедри прикладної математики, статистики та економіки 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка (секція математики); 
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– Мірошниченко Тетяна Леонідівна, вчитель математики та інформатики 
Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-
інтернат – школа мистецтв) (секція математики); 

– Нарадовий Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, 
старший викладач кафедри прикладної математики, статистики та 
економіки Центральноукраїнського державного педагогічного 
університетуімені Володимира Винниченка (секція прикладної 
математики); 

– Орищенко Віра Павлівна, вчитель математики навчально-виховного 
комплексу «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – ліцей» 
Знам’янської міської ради (секція математики); 

– Свириденко Олена Леонідівна, вчитель математики Кіровоградського 
обласного навчально-виховного комплексу (гімназія - інтернат - школа 
мистецтв) (секція прикладної математики); 

– Халецька Зоя Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент 
кафедри прикладної математики, статистики та економіки 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка (секція прикладної математики); 

– Яременко Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри прикладної математики, статистики та економіки 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка (секція прикладної математики). 

У математичному відділенні протягом 2017/2018 н. р. навчалося  
72 учні із 2 районів, 3 міст області та 1 закладу обласного підпорядкування. 

№з/п Райони Кількість 
слухачів 

1.  Кіровоградський 5 
2.  Новоукраїнський 1 
3.  м. Знам’янка 15 
4.  м. Олександрія 1 
5.  м. Кропивницький 24 

6.  

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 
комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) 

м. Кропивницький 21 

м. Олександрія 5 

Всього: 72 
Відділення фізики і астрономії  

Відділення фізики і астрономії складається із чотирьох секцій, 
керівниками яких є: 

– Ковальов Сергій Григорович, кандидат педагогічних наук, інженер-
програміст конструкторського бюро по проектам НВП «Радій» (секція 
теоретичної фізики); 
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– Ковальова Олена Сергіївна, помічник з громадських зв’язків начальника 
Льотної академії Національного авіаційного університету (секція 
аерофізики та космічних досліджень);  

– Ковальов Юрій Григорович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного 
авіаційного університету (секція аерофізики та космічних досліджень);  

– Лефтор Вадим Васильович, викладач кафедри авіаційної техніки Льотної 
академії Національного авіаційного університету (секція астрономія та 
астрофізика); 

– Мірошниченко Олександр Іванович, вчитель фізики та математики 
Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-
інтернат – школа мистецтв) (секція теоретичної фізики); 

– Неліпович Віктор Володимирович, директор ТОВ «Паллада-К» (секція 
експериментальної фізики). 

У відділенні фізики та астрономії протягом 2017/2018 н. р. навчалося 73 
учні із 5 районів, 2 міст області та 1 закладу обласного підпорядкування. 

№з/п Райони Кількість 
слухачів 

1. Добровеличківський 1 
2. Кіровоградський 5 
3. Новгородківський 1 
4. Новомиргородський 1 
5. Новоукраїнський 1 
6. м. Олександрія 5 
7. м. Кропивницький 35 

8. 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 
комплекс (гімназія-
інтернат – школа 
мистецтв) 

м. Кропивницький 12 

м. Олександрія 12 

Всього: 73 
Відділення економіки 

Відділення економіки складається із трьох секцій, керівниками яких є: 
– Заярнюк Олексій Васильович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економіки праці та менеджменту Центральноукраїнського 
національного технічного університету (секція фінансів, грошового обігу 
і кредиту); 

– Козяр Оксана Станіславівна, вчитель математики Златопільської гімназії 
м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради Кіровоградської 
області (секція економічної теорії та історії економічної думки); 

– Пугаченко Ольга Борисівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
аудиту та оподаткування Центральноукраїнського національного 
технічного університету (секція мікроекономіки та макроекономіки); 
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– Сторожук Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економіки праці та менеджменту Центральноукраїнського національного 
технічного університету (секція фінансів, грошового обігу та кредиту). 

У економічному відділенні протягом 2017/2018 н. р. навчалося  
30 учнів із 2 районів, міста Кропивницького та 1 закладу обласного 
підпорядкування. 

№з/п Райони Кількість 
слухачів 

1.  Кіровоградський 1 
2.  Новомиргородський 10 
3.  м. Кропивницький 9 

4.  

Кіровоградський обласний навчально-
виховний комплекс (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв)  
м. Кропивницький 

10 

Всього: 30 
Відділення хімії та біології  

Відділення хімії та біології складається із семи секцій, керівниками яких є: 
– Голодаєва Олена Анатоліївна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри 

загальної та біологічної хімії Донецького національного медичного 
університету (секція хімії);  

– Дим’яненко Інна Дмитрівна, практичний психолог Онуфріївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради 
Кіровоградської області (секція психології); 

– Куліш Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
практичної психології Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка (секція 
психології); 

– Маркова Олена Віталіївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка (секція біології людини); 

– Нєворова Олена Валеріївна, кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка (секція медицини); 

– Олефіренко Ірина Валеріївна, викладач медичної біології, біології 
Олександрійського медичного училища (секції валеології і медицини);  

– Погребняк Оксана Вікторівна, вчитель хімії навчально-виховного 
комплексу «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – ліцей» 
Знам’янської міської ради (секція хімії); 
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– Рябовол Олександр Іванович, вчитель хімії та біології філії «Дмитрівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Знам’янської районної ради (секція 
хімії); 

– Святенко Людмила Костянтинівна, кандидат хімічних наук, завідуюча 
кафедри загальної та біологічної хімії Донецького національного 
медичного університету (секція хімії);  

– Скоморох Валентина Федорівна, вчитель біології та хімії 
Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-
інтернат – школа мистецтв) (секція загальної біології); 

– Сунько Ірина Вікторівна, вчитель біології навчально-виховного 
комплексу «Олександрійський колегіум-спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради (секція валеології); 

– Ульдякова Людмила Анатоліївна, вчитель біології та хімії Катеринівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної 
державної адміністрації (секція зоології, ботаніки); 

– Черній Валентина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
(секція валеології); 

– Шульга Руслан Юрійович, вчитель хімії, заступник директора з 
навчально-виховної роботи ліцею інформаційних технологій 
Олександрійської міської ради (секція хімії); 

– Якимчук Ганна Валентинівна, практичний психолог-методист 
Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-
інтернат – школа мистецтв) (секція психології).  

У хіміко-біологічному відділенні протягом 2017/2018 н. р. навчалося  
245 учнів із 15 районів, 6 міст області та 1 закладу обласного підпорядкування. 

№з/п Райони Кількість 
слухачів 

1.  Благовіщенський 1 
2.  Бобринецький 1 
3.  Добровеличківський 3 
4.  Долинський 3 
5.  Знам’янський 15 
6.  Кіровоградський 9 
7.  Маловисківський 9 
8.  Новгородківський 7 
9.  Новоархангельський 6 
10.  Новомиргородський 5 
11.  Новоукраїнський 3 
12.  Олександрівський 5 
13.  Олександрійський 2 
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№з/п Райони Кількість 
слухачів 

14.  Онуфріївський 12 
15.  Світловодський 2 
16.  м. Знам’янка 22 
17.  м. Мала Виска 1 
18.  м. Новоукраїнка 1 
19.  м. Олександрія 71 
20.  м. Світловодськ 1 
21.  м. Кропивницький 49 
22.  Кіровоградський обласний 

навчально-виховний 
комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) 

м. Кропивницький 13 

м. Олександрія 4 

Всього: 245 
Відділення екології та аграрних наук 

Відділення екології та аграрних наук складається із п’яти секцій, 
керівниками яких є: 

– Баланенко Анастасія Гаврилівна, учитель біології Петрокорбівського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної ради 
Кіровоградської області (секція екології); 

– Коваль Геннадій Володимирович, генеральний директор ТОВ «Ніфра» 
(секція агрономії); 

– Логвінова Ярослава Олексіївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка (секція охорони довкілля та раціонального 
природокористування), (секція лісознавства); 

– Мовчан Сергій Васильович, викладач кафедри географії та геоекології 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка (секція екології); 

– Овчаренко Валерій Федорович, викладач ветеринарних дисциплін 
Олександрійського коледжу Білоцерківського національного аграрного 
університету (секція ветеринарія та зоотехнія); 

– Плющевська Ірина Вікторівна, вчитель хімії та екології комунального 
закладу «Бобринецьке навчально-виховне об’єднання «Навчально-
виховний комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області (секція екології); 

– Резніченко Віта Петрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри загального землеробства Центральноукраїнського 
національного технічного університету (секція агрономії); 
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– Тарасова Інна Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи, вчитель географії та екології комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3 Долинської районної ради» (секція екології). 

У відділенні екології та аграрних наук протягом 2017/2018 н. р. навчалося 
94 учні із 2 районів, 3 міст області та 1 закладу обласного підпорядкування.  

№з/п Райони Кількість 
слухачів 

1. Долинський 12 
2. Новгородківський 10 
3. м. Бобринець 18 
4. м. Олександрія 34 
5. м. Кропивницький 19 

6. 
Кіровоградський обласний навчально-виховний 
комплекс (гімназія-інтернат – школа мистецтв)  
м. Кропивницький 

1 

Всього: 94 
 

1.2. Конкурсний набір учнів 8-9 класів у наукові секції МАНУМ  
Важливим етапом організації навчально-виховної роботи в 

Кіровоградській МАНУМ є набір учнів 8-9 класів у наукові секції.  
На навчання в МАНУМ зараховуються учні, рекомендовані відповідними 

органами управління освітою. Педагогічна рада школи, проаналізувавши 
рівень успішності учнів, які виявили бажання навчатися в Кіровоградській 
МАНУМ (середня оцінка з базового навчального предмета має бути не нижче 
9 балів), та враховуючи зацікавленість та здібності їх до наукової-
дослідницької діяльності, надає рекомендацію на навчання у конкретній секції 
МАНУМ до органу управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, 
який узагальнює інформацію про учнів з усіх навчальних закладів району 
(міста)  і подає її до відділення МАНУМ. 

Переможці обласних, Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін 
зараховуються на навчання поза конкурсом.  

Напередодні набору проведено роз’яснювально-агітаційну роботу серед 
учнівської молоді області. Методистами відділу здійснено виїзди в окремі 
навчальні заклади, відвідано більшість загальноосвітніх шкіл міста 
Кропивницького. 

Відповідно до листа управління освіти, науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації від 17 квітня 2018 року №35-12/993/0.352 «Про набір 
учнів у секції Кіровоградської МАНУМ на 2018/2019 навчальний рік» 19 
травня 2018 року на базі Центральноукраїнського національного технічного 
університету відбулася настановча сесія та набір учнів у секції 
Кіровоградської МАНУМ. 

Метою такого заходу є включення обдарованих дітей із різних 
навчальних закладів області в потужне інтелектуально-інформаційне поле 
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науки, завдяки якому талановиті учні, в тому числі із сільської місцевості, 
можуть долучатися до високоякісної освіти та отримувати досвід проведення 
наукових досліджень. 

Цьогоріч на пленарному засіданні учнів вітали: начальник відділу 
навчальних закладів управління освіти, науки, молоді та спорту 
Кіровогадської обласної державної адміністраці Світлана Янкул; президент 
МАНУМ, ректор Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка, професор Олег Семенюк; 
перший проректор Центральноукраїнського національного технічного 
університету, професор Володимир Кропівний; виконавчий директор 
Кіровоградської МАНУМ Неля Мазур; призери ІІ та ІІІ етапів конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУМ. 

Під час урочистостей учні та їх педагогічні керівники не лише 
ознайомилися із системою роботи МАНУМ, але й мали змогу почути від 
випускників та переможців Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України про нові можливості та 
переваги навчання в Малій академії наук.   
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РОЗДІЛ 2. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС-ЗАХИСТ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ 

Відповідно до пункту 2.1 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, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 за №1318/20056 
Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (далі – конкурс-захист) проводиться у три етапи: 

– І (перший) етап – районні (міські);  
– II (другий) етап – обласні (у місті Києві – міський); 
– III (третій) етап – Всеукраїнський.  
2.1. І (районний, міський) етап конкурсу-захисту 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 

листопада 2017 року №1494 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України у 2017/2018 навчальному році» та Умов проведення І-ІІ етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України в Кіровоградській області, затверджених наказом 
директора департаменту освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації 
від 01 грудня 2015 року №430 «Про затвердження Умов проведення І-ІІ етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України в Кіровоградській області» та наказу начальника 
управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 
державної адміністрації №888 від 23 листопада 2017 р. «Про проведення І 
(районного, міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2017-2018 
навчальному році», І (районний, міський) етап конкурсу-захисту був 
проведений безпосередньо в районах, містах області та у загальноосвітніх 
школах-інтернатах обласного підпорядкування до 15 січня 2018 року. У ньому 
взяли участь 1162 учасників із 21 району та 7 міст області.  

Роботи учнів були представлені у 12 наукових відділеннях: 
літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства (145), 
мовознавства (212), філософії та суспільствознавства (27), історії (151), наук 
про Землю (57), технічних наук (46), комп’ютерних наук (26), математики (98), 
фізики і астрономії (59), економіки (7), хімії та біології (245), екології та 
аграрних наук (69).  

За результатами І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково - 
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України визначено 566 
переможців у таких відділеннях: літературознавства, фольклористики та 
мистецтвознавства (65), мовознавства (93), філософії та суспільствознавства 
(18), історії (75), наук про Землю (26), технічних наук (24), комп’ютерних наук 
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(9), математики (53), фізики та астрономії (29), економіки (3), хімії та біології 
(126), екології та аграрних наук (45). 

Найбільша кількість робіт була представлена учнями з навчальних 
закладів: Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу 
(гімназія-інтернат – школа мистецтв) (271); м. Олександрії (231); 
м. Кропивницького (113); Гайворонського району (89); Знам’янського району 
(48); Олександрійського району (38); Долинського району (37).  

Також треба зазначити, що у Голованівському, Компаніївському, 
Онуфріївському, Світловодському та Устинівському районах І (районний) 
етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України пройшов лише у 2 із 12 відділень. 

Переможці І (районних, міських) етапів конкурсу-захисту беруть участь 
у ІІ (обласному) етапі конкурсу. 

 
2.2. ІІ (обласний) етап конкурсу-захисту 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 

листопада 2017 року №1494 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України у 2017/2018 навчальному році» та Умов проведення І-ІІ етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України в Кіровоградській області, затверджених наказом 
директора департаменту освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації 
від 01 грудня 2015 року №430 «Про затвердження Умов проведення І-ІІ етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-досліднеицьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України в Кіровоградській області» та наказу 
начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 11 січня 2018 року №16 «Про проведення ІІ 
(обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2017/2018 навчальному році» 
10, 16 та 17 лютого 2018 року проходив ІІ (обласний) етап Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України (далі – конкурс).  

На конкурс було подано 557 науково-дослідницьких робіт від юних 
науковців з усіх районів та міст області, а саме: з Благовіщенського (17), 
Бобринецького (8), Вільшанського (5), Гайворонського (43), Голованівського 
(2), Добровеличківського (17), Долинського (9), Знам’янського (19), 
Кіровоградського (7), Компаніївського (2), Маловисківського (13), 
Новгородківського (7), Новоархангельського (12), Новомиргородського (12), 
Новоукраїнського (23), Олександрівського (13), Олександрійського (17), 
Онуфріївського (2), Петрівського (7), Світловодського (2), Устинівського (2) 
районів, міст Бобринця (6), Знам’янки (16), Кропивницького (57), Малої Виски 
(14), Новоукраїнки (21), Олександрії (84), Світловодська (8), та шкіл обласного 
підпорядкування: Кіровоградського облкомплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) (108) та Олександрійської школи-інтернату (4). 
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Конкурсні випробування проходили у 60 наукових секціях. До роботи 
журі конкурсу були залучені науковці з Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 
Центральноукраїнського національного технічного університету, Льотної 
академії Національного авіаційного університету, Донецького національного 
медичного університету, Кіровоградського інституту розвитку людини, 
Кіровоградського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом, 
Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені Василя Сухомлинського, Олександрійського коледжу Білоцерківського 
національного аграрного університету, Олександрійського медичного 
училища. 

Переможцями обласного етапу стали 247 учнів (І місце – 40 учнів, ІІ – 77, 
ІІІ – 130). 

Конкурс пройшов на належному рівні. Роботи учнів були представлені у 
таких відділеннях: літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 
(53), мовознавства (82), філософії та суспільствознавства (33), історії (75), наук 
про Землю (32), технічних наук (30), комп’ютерних наук (15), математики (52), 
фізики і астрономії (31), економіки (15), хімії та біології (93), екології та 
аграрних наук (46). 

Конкурсні роботи юних науковців відзначені членами журі за широкий 
спектр наукової тематики.  

За результатами заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт, їх 
захисту та оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін 
визначено таку кількість переможців у наукових відділеннях: 
літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства (23), мовознавства 
(41), філософії та суспільствознавства (14), історії (36), наук про Землю (16), 
технічних наук (13), комп’ютерних наук (7), математики (23), фізики і 
астрономії (17), економіки (8), хімії та біології (26), екології та аграрних наук 
(23). 
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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, 
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 

 
Дата проведення: 10, 17 лютого 2018 року 
Кількість учасників: 53 
Секції:  
 
• «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА» (16 учасників); 
• «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» (12 учасників); 
• «ФОЛЬКЛОРИСТИКА» (4 учасники); 
• «МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО» (7 учасників); 
• «ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ» (14 учасників). 

 
CКЛАД ЖУРІ 

СЕКЦІЇ «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА», «ФОЛЬКЛОРИСТИКА» 
Голова журі: РАТУШНЯК Олександр Михайлович, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; 

Член журі: ЛАВРУСЕНКО Марія Іванівна, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри української і зарубіжної літератури Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

Секретар: БУРЯК Олена Федорівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української та зарубіжної літератури Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

СЕКЦІЯ «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» 
Голова журі: МАНОЙЛОВА Ольга Миколаївна, кандидат філологічних 

наук, старший викладач кафедри української та зарубіжної літератури 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; 

Член журі: ВЕЧІРКО Оксана Леонідівна, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри української та зарубіжної літератури Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

Секретар: КАЗАКОВА Олена Сергіївна, методист Кіровоградської 
Малої академії наук учнівської молоді. 

СЕКЦІЯ «МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО» 
Голова журі: КИРИЧЕНКО Олена Іванівна, кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; 

Член журі: ФУРСИКОВА Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну 
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Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; 

Секретар: САЛЕНКО Олег Олександрович, старший викладач кафедри 
музичного мистецтва і хореографії Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

СЕКЦІЯ «ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ» 
Голова журі: БОНДАР Василь Васильович, письменник, голова 

обласного осередку Національної спілки письменників України, журналіст, 
редактор часопису «Вежа»; 

Член журі: ЧАСТАКОВА Надія Сергіївна, кандидат філологічних наук, 
старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 
Кіровоградського інституту розвитку людини; 

Секретар: КОРІНЬ Антоніна Миколаївна, поетеса, перекладач, критик, 
член Національної спілки письменників України. 

 
СЕКЦІЇ «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА», «ФОЛЬКЛОРИСТИКА» 
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Бершадська 
Оксана 

Володимирівна 

Свердловська 
загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Бобринецької 
районної ради 

Кіровоградської області 

9 

Провідні мотиви творчості 
народного аматорського 
автентичного колективу 

«Свердлівчанка» та значення 
його діяльності для 

сучасного покоління 

15 16 44 75 ІІІ 5 

Божок Дар᾽я 
Євгенівна 

Гайворонське навчально-
виховне об*єднання №1 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» 

10 Замовляння як явище 
родинно-побутової традиції 4 20 30 54 - 16 

Бойко Марія 
Олександрівна 

Гайворонське навчально-
виховне об᾽єднання №1 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» 

11 «Якщо виживу» Герман 
Леонідович Зандворов 15,5 19 30 64,5 - 9 

Гречук Валерія 
Олександрівна 

філія «Богданівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» ОНЗ 
«Богданівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені І. Г. Ткаченка 
Знам’янської районної ради 

Кіровоградської області» 

9 

Особливості існування 
забобонів та їх тлумачення 

(на матеріалі побутових 
забобонів, зібраних серед 
жителів села Богданівки 
Знам᾽янського району 

12,5 21,5 41 75 ІІІ 5 

Гусак Микола 
Станіславович 

Підлісненська філія 
комунального закладу 

«Олександрівське 
навчально-виховне 

об’єднання №2» 
Олександрівської районної 

ради Кіровоградської 
області 

10 
Фольклорна спадщина 
весільних пісень села 

Підлісного 
11,5 15,5 31 58 - 14 

Колісник Євгеній 
Олександрович 

Комунальний заклад 
«Боківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
Долинської районної ради» 

11 
Філософія патріотизму в 
творчості Володимира 

Яремчука 
11 23 41 75 ІІІ 5 

Котига Аліна 
Ігорівна 

Кропивницька гімназія №9 
Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 
області 

10 

Щастя не сплануєш і не 
заробиш (за романом 

«Замкнене коло» Світлани 
Талан) 

22,25 10 25 57,25 - 15 

Крайня Катерина 
Віталіївна 

Глодоська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Новоукраїнської районної 
ради 

9 Пісенна творчість Глодоси 17 22 32 71 - 6 
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Мельніченко 
Марія Сергіївна 

Кропивницька гімназія №9 
Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 
області 

10 

Протистояння «верхів» і 
«низів» або Комедія абсурду 

в дусі нашого часу (за 
романом Ірен Роздобудько 

«Оленіада») 

23,5 8 33 64,5 - 9 

Метка Олена 
Сергіївна 

Користівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Олександрійської 

районної ради 
Кіровоградської області 

9 
Образ Прометея у світовій 

(від античності до ХІХ 
століття) 

17 8 35 60 - 12 

Миронюк 
Анастасія 
Сергіївна 

Новоархангельська 
загальноосвітня школа І - ІІІ 

ступенів 
Новоархангельського 
навчально-виховного 

об’єднання №2 
Новоархангельської 

районної ради 
Кіровоградської області 

10 

Материнство як найвища 
міра вияву жіночності у 

творах українських 
письменників 

7 21 0 28 - 17 

Омельченко Анна 
Юріївна 

Кропивницька гімназія №9 
Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 
області 

9 
«В листах дарував їй свою 
душу (за твором Г. Ковтун 

«Я писатиму тобі щодня…») 
15,5 13 30 58,5 - 13 

Потєєва Марія 
Олександрівна 

Кропивницька гімназія №9 
Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 
області 

9 

«Робити найбільші можливі 
помилки, але не переставати 

мріяти і шукати» (за 
романом Надійки Гербіш 

«Художниця»). 
Літературознавче бачення 

22,5 10 30 62,5 - 10 

Руда Анна 
Віталіївна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) 

11 

Порівняльний аналіз роману 
Андрія Кокотюхи 

«Червоний» з однойменною 
екранізацією 

20 17 43 80 ІІ 3 

Сергата Альона 
Олегівна 

Комунальний заклад 
«Компаніївське навчально-

виховне об’’єднання» 
Компаніївської районної 

ради Кіровоградської 
області 

11 
Художня специфіка 

казкового епосу 
Компаніївщини 

28 25 42 95 І 1 

Ткаленко Яна 
Юріївна 

Олександрійська 
загальноосвітня школа - 
інтернат І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної 
ради 

10 
Образ зруйнованного війною 

життя у романі Сергія 
Жадана «Інтернат» 

19,5 16 40 75,5 ІІІ 4 

Туркулець Орина 
Іванівна 

Кропивницька гімназія №9 
Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 
області 

10 

«Знайти того, хто буде поруч 
і в горі, і в радості (за 

романом «Коли ти поруч» 
Світлани Талан) 

26,75 10 30 66,75 - 8 

Шароварова 
Вікторія 

Денисівна 

Кропивницька гімназія №9 
Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 
області 

10 

«Чи можливо в сучасному 
світі відійти від стереотипів і 
встановлених суспільством 
правил?» (за твором Андрія 

Войніцького «Скільки 
коштує бути білою 

вороною») 

23,25 9 35 67,25 - 7 

Швець Альона 
Олександрівна 

Комунальний заклад 
«Добровеличківське 
навчально-виховне 

об’єднання «спеціалізована 
загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів - 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 
Добровеличківської 

районної ради 

11 
Ідеї фемінізму у творах 

Ольги Кобилянської 
«Людина» та «Царівна» 

20 12 30 62 - 11 

Юрчик Аліна 
Костянтинівна 

Глодоська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Новоукраїнської районної 
ради 

9 
Повість Фотія Мелешка 
«Три покоління» крізь 
призму його біографії 

17,2 24 40 81,2 ІІ 2 
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СЕКЦІЯ «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» 
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Антонова Любов 
Вікторівна 

Кропивницька гімназія №9 
Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 
області 

11 

Роль та значення портретних 
характеристик у розкритті 

авторського задуму в романі 
Джона Гріна «Провина 

зірок» 

18 23 37 78 ІІІ 5 

Гейченко Ольга 
Сергіївна 

Кропивницька гімназія №9 
Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 
області 

11 

Діалогізм художнього 
тексту на прикладі 

традиційної поетичної фрази 
«Как хороши, как свежи 

были розы» 

22 17 35,5 74,5 - 7 

Данілова Діана 
Сергіївна 

Гайворонське навчально-
виховне об*єднання №1 

«Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів» 

10 Антитеза у казці О. Уайльда 
«Хлопчик-зірка» 10 11 27 48 - 11 

Єременко 
Владислава 
Русланівна 

Навчально-виховний 
комплекс «Гімназія-

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №4» 

Світловодської міської 
ради Кіровоградської 

області 

11 

Ігрова трансформація та 
інтертекстуальна поетика 
повісті Альваро Кункейро 

«Нотатки музиканта» 

27 24 43 94 І 1 

Ковалець Анна 
Сергіївна 

Шишкинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Новоукраїнської 

районної ради 
Кіровоградської області 

11 
Особливості жанру «квест» 

на прикладі серії «39 
ключів» 

21 21 34 76 ІІІ 6 

Наконечна Інна 
Андріївна 

Олександрівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Олександрійської 

районної державної 
адміністрації 

Кіровоградської області 

10 
Тема дружби у романі 

Джеймса Бовена «Вуличний 
кіт на ім̓̓̓

҆҆
᾽я» 

14 15 34 63 - 9 

Нестерович 
Олександра 

Олександрівна 

Гайворонське навчально-
виховне об᾽єднання №1 

«Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів» 

11 Епітафія як літературний 
жанр 14 15 32 61 - 10 

Олефіренко 
Анастасія 

Олександрівна 

Опорний навчальний 
заклад «Дмитрівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені 
Т.Г.Шевченка 

Знам’янської районної 
ради Кіровоградської 

області» 

7 

Філософія поезії хайку 
Мацуо Басьо як утілення 

світоглядних засад 
менталітету японської нації 

18 16 29 63 - 9 

Петрова Ольга 
Дмитрівна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 
комплекс (гімназія-

інтернат – школа мистецтв) 

11 

«Хроніки Нарнії» К. С. 
Льюїса: сюжетна основа та 

літературно-міфологічні 
витоки 

26,5 17 42 85,5 ІІ 2 

Татусько Дар᾽я 
Юріївна Новопразький навчально-

виховний комплекс 
10 

Образи диваків у повісті 
Ульфа Старка «Диваки і 

зануди» 
24,5 21 39 84,5 ІІ 3 

Тімохова Анна 
Іванівна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 
комплекс (гімназія-

інтернат – школа мистецтв) 
м. Олександрії 

11 

Інтерпретація 
євангельського сюжету в 
романі Еріка Емманюела 
Шмітта «Євангелія від 

Пілата» 

23 19 38 80 ІІ 4 

Швець Аніта 
Олександрівна 

Комунальний заклад 
«Добровеличківське 
навчально-виховне 

об’єднання «спеціалізована 
загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів - 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 
Добровеличківської 

районної ради 

10 
Особливості художнього 
світу у фантастиці Р. Д. 

Бредбері 
17 15 31,5 63,5 - 8 
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СЕКЦІЯ «МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО» 
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Грек Алла 
Петрівна 

Панчівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Новомиргородської 

районної ради 
Кіровоградської області 

9 

Архітектура 
Новомиргорода і Златополя 
на поштівках початку ХХ 

століття як джерело 
вивчення історії і культури 

краю 

14 24.7 45 83.7 ІІ 2 

Івченко Дарина 
Василівна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) 

10 
Кінь і вершник: типологія 

та художня образність 
кінних монументів України 

22 25 45 92 І 1 

Кідрасова Тетяна 
Сергіївна 

КВНЗ «Олександрійський 
коледж культури і 

мистецтв» 

ІІ 
курс 

Українські фольклорні 
пісні у контексті ХХ-ХХІ 

ст. 
9.5 22.5 43 75 ІІІ 3 

Колєснік Валерія 
Геннадіївна 

Навчально - виховний 
комплекс «Ліцей 

інформаційних технологій - 
спеціалізована школа ІІ 

ступеня» Олександрійської 
міської ради 

Кіровоградської області 

10 
Символіка кольору в 
традиційній культурі 

України 
12.5 19.9 26 58.4 - 6 

Носачов 
Владислав 

Васильович 

Комунальний заклад 
«Устинівське навчально-

виховне об»єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Устинівської 
районної ради 

Кіровоградської області» 

11 
Традиційна матеріальна та 

духовна культура 
українців. Забудова двору 

6.5 17 37 60.5 - 5 

Рокунь Софія 
Дмитрівна 

ВКНЗ «Олександрійський 
коледж культури і 

мистецтва м. Олександрії 

І 
курс 

Художньо-естетична 
специфіка петриківського 

розпису 
5 19 30 54 - 7 

Росовський 
Станіслав 
Олегович 

Новоукраїнський навчально-
виховний комплекс № 8 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 
Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської 
області 

11 

Дослідження виникнення 
українського орнаменту та 

його використання у 
пропильній різьбі 

(випилюванні) 

2 22 45 69 - 4 

 
СЕКЦІЯ «ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ» 
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Бірзул Денис 
Олександрович 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховне 

об̓᾽єднання -- 
Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 31 з гімназійними 
класами, центр дитячої та 

юнацької творчості «Сузір҆҆᾽я» 
Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

10 Мелодія закоханої ночі 13,25 22 40 75,25 ІІІ 5 

Британ Дар҆̓ я 
Дмитрівна 

Комунальний заклад 
«Первозванівське навчально-

виховне об’єднання 
«загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» 

Первозванівська 
загальноосвітня школа І - ІІІ 

ступенів Кіровоградської 
районної ради 

Кірововоградської області 

10 Погляд зі сторони 6,75 17 36,5 60,25 - 11 
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Варакута Анна 
Ігорівна 

Комунальний заклад 
«Педагогічний ліцей 

Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

9 Моя земля - Україна-мати 12 19 32 63 - 10 

Лещенко Оксана 
Валеріївна 

Новопразький навчально-
виховний комплекс 11 За крок до… 22 22,5 38,5 83 ІІ 2 

Максименко Софія 
Іванівна 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховний 

комплекс загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів №34 - 
економіко-правовий ліцей 

«Сучасник» - дитячо-
юнацький центр» міської 
ради м. Кропивницького 
Кіровоградської області 

9 Думки пошепки 13,25 22 40,5 75,75 ІІІ 6 

Мартинюк Юлія 
Сергіївна 

Комунальний заклад 
«Боківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
Долинської районної ради» 

9 Перші кроки до… 8 22,5 45 75,5 ІІІ 4 

Мельник Катерина 
Олександрівна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) м. 

Олександрії 

11 Поезія - це завжди 
неповторність 20 14,5 41 75,5 ІІІ 4 

Ножнова Аліса 
Василівна 

Комунальний заклад 
„Навчально-виховне 

об’єднання 
„Багатопрофільний ліцей - 

фізико-математична школа - 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №18 – центр дитячої 
та юнацької творчості 

„Надія” Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської 

області” 

8 Крик душі 16,25 17 33,5 66,75 - 8 

Петров Олександр 
Олександрович 

Маловисківська гімназія 
Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 
10 

Літературний неформат: 
бути чи не бути 

українській рок-поезії 
8,75 21,5 28,5 58,75 - 12 

Полякова Дар᾽я 
Володимирівна 

НВК «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №3 -гімназія» 
Знам’янської міської ради 

11 Кохання - це 11 14 22 48 - 13 

Сергієнко Інна 
Сергіївна 

Новопразький навчально-
виховний комплекс 10 Щасливих видають очі 11,5 12,5 40 64 - 9 

Сергієнко 
Катерина Павлівна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат - 
школа мистецтв) 

9 Тонка грань 21,5 23,5 36 81 ІІ 3 

Холявінська Анна 
Віталіївна 

Знам’янська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1 

ім.Т.Шевченка 
9 Сповідь ангела 23,5 18 44 85,5 І 1 

Шията Анастасія 
Вячеславівна 

Комунальний заклад 
«Красносільське навчально-

виховне 
об’єднання»Олександрівської 

районної ради 
Кіровоградської області 

10 О слово! Будь мечем моїм! 13,5 18 36 67,25 - 7 
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СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ВІДДІЛЕННЯМ  
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА У РОЗРІЗІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ОБЛАСТІ 
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Всього 16 6 12 6 4 1 7 3 14 7 53 23   
Благовіщенський           0 0 0 0 
Бобринецький 1 ІІІ         1 1 1 5 
Вільшанський           0 0 0 0 
Гайворонський 1  2  1      4 0 0 0 
Голованівський           0 0 0 0 
Добровеличківський 1  1        2 0 0 0 
Долинський 1 ІІІ       1 III 2 2 2 4 
Знам’янський   1  1 ІІІ     2 1 1 5 
Кіровоградський         1  1 0 0 0 
Компаніївський 1 І         1 1 3 3 
Маловисківський           0 0 0 0 
Новгородківський           0 0 0 0 
Новоархангельський 1          1 0 0 0 
Новомиргородський       1 ІІ   1 1 2 4 
Новоукраїнський 1 ІІ 1 ІІІ 1  1    4 2 3 3 
Олександрівський     1    1  2 0 0 0 
Олександрійський 1  2 ІІ     2 ІІ 5 2 4 2 
Онуфріївський           0 0 0 0 
Петрівський           0 0 0 0 
Світловодський           0 0 0 0 
Устинівський       1    1 0 0 0 
м. Бобринець           0 0 0 0 
м. Знам’янка         2 І 2 1 3 3 
м. Мала Виска         1  1 0 0 0 
м. Новоукраїнка           0 0 0 0 
м. Олександрія       3 ІІІ   3 1 1 5 
м. Світловодськ   1 I       1 1 3 3 
м. Кропивницький 6  2 ІІІ     4 2 

ІІІ 12 3 3 3 

Кіровоградський облкомплекс  1 ІІ 1 ІІ   1 І 1 ІІ 4 4 10 1 
Кіровоградський облкомплекс 
(м.Олександрія)   1 ІІ     1 ІІІ 2 2 3 3 

Заваллівська школа-інтернат           0 0 0 0 
Добровеличківська школа-
інтернат           0 0 0 0 

Олександрійська школа-
інтернат 1 ІІІ         1 1 1 5 
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ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 
 

Дата проведення: 10, 17 лютого 2018 року 
Кількість учасників: 82 
Секції:  
 
• «УКРАЇНСЬКА МОВА» (29 учасників); 
• «РОСІЙСЬКА МОВА» (7 учасників); 
• «ІСПАНСЬКА МОВА» (12 учасників); 
• «АНГЛІЙСЬКА МОВА» (16 учасників); 
• «НІМЕЦЬКА МОВА» (15 учасників); 
• «ФРАНЦУЗЬКА МОВА» (3 учасники). 

 
СКЛАД ЖУРІ 

 

СЕКЦІЯ «УКРАЇНСЬКА МОВА» 
Голова журі: ВОЛЧАНСЬКА Ганна Василівна, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри української мови Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

Член журі: ОГЕРЕНКО Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри української мови Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

Секретар: МАЗУР Неля Іванівна, кандидат педагогічних наук, заступник 
директора з навчально-виховної роботи Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат - школа мистецтв). 

СЕКЦІЯ «АНГЛІЙСЬКА МОВА» 
Голова журі: ЛЯШУК Анна Миколаївна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри практики германських мов Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

Член журі: ПЕРЦОВА Інна Василівна, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри української та зарубіжної літератури Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

Секретар: ГАВРИЛЕНКО Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри іноземних мов Центральноукраїнського національного 
технічного університету. 

СЕКЦІЇ «РОСІЙСЬКА МОВА», «НІМЕЦЬКА МОВА» 
Голова журі: АФАНАСЬЄВА Лариса Іванівна, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри методики дошкільної та початкової освіти 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; 

Члени журі: ВЕРЕЗУБЕНКО Микола Миколайович, кандидат 
філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та 
загальної лінгвістики Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка; 
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СТЕПАНЕНКО Алла В’ячеславівна, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри практики германських мов 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; 

Секретар: ПАНТАСЕНКО Галина Іванівна, вчитель російської та 
зарубіжної літератури навчально-виховного комплексу “Олександрійський 
колегіум-спеціалізована школа”, керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької 
творчості Олександрійської міської ради Кіровоградської області. 

 
СЕКЦІЇ «ІСПАНСЬКА МОВА», «ФРАНЦУЗЬКА МОВА» 

Голова журі: БОНДАРЕНКО Катерина Леонідівна, доцент кафедри 
перекладу та загальної лінгвістики Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка;  

Член журі: БАЛУБА Олена Анатоліївна, вчитель іспанської мови 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад I-III 
ступенів № 9 - спеціалізована школа» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області; 

Секретар: ЧЕХОВСЬКА Валентина Михайлівна, вчитель французької 
мови комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання №6 
«Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів, центр естетичного 
виховання «Натхнення» Кропивницької міської ради Кіровоградської 
області». 
 

СЕКЦІЯ «УКРАЇНСЬКА МОВА» 
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Бойко Руслана 
Олексіївна 

Гайворонське навчально-
виховне об’єднання №1 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» 

11 
Оніми в поетичних 

творах представників 
«Празької школи» 

19 24 40 83 ІІ 5 

Бугайченко Каріна 
Валентинівна 

Користівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Олександрійської районної 
ради Кіровоградської області 

11 

Українські прізвища як 
джерело 

лінгвокраїнознавчої 
інформації 

13 19 30 62 - 10 

Бурбан Ольга 
Валентинівна 

Загальноосвітня школа I-III 
ступенів с. Таужне 

Гайворонського району 
Кіровоградської області 

11 

Походження прізвищ 
жителів села Таужне 

Гайворонського району 
Кіровоградської області 

15,5 20,5 39 75 ІІІ 9 

Вініченко Дар᾽я 
Василівна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

10 Мікротопоніми села 
Мала Помічна 26,75 23 40 89,75 ІІ 3 

Гейко Дар҆̓ я 
Євгеніївна Новопразький навчально-

виховний комплекс 

9 

Засоби вираження 
локативності у романі 

«Карби і скарби» 
Мирослава Дочинця 

23,5 25 44 92,5 І 1 

Гуркіна Анна 
Сергіївна 

Навчально-виховний 
комплекс «Олександрійський 

колегіум - спеціалізована 
школа» Олександрійської 

міської ради 

10 Слоган як рекламний 
девіз 7 16,5 30 43,5 - 19 

Зажирило Альона 
Олександрівна 

Навчально-виховний 
комплекс «Павлиська 

загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів - ліцей імені 

10 
Походження і розвиток 
псевдонімії українських 

естрадних співаків 
14 10,5 30 54,5 - 16 
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В.О.Сухомлинського» 
Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області 

Зубатюк Оксана 
Романівна 

Благовіщенський навчально-
виховний комплекс №2 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 

навчальний заклад 
«Дивоцвіт» Благовіщенської 

районної ради 

11 

Лексико-семантичні 
особливості вживання 

флороназв у творах Т.Г. 
Шевченка 

19,5 8 0 27,5 - 20 

Колісник Алла 
Василівна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

11 

Лексико-семантичні 
утворення у сучасній 

українській літературній 
мові 

27,5 13,5 35 76 ІІІ 6 

Комзолова Наталія 
Володимирівна 

Рівнянська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №2 

Новоукраїнської районної 
ради Кіровоградської області 

9 

Причини вживання 
нецензурної лексики та її 

вплив на соціальний 
статус людини 

19,25 11 30 60,25 - 12 

Косєвич Єлизавета 
Вадимівна 

Благовіщенський навчально-
виховний комплекс №2 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 

навчальний заклад 
«Дивоцвіт» Благовіщенської 

районної ради 

10 

Вживання суржика та 
просторіччя як 

характерна ознака 
мовлення жителів міста 

Благовищенського 

15,75 15 30 60,75 - 11 

Костюченко 
Катерина Ігорівна 

Навчально-виховний 
комплекс «Олександрійський 

колегіум - спеціалізована 
школа» Олександрійської 

міської ради 

10 

Фразеологізми з 
компонентом 
числівником в 

українській мові 

8,5 17 30 55,5 - 15 

Ле6ідь Олександр 
Юрійович 

Олександрівська філія КЗ 
«Олександрівське НВО №1» 
Олександрівської районної 

державної адміністрації 
Кіровоградської області 

10 

Неофіційні 
найменування осіб у 
говірці села міського 
типу Олександрівки 

5,25 22 30 57,25 - 14 

Маліновська Марія 
Володимирівна 

Благовіщенський навчально-
виховний комплекс №2 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 

навчальний заклад 
«Дивоцвіт» Благовіщенської 

районної ради 

11 

Словотвірна семантика 
та особливості 

функціонування 
англіцизмів у газетних та 

електронних виданнях 
міста Благовіщенського 

22,75 18 35 75,75 ІІІ 8 

Маркович Ірина 
Сергіївна 

Опорний навчальний назклад 
«Мошоринська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Знам’янської 

районної ради 
Кіровоградської області» 

9 

Лексико-семантична та 
словотвірна структура 
прізвищ жителів села 

Мошорине 

5,5 16,5 30 52 - 17 

Олефіренко Лілія 
Вікторівна 

Миронівська загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів 

Світловодської районної 
державної адміністрації 
Кіровоградської області 

9 

Лексичні норми 
мовлення та 

найпоширеніші 
відхилення від них (на 

основі мовлення жителів 
села Миронівки) 

23,5 17 35 75,5 ІІІ 7 

Павленко Ярослав 
Анатолійович 

Олександрійська 
загальноосвітня школа - 
інтернат І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної 
ради 

11 

Андроніми села 
Ясинуватка 

Олександрійського 
району Кіровоградської 

області в неофіційній 
сфері іменування 

17,5 22 36 77,5 ІІІ 5 

Потапчук Катерина 
Дмитрівна 

Новгородківський навчально-
виховний комплекс імені 

П.Ф.Козуля 
9 

Становлення прізвищ сіл 
Спільного та 

Новомиколаївки 
Новгородківського 

району Кіровоградської 
області 

26 21,5 36 83,5 ІІ 4 

Пугач Вікторія 
Василівна 

Благовіщенський навчально-
виховний комплекс №2 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 

навчальний заклад 
«Дивоцвіт» Благовіщенської 

районної ради 

10 

Використання 
фразеологізмів у мові 

жителів міста 
Благовіщенського 

16,5 13,5 30 60 - 13 

Семко Валерія 
Валеріївна 

Підвисоцька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів ім. 

Т.Г.Шевченка Підвисоцького 
навчально-виховного 

10 
Суржик як сучасна 

проблема українського 
мовлення 

0 0 0 0 - 22 
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об`єднання 
Новоархангельської районної 
ради Кіровоградської області 

Сядро Анастасія 
Олександрівна 

Навчально-виховний 
комплекс «Олександрійський 

колегіум - спеціалізована 
школа» Олександрійської 

міської ради 

11 

Спортивний сленг у 
сучасній лексиці (на 

матеріалі 
Олександрійщини) 

7,75 9 25 41,75 - 19 

Татар Ангеліна 
Радіонівна 

Мар’янівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Маловисківської районної 
ради Кіровоградської області 

10 

Словотворні особливості 
прізвищ села Мар᾽янівка 

Маловисківського 
району Кіровоградської 

області 

20,5 21 35 76,5 ІІІ 6 

Тимофієнко Ілона 
Олегівна 

Комунальний заклад 
«Олександрівське навчально-

виховне об’єднання №1» 
Олександрівської районної 

ради Кіровоградської області 

9 Назви вулиць і провулків 
смт Олександрівка 16,5 20 39 75,5 ІІІ 7 

Умрихіна Тетяна 
Павлівна 

Маловисківська 
загальноосвітня школа №4 І-

ІІІ ступенів 
9 Топоніми в українській 

та англійській мовах 7 0 0 7 - 21 

Хорольська 
Мирослава 

Олександрівна 

Навчально-виховний 
комплекс «Олександрійський 

колегіум - спеціалізована 
школа» Олександрійської 

міської ради 

8 

Створенння 
словотвірних парадигм 

українських назв рослин 
(на матеріалі 

Олександрійщини) 

14 8 30 52 - 17 

Шаповалова 
Карина Анатоліївна 

Седнівський навчально-
виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 
Устинівської районної ради 

Кіровоградської області 

11 

Офіційні і неофіційні 
найменування українців 

(на матеріалі говірки 
села Седнівка 

Устинівського району 
Кіровоградської області) 

19 20 36 75 ІІІ 9 

Щерба Олена 
Романівна 

Гайворонське навчально - 
виховне об᾽єднання №2 

«Загальноосвітня школа - 
гімназія І - ІІІ ступенів» 
Гайворонської районної 
державної адміністрації 
Кіровоградської області 

11 

Особливості 
складнопідрядних речень 
у збірці Марини Джус «І 
слів буденних незбагнені 

чари» 

27,5 23 40 90,5 ІІ 18 

Якубовська 
Крістіна Ігорівна 

Гайворонська філія №1 
Гайворонського навчально-
виховного об»єднання№2 
«Загальноосвітня школа-
гімназія І-ІІІ ступенів» 

Гайворонської районної 
державної адміністрації 
Кіровоградської області 

9 

Звертання в поезії 
Костянтина Лесьєва - 

Леся (на матеріалі збірки 
«Люблю тебе, мій 

пречудовий світе…») 

16 21,5 37,5 75 ІІІ 9 

Яновська Валерія 
Сергіївна 

Навчально-виховний 
комплекс «Олександрійський 

колегіум - спеціалізована 
школа» Олександрійської 

міської ради 

9 

Походження прізвищ 
мешканців села 
Звенигородка 

Олександрійського 
району Кіровоградської 

області 

11 10 30 51 - 18 

 
СЕКЦІЯ «АНГЛІЙСЬКА МОВА» 
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Бублик Анастасія 
Сергіївна 

Созонівський навчально-
виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 
Кіровоградської районної 
державної адміністрації 
Кіровоградської області 

9 Роль і значення антонімії 
в англійській мові 18,5 11 30 59,5 - 5 

Вознесенська Олена 
Віталіївна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) 

10 Кінематографічна 
лексика англійської мови 20 13 22 55 - 6 
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Воронюк Євгенія 
Олексіївна 

Заваллівське навчально-
виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Гайворонської 

районної державної 
адміністрації 

Кіровоградської області 

9 

Образи природи та 
особливості 

використання 
стилістичних засобів у 
поезіях Емілі Дікінсон 

9,5 16,5 20 46 - 11 

Захарченко Валерія 
Вікторівна 

Комунальний заклад 
«Добровеличківське 
навчально-виховне 

об’єднання «спеціалізована 
загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів - 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 
Добровеличківської 

районної ради 

8 

Ситуативна 
комунікативна поведінка 

героїв 
мультиплікаційного 

фільму «Мадагаскар» 

10 16 24 50 - 9 

Кривулько Ігор 
Андрійович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) м. 

Олександрії 

9 

Синтаксис в 
англійському реченні (на 

прикладі персонажу з 
фільму «Star Wars») 

18 18 39 75 ІІІ 4 

Маслій Софія 
Мирославівна 

НВК «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 -

гімназія» Знам’янської 
міської ради 

11 Ідіоми в англійській мові 11 11 23 45 - 12 

Матвійчук Назар 
Олександрович 

Новопразька загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів 9 Особливості англійської 

мови в рекламах 0 13 0 13 - 14 

Мусієнко Ірина 
Олексіївна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) 

11 
Функціонування 

інвективної лексики в 
англійській мові 

28,5 20 38 86,5 І 1 

Підлубний Олексій 
Володимирович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) м. 

Олександрії 

9 Використання метафори 
в політичному дискурсі 13,5 16,5 24 54 - 7 

Поліщук Ксенія 
Вікторівна 

Комунальний заклад 
«Добровеличківське 
навчально-виховне 

об’єднання «спеціалізована 
загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів - 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 
Добровеличківської 

районної ради 

9 

Лінгвістичні особливості 
коротких електронних 
коментарів влогів на 

матеріалі персональних 
сторінок підлітків-

влогерів 

10 16 20 46 - 11 

Потапова Юлія 
Сергіївна 

Опорний навчальний заклад 
«Петрівський навчально - 

виховний комплекс 
«Дошкільний навчальний 
заклад - загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» 
Знам’янської районної ради 

Кіровоградської області» 

11 

Структурно-семантичні 
характеристики 

топонімів в англійській 
мові 

13,5 13 25 51,5 - 8 

Проненко Марина 
Сергіївна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) 

10 
Лексико-семантичний 

аналіз топонімічних назв 
англійської мови 

18,5 17 45 80,5 ІІ 2 

Рощіна Ксенія 
Дмитрівна 

Гайворонське навчально - 
виховне об᾽єднання №2 

«Загальноосвітня школа - 
гімназія І - ІІІ ступенів» 
Гайворонської районної 
державної адміністрації 
Кіровоградської області 

10 

Промовисті імена в 
романі Д. Роулінга 

«Гаррі Поттер і 
філософський камінь» 

15 14 20 49 - 10 

Сторчовий Нікіта 
Юрійович 

Олександрійська 
загальноосвітня школа - 
інтернат І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної 
ради 

11 

Ідіоматика сучасної 
англійської мови та 

англомовний пісенний 
дискурс на матеріалі 

текстів пісень 
британської рок-групи 

«Qveen» 

13,2 17 45 75,2 ІІІ 3 

Христонько Софія 
Миколаївна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 10 Функціональні 

особливості фітонімів в 20 18,5 36,5 75 ІІІ 4 
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комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) м. 

Олександрії 

англійській літературі 
(на прикладі роману О. 
Уайльда «The picture of 

Dorian Gray») 

Хуторний Родіон 
Сергійович 

філія «Богданівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» ОНЗ 
«Богданівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені І. Г. Ткаченка 
Знам’янської районної ради 

Кіровоградської області» 

10 

Особливості вживання 
сленгу в текстах пісень 
англійського поп-гурту 

One Direction 

8 14 20 42 - 13 

 
СЕКЦІЯ «РОСІЙСЬКА МОВА» 
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Волошко Ілля 
Михайлович 

Навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №9 - спеціалізована 

школа» 

10 

Особливості російсько-
українського суржика в 

м. Олександрії 
Кіровоградській області 

0 17 0 17 - 6 

Колєватова Дар᾽я 
Ігорівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

10 
Ойконимы 

Александрийского 
района 

26 23 43 92 І 1 

Назаренко Віолетта 
Вадимівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

10 Зоонимы в русских 
фразеологизмах 23 22 33 78 ІІІ 3 

Рапота Марина 
Андріївна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

10 

Происхождение и 
особенности 

образования фамилий 
учащихся 

Александрийского 
коллегиума 

19 20 30 69 - 4 

Руденко Анна-Марія 
Сергіївна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

10 

Женские образы в 
народном творчестве (на 

материале пословиц, 
поговорок, 

фразеологизмов) 

21 20 43 84 ІІ 2 

Хрієнко Анна 
Геннадіївна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

11 

Особенности языка 
современных СМИ (на 

материале 
периодических изданий 

г. Александрии) 

19 17 32 68 - 5 

Щербина Катерина 
Романівна 

Навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №9 - спеціалізована 

школа» 

10 Особливості складу та 
структури назв цукерок 23 22 33 78 ІІІ 3 

 
СЕКЦІЯ «НІМЕЦЬКА МОВА» 
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Андріяшевський 
Віталій 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховний 

комплекс загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів №34 - 
економіко-правовий ліцей 

9 Сфера життєдіяльності 
німців 19,9 12 43,5 75,4 ІІІ 6 
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«Сучасник» - дитячо-
юнацький центр» міської 
ради м. Кропивницького 
Кіровоградської області 

Бут Анастасія 
Валеріївна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

10 

Скорочення слів в 
німецькій мові (на 

прикладі пісні 
Fantastischen Vier: MfG) 

22 13 41,5 76,5 ІІІ 5 

Верескун Дар᾽я 
Анатолівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

11 Демінутив 12 9,5 28,5 50 - 11 

Грицієнко Єлізавета 
Костянтинівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

11 

Особливості 
характеристики 

крилатих висловів на 
прикладах 

висловлювань видатних 
людей 

11,8 8 24 43,8 - 14 

Гудомарова 
Єлизавета 

Миколаївна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

8 

Порівняння топонімів в 
місті Олександрія та в 

місті Берлін (На 
матеріала фотографій 

зроблених в місті 
Олександрія та в місті 

Берлін) 

20 11 44 75 ІІІ 8 

Демченко Єлизавета 
Сергіївна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

10 

Особливості лексичного 
наповнення в технічних 
статтях про «Розумний 

дім» 

20,3 20 42 82,3 ІІ 3 

Ковальчук Тетяна 
Євгенівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

8 
Особливості ідіом у 

німецькій мові з мовним 
елементом «Schwein» 

11,2 8 34,5 53,7 - 9 

Коренна 
Владислава 

Володимирівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

11 

Особливості газетних 
оголошень з пошуку 
партнера в німецькій 

пресі 

14,5 8 28,5 51 - 10 

Ладиченко Тетяна 
Романівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

11 

Історичний вплив 
словянських народів на 

формування назв 
топонімів у Німеччині 

22,2 21,5 43,5 87,2 ІІ 2 

М᾽ясківська Валерія 
Владиславівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

11 

Лексико-семантичне 
порівняння зоонімів у 

німецькій та українській 
мовах 

25,4 20,5 44 89,9 І 1 

Мирончук Катерина 
Василівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

8 Особливості лексичного 
ряду слова «Mΰll» 8 8,5 32,5 49 - 12 

Паньшина Юлія 
Дмитрівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

8 Успіх в житті 9,2 7 27,5 43,7 - 13 

Руденко Анна-
Марія Сергіївна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

10 

Характеристика 
синонімів червоного 
кольору на прикладі 

німецької косметичної 
фірми «Shwarzkopf» 

18,2 19 43,5 80,7 ІІ 4 
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Сядро Анастасія 
Олександрівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

10 

Особливості розвитку 
екстремальних видів 

спорту та запозичення 
назв з інших мов 

15,6 17,5 42 75,1 ІІІ 7 

Яновська Валерія 
Сергіївна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

9 
Порівняння текстів у 
жанрі реп в Росії і в 

Німеччині 
23,8 15,5 35 75 ІІІ 8 

СЕКЦІЯ « ІСПАНСЬКА МОВА» 

Прізвище, ім’я 
учасника Школа, район 
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Білко Анна 
Сергіївна 

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №9 - 
спеціалізована школа» 

8 

Англіцизм в сучасній 
іспанській мові (на 
основі іспанських 
жіночих журналів) 

12 19 34 65 - 7 

Грабовська Анна 
Андріївна 

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №9 - 
спеціалізована школа» 

10 

Лексика косметики та 
косметології й 

особливості її перекладу 
(на матеріалі 

спеціалізованих сайтів) 

20,5 24 37 81,5 ІІ 2 

Демченко 
Єлизавета 
Сергіївна 

Навчально-виховний комплекс 
«Олександрійський колегіум - 

спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради 

10 

Структурно-семантичні 
особливості іспанської, 

англійської та 
української військової 

термінології 

20 19 36 75 - 6 

Крамаренко Софія 
Володимирівна 

Навчально-виховний комплекс 
«Олександрійський колегіум - 

спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради 

10 
Вплив лексики 

тавромахії на сучасну 
іспанську мову 

25,5 19 32 76,5 ІІІ 4 

Кулішкіна Юлія 
В᾽ячеславівна 

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №9 - 
спеціалізована школа» 

9 

Особливості адаптації 
анімаційних стрічок 

українською та 
іспанською мовами 

15 16 21 52 - 10 

Макеєва Катерина 
Олександрівна 

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №9 - 
спеціалізована школа» 

8 
Локалізація рекламних 
текстів іспанською та 
українською мовою 

13 17 29 59 - 9 

Маляр Дар᾽я 
Олегівна 

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №9 - 
спеціалізована школа» 

9 

Лексичні особливості 
перекладу анімаційної 

стрічки «Рататуй» 
іспанською та 

українською мовами 

27 24 42 93 І 1 

Моцна Анастасія 
Олександрівна 

Навчально-виховний комплекс 
«Олександрійський колегіум - 

спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради 

8 

Запозичення в лексиці 
на позначення техніки і 

матеріалів в 
образотворчому 

мистецтві 

19 19 37 75 ІІІ 6 

Подрєзова 
Анастасія 
Олегівна 

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №9 - 
спеціалізована школа» 

9 
Антична ономастика в 

українській та іспанській 
мовах 

14,5 21 29 64,5 - 8 

Соловйова Софія 
Олегівна 

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №9 - 
спеціалізована школа» 

9 
Меми як одиниця 
лінгвокультурної 

інформації 
17 21 37 75,5 ІІІ 5 

Цой Дарія 
Євгенівна 

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №9 - 
спеціалізована школа» 

8 

Особливості 
фразеологізмів із 

топонімічним 
компонентом в 
іспанській мові 

15 20 30 65 - 7 

Швецова Влада 
Ігоревна 

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №9 - 
спеціалізована школа» 

11 
Лінгвістичні особливості 

іспанської реклами на 
телебаченні 

20 24 36 80 ІІ 3 
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СЕКЦІЯ «ФРАНЦУЗЬКА МОВА» 

Прізвище, ім’я 
учасника Школа, район 
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Краснюк 
Владислава 

Вячеславівна 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховне 

об’єднання № 6 
«Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» 
Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

11 

Лексичні та семантичні 
аспекти молодіжного 

сленгу в українській та 
французькій мові 

28 21 42 91 І 1 

Матякубова 
Мафтунабона 
Кахрамонівна 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховне 

об’єднання № 6 
«Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» 
Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

10 
Лексико-семантичні 

французькі запозичення в 
українській мові 

21 20 40 81 ІІ 2 

Вишневська Анна 
Костянтинівна 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховне 

об’єднання № 6 
«Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» 
Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

10 
Засоби вираження 

експресії у французьких 
коміксах 

20 20 35,5 75,5 ІІІ 3 

 
СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ВІДДІЛЕННЯМ МОВОЗНАВСТВА  

У РОЗРІЗІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ОБЛАСТІ 
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Всього 29 14 7 4 12 6 16 5 15 9 3 3 82 41   
Благовіщенський 4 ІІІ           4 1 1 7 
Бобринецький             0 0 0 0 
Вільшанський             0 0 0 0 
Гайворонський 

4 
3 
ІІ, 
ІІІ 

    2      6 4 7 3 

Голованівський             0 0 0 0 
Добровеличківський       2      2 0 0 0 
Долинський             0 0 0 0 
Знам’янський 1      2      3 0 0 0 
Кіровоградський       1      1 0 0 0 
Компаніївський             0 0 0 0 
Маловисківський 1 ІІІ           1 1 1 7 
Новгородківський 1 ІІ           1 1 2 6 
Новоархангельський 1            1 0 0 0 
Новомиргородський             0 0 0 0 
Новоукраїнський 1            1 0 0 0 
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ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ  
ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 
Дата проведення: 10, 17 лютого 2018 року 
Кількість учасників: 33 
Секції: 
 
• «ФІЛОСОФІЯ» (2 учасника); 
• «СОЦІОЛОГІЯ» (5 учасника); 
• «ПРАВОЗНАВСТВО» (13 учасників); 
• «ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ»  

(5 учасників); 
• «ПЕДАГОГІКА» (3 учасника); 
• «ЖУРНАЛІСТИКА» (5 учасників). 

 
СКЛАД ЖУРІ 

СЕКЦІЙ «ФІЛОСОФІЯ», «СОЦІОЛОГІЯ», «ПРАВОЗНАВСТВО», 
«ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ», «ПЕДАГОГІКА» 

Голова журі: СОБОЛЬ Євген Юрійович, доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та 
адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка;  

Олександрівський 2 ІІІ           2 1 1 7 
Олександрійський 2 І     1      3 1 3 5 
Онуфріївський 1            1 0 0 0 
Петрівський             0 0 0 0 
Світловодський 1 ІІІ           1 1 1 7 
Устинівський 1 ІІІ           1 1 1 7 
м. Бобринець             0 0 0 0 
м. Мала Виска 1            1 0 0 0 
м. Знам’янка       1      1 0 0 0 
м. Світловодськ             0 0 0 0 
м. Новоукраїнка             0 0 0 0 
м. Олександрія 

5  7 
І, 
ІІ, 
2 
ІІІ 

12 

І, 
2 
ІІ, 
3 
ІІІ 

  15 

І, 
3 
ІІ, 
5 

ІІІ 

  39 19 25 1 

м. Кропивницький 
          3 

І, 
ІІ, 
ІІІ 

3 3 6 4 

Кіровоградський 
облкомплекс 2 ІІ, 

ІІІ     3 І,  
ІІ     5 4 8 2 

Кіровоградський 
облкомплекс 
(м.Олександрія) 

      3 2 
ІІІ     3 2 2 5 

Заваллівська школа-
інтернат             0 0 0 0 

Добровеличківська 
школа-інтернат             0 0 0 0 

Олександрійська 
школа-інтернат І ІІІ     І ІІІ     2 1 1 7 



48 
 

Члени журі: ІГНАТЬЄВ Віталій Аркадійович, кандидат філософських 
наук, доцент кафедри філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, 
іноземних мов, української та латинської мов Донецького національного 
медичного університету; 

РУБАН Олександр Миколайович, кандидат філософських наук, викладач 
кафедри філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, 
української та латинської мов Донецького національного медичного 
університету; 

Секретар: КРАСНОЩОК Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка. 

СЕКЦІЯ «ЖУРНАЛІСТИКА» 
Голова журі: ТКАЧЕНКО Ірина Анатоліївна, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри видавничої справи та редагування 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; 

Член журі: ЛЕВИЦЬКИЙ Василь Вікторович, вчитель української мови 
та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Кропивницької 
міської ради Кропивницької області; 

Секретар: ПИКАЛЮК Роман Володимирович, кандидат філологічних 
наук, старший викладач кафедри видавничої справи та редагування 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка. 

 
СЕКЦІЇ «ФІЛОСОФІЯ», «СОЦІОЛОГІЯ», «ПРАВОЗНАВСТВО», 

«ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ», «ПЕДАГОГІКА» 

Прізвище, 
ім’я 

учасника 
Школа, район 

К
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Громовий 
Михайло 

Вікторович 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

10 
iPhone і червона 

калина: українська 
ментальність 

Філософія 14,5 23 45 82,5 ІІ 1 

Вороніченко 
Тетяна 

Олександрівна 

Новоукраїнська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 6 Новоукраїнської 

міської ради 
Кіровоградської 

області 

9 

Сучасний аналіз 
гімну України та 
можливі варіанти 
урочистої пісні 

держави 

Філософія 10,0 19 40 69 - 2 

Степанова 
Вікторія 
Сергіївна 

Комунальний заклад 
«Бобринецьке 

навчально - виховне 
об’єднання 

«Навчально - 
виховний комплекс 

«Гімназія - 
загальноосвітня 

школа І - ІІІ ступенів 
№ 1» Бобринецької 

міської ради 

11 

Родина Левковських 
як соціологічний 
факт міграційних 

процесів єврейської 
громади 

Соціологія 13,0 25 43 81 ІІ 1 
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Кіровоградської 
області 

Тоток Вадим 
Олександрович 

Новоукраїнська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 6 Новоукраїнської 

міської ради 
Кіровоградської 

області 

10 

Місце української 
гривні у 

фінансовому 
просторі та її вплив 

на соціально-
економічні процеси 

в Україні 

Соціологія 9,0 14 43 66 - 2 

Пиндик 
Анастасія 
Юріївна 

Новоукраїнська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 6 Новоукраїнської 

міської ради 
Кіровоградської 

області 

9 

Сплата податків і 
зборів у 

Новоукраїнському 
районі та оцінка 

соціальних ризиків і 
конфліктів 

Соціологія 11,0 14,5 39 64,5 - 3 

Філіпенко 
Дар᾽я 

Олександрівна 

Новоукраїнська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 6 Новоукраїнської 

міської ради 
Кіровоградської 

області 

9 

Місце харчових 
продуктів у бюджеті 
сучасних родин мого 

міста 

Соціологія 11,0 7,5 42 60,5 - 4 

Шворінь 
Тетяна 

Сергіївна 

Комишуватська 
загальноосвітня 

школа І - ІІІ ступенів 
Новоукраїнської 

районної ради 
Кіровоградської 

області 

8 
Соціальний портрет 

учня сільської 
школи 

Соціологія 6,0 17 31,5 54,5 - 5 

Бідна 
Анастасія 
Вікторівна 

Комунальний заклад 
«Педагогічний ліцей 

Кіровоградської 
міської ради 

Кіровоградської 
області» 

11 

Регулювання 
суспільних відносин 

у сфері торгівлі 
людьми 

Правознавство 14,5 15,5 45 75 ІІІ 5 

Васькова 
Тетяна 

Василівна 

Маловисківська 
гімназія 

Маловисківської 
міської ради 

Кіровоградської 
області 

9 
Превентивні заходи 

насильства 
в сім’ї 

Правознавство 8 15 32 55 - 11 

Кускова 
Анастасія 
Ігорівна 

Комунальний заклад 
«Педагогічний ліцей 

Кіровоградської 
міської ради 

Кіровоградської 
області» 

10 

Правові проблеми 
реформування 
пенітенціарної 

системи України 

Правознавство 6 18 33,5 57,5 - 9 

Павлишина 
Катерина 
Сергіївна 

Кіровоградський 
коледж механізації 

сільського 
господарства 

10 
Захист тварин від 

жорстокого 
поводження 

Правознавство 14,5 15,5 45 75 ІІІ 5 

Сергієнко 
Катерина 
Павлівна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

9 

Добровільне 
об’єднання 

територіальних 
громад: практичні 

проблеми реалізації 
на прикладі 

Кіровоградського 
району 

Кіровоградської 
області 

Правознавство 26,5 22 42 90,5 І 1 

Трофименко 
Сергій 

Сергійович 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховне 

об’єднання 
«Загальноосвітній 

навчальний заклад І-
ІІІ ступенів № 20 – 
дитячий юнацький 

центр «Сузір’я» 
Кіровоградської 

міської ради 
Кіровоградської 

області» 

10 
Діяльність 

антикорупційних 
органів України 

Правознавство 6,5 17 24 47,5 - 12 

Детюкова 
Катерина 

Дмитрівна 

Кропивницька 
гімназія №9 

Кіровоградської 
10 

Прийомна сім’я та 
дитячий будинок 
сімейного типу як 

Правознавство 13,5 21 22 56,5 - 10 
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міської ради 
Кіровоградської 

області 

форми влаштування 
дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 
батьківського 

піклування 

Пономар 
Ярослава 

Станіславівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Знам’янська 
загальноосвітня 

школа 
І-ІІІ ступенів № 2- 

ліцей» Знам’янської 
міської ради 

Кіровоградської 
області 

10 

Захист прав дітей 
внутрішньо-

переміщених осіб в 
Україні 

Правознавство 20,5 22 40 82,5 ІІ 2 

Деревянко 
Діана 

Олександрівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Знам’янська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 2- ліцей»« 

Знам’янської міської 
ради Кіровоградської 

області 

11 

Перспективи 
розвитку інституту 

громадянства 
України на 

сучасному етапі 

Правознавство 14,5 14 34 62,5 - 7 

Шуліка Тетяна 
Дмитрівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Знам’янська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№ 2- ліцей» « 

Знам’янської міської 
ради Кіровоградської 

області 

10 

Діяльність органів 
місцевого 

самоврядування в 
умовах процесу 
децентралізації 

влади 

Правознавство 18,5 19 43 80,5 ІІ 3 

Войцехівська 
Богдана 

Андріївна 

Комунальний заклад 
«Добровеличківське 
навчально-виховне 

об’єднання 
«спеціалізована 
загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів - 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний 
навчальний заклад» 
Добровеличківської 

районної ради 

9 

Особливості 
застосування 

еколого-правових 
норм щодо оренди 

водних та земельних 
об᾽єктів 

Правознавство 16 19 27 62 - 8 

Лікаренко 
Аліна Олегівна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

10 

Кримінально-
правова та 

кримінологічна 
характеристика 

відповідальності за 
згвалтування 

Правознавство 17,5 15 32 64,5  6 

Жабко 
Владислав 
Іванович 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

10 

Правова основа 
адміністративної 
відповідальності 

військовослужбовців 
в Україні 

Правознавство 19,5 19 40 78,5 ІІІ 4 

Кузьменко 
Анастасія 
Олегівна 

Комунальний заклад 
«Бобринецьке 

навчально - виховне 
об’єднання 

«Навчально - 
виховний комплекс 

«Гімназія - 
загальноосвітня 

школа І - ІІІ ступенів 
№ 1» Бобринецької 

міської ради 
Кіровоградської 

області 

11 

Відносини церкви і 
держави в умовах 

Півдня України (на 
прикладі Свято-
Вознесенського 

собору) 

Теології, 
релігієзнавство 

та історії 
релігії 

15,5 17,5 42 75 ІІІ 2 

Воронкова 
Юлія 

Олександрівна 

Новоархангельський 
навчально-виховний 

комплекс 
«загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - 
гімназія» 

10 

Резонансна функція 
пам᾽яток 

сакрального 
мистецтва як 

механізм поширення 
хасидизму на 

Теології, 
релігієзнавство 

та історії 
релігії 

16,0 16 43 75 ІІІ 2 
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Новоархангельського 
навчально-виховного 

об’єднання №1 
Новоархангельської 

районної ради 
Кіровоградської 

області 

території сучасної 
України 

Лубенець 
Ольга 

Валеріївна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

10 Священна земля 
Екзампай 

Теології, 
релігієзнавство 

та історії 
релігії 

19 20 43 82 ІІ 1 

Сердечна 
Єлизавета 
Романівна 

Благовіщенський 
навчально-виховний 

комплекс № 1 
«Гімназія - 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний 
навчальний заклад 

«Сонечко» 
Благовіщенської 

районної ради 

9 

Проникнення 
християнства у 

Центральну Україну 
та північно-західне 

Причорномор᾽я у ІІ -
V ст. н.е. 

Теології, 
релігієзнавство 

та історії 
релігії 

0 20 0 20 - 4 

Ліповка Роман 
Деваншович 

Заваллівська 
загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів 

Гайворонського 
району 

11 Релігійне життя в 
Східному Поділлі 

Теології, 
релігієзнавство 

та історії 
релігії 

8,5 9 40 57,5  3 

Дільман Дар᾽я 
Василівна 

Комишуватська 
загальноосвітня 

школа 
І - ІІІ ступенів 

Новоукраїнської 
районної ради 

Кіровоградської 
області 

8 

Дослідження 
організації спільного 

і роздільного 
навчання школярів 

та перспективи його 
застосування  

у закладах загальної 
середньої освіти 

України 

Педагогіка 9,5 18,5 43 71 - 3 

Крутікова 
Катерина 
Андріївна 

Комунальний заклад 
«Педагогічний ліцей 

Кіровоградської 
міської ради 

Кіровоградської 
області» 

11 

Впровадження 
індивідуальних 

освітніх траєкторій 
старшокласників в 

умовах особистісно-
орієнтованої освіти 

Педагогіка 7,5 24 44 75,5 ІІІ 2 

Балог 
Владислав 

Анатолійович 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

10 

Формування 
естетичної культури 

старшокласників 
Кіровоградського 

обласного 
навчально-
виховного 

комплексу (гімназія-
інтернат – школа 

мистецтв) 

Педагогіка 22 19,0 42 83 ІІ 1 

 

СЕКЦІЯ «ЖУРНАЛІСТИКА» 
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К
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с Тема науково- 
дослідницької роботи 
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Бобко Микола 
Ігорович 

Новоархангельський 
навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - 

гімназія» 
Новоархангельського 
навчально-виховного 

об’єднання №1 
Новоархангельської районної 
ради Кіровоградської області 

9 Взаємодія журналістики і 
політики 5 12,5 34,5 52 - 3 

Гавриленко 
Анастасія 

Олександрівна 

Червонокостянтинівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Петрівської 
10 

Етимологія прізвищ 
жителів 

Червонокостянтинівської 
сільської ради 

8,5 16,5 33 58 - 2 
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районної ради 
Кіровоградської області 

Петрівського району 
Кіровоградської області 

Комар Софія 
Володимирівна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) 
м. Олександрія 

11 
Особливості висвітлення 

теми АТО 
Кіровоградськими ЗМІ 

17 21,5 36,5 75 ІІІ 1 

Кушпиль Анастасія 
Ігорівна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) м. 

Олександрії 

9 Замовчування інформації 
в журналістиці 15 0 0 15 - 4 

Чепурна Анастасія 
Ігорівна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) 
м. Олександрія 

11 Маніпуляція в сучасних 
ЗМІ 14 0 0 14 - 5 

 
СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ВІДДІЛЕННЯМ ФІЛОСОФІЇ ТА 

СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА У РОЗРІЗІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  
ОДИНИЦЬ ОБЛАСТІ 

Район, місто, 
заклад 
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Всього 2 1 5 1 13 6 5 3 3 2 5 1 33 14   
Благовіщенський       1      1 0 0 0 
Бобринецький             0 0 0 0 
Вільшанський             0 0 0 0 
Гайворонський       1      1 0 0 0 
Голованівський             0 0 0 0 
Добровеличківський     1        1 0 0 0 
Долинський             0 0 0 0 
Знам’янський             0 0 0 0 
Кіровоградський             0 0 0 0 
Компаніївський             0 0 0 0 
Маловисківський             0 0 0 0 
Новгородківський             0 0 0 0 
Новоархангельський       1 ІІІ   1  2 1 1 4 
Новомиргородський             0 0 0 0 
Новоукраїнський   1      1    2 0 0 0 
Олександрівський             0 0 0 0 
Олександрійський             0 0 0 0 
Онуфріївський             0 0 0 0 
Петрівський           1  1 0 0 0 
Світловодський             0 0 0 0 
Устинівський             0 0 0 0 
м. Бобринець   1 ІІ   1 ІІІ     2 2 3 3 
м. Мала Виска     1        1 0 0 0 
м. Знам’янка     3 2 ІІ       3 2 4 2 
м. Новоукраїнка 1  3          4 0 0 0 
м. Світловодськ             0 0 0 0 
м. Олександрія             0 0 0 0 
м. Кропивницький     5 3 ІІІ   1 ІІІ   6 3 3 3 
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ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 
 

Дата проведення: 10, 17 лютого 2018 року 
Кількість учасників: 75 
Секції: 
 
• «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» (11 учасників); 
• «АРХЕОЛОГІЯ» (16 учасників); 
• «ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО» (37 учасників); 
• «ЕТНОЛОГІЯ» (5 учасників); 
• «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ» (4 учасники); 
• «КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ГУМАНІТАРИСТИКА» (2 учасники). 

 
СКЛАД ЖУРІ 

СЕКЦІЙ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ», «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ», 
«ЕТНОЛОГІЯ», «КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ГУМАНІТАРИСТИКА» 
Голова журі: БАБАК Оксана Іванівна, кандидат історичних  наук, доцент 

кафедри всесвітньої історії Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

Член журі: КОВАЛЬКОВ Олександр Леонідович, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри всесвітньої історії Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

Секретар: ПРОСКУРОВА Світлана Володимирівна, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри історії України Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

СЕКЦІЯ «АРХЕОЛОГІЯ» 
Голова журі: ТУПЧІЄНКО Микола Петрович, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри українознавства Центральноукраїнського національного 
технічного університету; 

Член журі: СОБЧУК Валентин Володимирович, керівник науково-
дослідницького підприємства „Археолог”; 

Секретар: КУШНЄРОВА Світлана Вікторівна, вчитель історії 
Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – 
школа мистецтв). 

 
 

Кіровоградський 
облкомплекс  1 ІІ   2 І, 

ІІІ 1 ІІ 1 ІІ   5 5 10 1 

Кіровоградський 
облкомплекс 
(м.Олександрія) 

    1      3 ІІІ 4 1 1 4 

Заваллівська школа-інтернат             0 0 0 0 
Добровеличківська школа-
інтернат             0 0 0 0 

Олександрійська школа-
інтернат             0 0 0 0 
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СЕКЦІЯ «ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО» 
Голова журі: БОНДАРЧУК Юрій Павлович, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики 
Центральноукраїнського національного технічного університету; 

Член журі: ГАЙДА Лариса Анатоліївна, методист науково-методичної 
лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я комунального 
закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти імені Василя Сухомлинського»; 

Секретар: ЯЩУК Тетяна Анатоліївна, методист Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді. 

 
СЕКЦІЇ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ», «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ», 

«ЕТНОЛОГІЯ», «КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ГУМАНІТАРИСТИКА» 

Прізвище, ім’я 
учасника Школа, район 
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Докійчук 
Віктор 

Юрійович 

Побузька 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів Побузької 

селищної ради 
Голованівського району 
Кіровоградської області 

11 
Дисиденство 
Володимира 

Караташа 

Історія 
України 22,5 18 35 75,5 ІІІ 5 

Малафей Юлія 
Дмитрівна 

Веселівська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 
Бобринецької районної 
ради Кіровоградської 

області 

11 

Ми щит і меч твій, 
Україно. Спроба 
документування 

історії сучасності 

Історія 
України 16,5 0 14 30,5 - 8 

Ракул Анастасія 
Андріївна 

Світловодська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 5 
Світловодської міської 
ради Кіровоградської 

області 

11 Ангели-охоронці 
України під час АТО 

Історія 
України 0 10 0 10 - 10 

Халинбаджах 
Тимур 

Валерійович 

Навчально-виховний 
комплекс «Гімназія-

загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №4» 

Світловодської міської 
ради Кіровоградської 

області 

10 
Історія та розвиток 

«Пласту» в Україні та 
у місті Світловодську 

Історія 
України 11,0 20 45 76 ІІІ 4 

Пономаренко 
Владислав 
Вікторович 

Опорний навчальний 
заклад «Трепівська 

загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів 

Знам’янської районної 
ради Кіровоградської 

області» 

9 

Козацько-селянські 
повстання кінця XVI- 
першої чверті XVII 

століття: 
регіональний аспект 

Історія 
України 0 9 0 9 - 11 

Басецька 
Олександра 

Володимирівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Кіровоградський 
колегіум-

спеціалізований 
загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів-дошкільний 
навчальний заклад-
центр естетичного 

виховання» 
Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 
області 

11 

Здобутки та 
прорахунки 
української 

Центральної ради у 
державотворчому 

процесі 

Історія 
України 0 9 16 25 - 9 
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Камінська 
Вероніка 

Федорівна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

11 

Місця історичної 
пам’яті української 

революції 
1917-1921 рр. 

м. Кропивницький 

Історія 
України 19,0 24 40 83 ІІ 2 

Лимаренко 
Едуард 

Станіславович 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

11 

Репресії радянської 
влади проти 
українського 
селянства на 

прикладі родини 
Пащенків-Бойків 
(30-40 рр. ХХ ст.) 

Історія 
України 17,5 25 45 87,5 І 1 

Козій Каріна 
Миколаївна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

11 

Роль Богдана 
Хмельницький в 

створенні 
Української держави 

Історія 
України 7 14 24 45 - 7 

Уманець Віталій 
Віталійович 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховне 

об’єднання природничо-
економіко-правовий 

ліцей - спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 8 - позашкільний 

центр Кіровоградської 
міської ради 

Кіровоградської 
області» 

10 

Військова зброя 
запорозького 

козацтва: еволюція та 
проблема 

типологічного 
визначення 

Історія 
України 17,5 22 37 76,5 ІІІ 3 

Яковова Зоя 
Євгенівна 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховне 

об’єднання №25 
«Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів, 
природничо-

математичний ліцей, 
центр позашкільного 

виховання «Ліра» 
Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 
області» 

10 

Постать В. 
Винниченка в 
українській 

історичній пам’яті 

Історія 
України 13,5 18 32 63,5 - 6 

Авраменко 
Данило 

Дмитрович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 
комплекс (гімназія-

інтернат – школа 
мистецтв) 

9 
Доба Мейдзі: 

модернізація через 
традицію 

Всесвітня 
історія 17,5 23,

5 40 81 ІІ 2 

Андрісонова 
Вікторія 

Олександрівна 

Комунальний заклад 
«Бобринецьке 

навчально - виховне 
об’єднання «Навчально 

- виховний комплекс 
«Гімназія - 

загальноосвітня школа І 
- ІІІ ступенів № 1» 

Бобринецької міської 
ради Кіровоградської 

області 

11 

Українська 
імміграція Канади в 

суспільно-політичних 
процесах новітньої 

історії 

Всесвітня 
історія 21,0 24 45 90 І 1 

Шевченко 
Віталій 

Сергійович 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

11 

Проблема 
суверенітету 

Донського козацтва 
як передумови 

створення незалежної 
держави. Порівняння 

держави Війська 
Донського та Війська 

Запорозького 

Всесвітня 
історія 17,5 14,

5 26 58 - 4 

Бондар Данило 
Сергійович 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

11 

Особистість С. 
Бандери, як один з 
факторів україно-

польських відносин. 
Сучасне відношення 

до ОУН та УПА 

Всесвітня 
історія 20,0 15 37 72 - 3 

Зінченко 
Катерина 
Юріївна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський 
колегіум - 

спеціалізована школа» 

10 
Депортація 

кримських татар як 
одна з форм геноциду 

Кримськота 
тарська 

гуманітарис 
тика 

21 22 31 74 - 2 
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Олександрійської 
міської ради 

Плаксивий 
Володимир 

Олексійович 

Навчально-виховний 
комплекс «Знам’янська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2- 
ліцей» Знам’янської 

міської ради 
Кіровоградської області 

9 
Українці – кримські 
татари: дві мови – 

одна історія 

Кримськота 
тарська 

гуманітарис 
тика 

18,5 19,
5 38 76 ІІІ 1 

Лівандовський 
Артур 

Корнелійович 

Комунальний заклад 
«Боківська 

загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів 

Долинської районної 
ради» 

9 
Голодомор 1932-
1933-х років в с. 

Бокове 
Етнологія 4 23 37 64 - 2 

Галась Богдан 
Максимович 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

11 

Історико-
етнологічний аналіз 
конфлікту на сході 

України 

Етнологія 23,0 25 45 93 І 1 

Рудь Марина 
Миколаївна 

Йосипівська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 
Благовіщенської 

районної ради 

11 

Давні топоніми 
Благовіщенського 
району як маркери 

етногенезу 
українського народу 

Етнологія 10,0 22,
5 30 62,5 - 3 

Колаковська 
Діана 

Володимирівна 

Благовіщенський 
навчально-виховний 

комплекс № 1 «Гімназія 
- загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний 

заклад «Сонечко» 
Благовіщенської 

районної ради 

9 

Етнічний склад 
населення 

Благовіщенського 
району на початку 

ХХ 

Етнологія 5,0 19 20 44 - 4 

Карташова 
Анастасія 
Олегівна 

Навчально - виховний 
комплекс 

«загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІ 
ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» с. 

Мощене, 
Гайворонського району 
Кіровоградської області 

9 Символічне значення 
рушника Етнологія 0 18 0 18 - 5 
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Демидюк 
Андрій 

Сергійович 

Заваллівське навчально-
виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Гайворонської 

районної державної 
адміністрації Кіровоградської 

області 

9 
Поселення трипільської 

культури в урочищі 
Козачий Яр 

18 20,8 39,5 78,3 ІІІ 5 

Драчук 
Андрій 

Сергійович 

Йосипівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Благовіщенської районної ради 
11 Археологічні пам᾽ятки 

бассейну річки Кам᾽янка 12 21,1 42 75,1 ІІІ 8 

Коцан 
Ангеліна 
Олегівна 

Йосипівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Благовіщенської районної ради 
7 Пластика трипільського 

поселення Мечиславка ІІ 0 14,5 33,5 48 - 16 

Коцан 
Роман 

Васильович 

Йосипівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Благовіщенської районної ради 
7 Черняхівське поселення 

Гренівка ІІ 0 19,5 33,25 52,75 - 14 

Кравець 
Анастасія 
Василівна 

Благовіщенський навчально-
виховний комплекс № 1 

«Гімназія - загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад 
«Сонечко» Благовіщенської 

районної ради 

9 Неолітазація 
Центральної України 16 19 35,5 70,5 - 9 
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Крисаченко 
Єлизавета 
Олегівна 

Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів с. Хащувате, 
Гайворонського р-ну, 
Кіровоградської обл. 

11 

Дослідження пам᾽яток 
археології доби Трипілля 

на території села 
Хащуватого 

Гайворонського району 
Кіровоградської області 

17 21,3 39,75 78,05 ІІІ 6 

Кузенний 
Єгор 

Олександрович 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховне 

об’єднання «Спеціалізований 
загальноосвітній навчальний 
заклад І ступеня «Гармонія» - 

гімназія імені Тараса Шевченка 
- центр позашкільного 
виховання «Контакт» 

Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

9 

Поселення скіфів на 
порубіжжі степу та 

лісостепу правобережжя 
Дніпра 

14,5 14,5 37 66 - 10 

Нитяжук 
Анастасія 
Юріївна 

Заваллівське навчально-
виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Гайворонської 

районної державної 
адміністрації Кіровоградської 

області 

9 Колекція артефактів 
гуртка «Юний археолог» 12,5 20,4 44,75 77,65 ІІІ 7 

Правий 
Михайло 

В᾽ячеславович 

Рівнянська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №5 

Новоукраїнської районної ради 
Кіровоградської області 

10 

Скіфська зброя та 
захисний обладунок за 

дослідженнями 
курганних насипів 
скіфського часу на 

Кіровоградщині 

16,0 14 33,25 63,25 - 11 

Ремінна 
Владислава 
Андріївна 

Заваллівське навчально-
виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Гайворонської 

районної державної 
адміністрації Кіровоградської 

області 

10 

Кам᾽яне-Завалля-1 - 
поселення середнього 

етапу трипільської 
культури на Побужжі 

15,5 21 44,5 81 ІІ 3 

Сарахан 
Максим 

Вячеславович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

11 
Трипільскі поселення на 

території сучасної 
Гайворонщини 

18,4 21 43 82,4 ІІ 1 

Свердел 
Альбіна Сергіївна 

Олександрівський навчально-
виховний комплекс № 2 

«Олександрівське навчально-
виховне обєднання №2» 

Олександрівської районної ради 

9 

Скіфські поселення на 
території 

Олександрівського 
району 

11,0 14 38 63 - 12 

Скринько 
Віталій Олегович 

Користівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Олександрійської районної 
ради Кіровоградської області 

9 Трипільська культура 9,0 10 33 52 - 15 

Уманець 
Катерина 
Андріївна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

10 
Пам᾽ятки черняхівської 

культури Середнього 
Побужжя 

17,0 19 44 80 ІІІ 4 

Храмалюк 
Артур Сергійович 

Заваллівське навчально-
виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Гайворонської 

районної державної 
адміністрації 

Кіровоградської області 

9 
Пам᾽ятки черняхівської 

культури Кам᾽яне-
Завалля (Біла Скеля) 

5,5 16,3 38,7 60,5 - 13 

Яковенко 
Ірина Анатоліївна 

Благовіщенський навчально-
виховний комплекс № 1 

«Гімназія - загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад 
«Сонечко» Благовіщенської 

районної ради 

9 
Одяг та прикраси 
дівчинки-підлітка 

Черняхівської культури 
15,0 22,6 44 81,6 ІІ 2 
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Баскакова Северина 
Вячеславівна 

Навчально - виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів - 
дошкільний навчальний 

заклад» с.Мощене, 
Гайворонського району, 
Кіровоградської області 

9 

Діяльність Богдана та 
Варвари Ханенків на 

території 
Гайворонського району 

5 13 44,5 62,5 - 18 

Колос 
Діана 

Дмитрівна 

Благовіщенський навчально-
виховний комплекс №2 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 

навчальний заклад «Дивоцвіт» 
Благовіщенської районної ради 

9 

Голодомор 1932-1933 
років в 

Благовіщенському 
районі на прикладі 

родинної історії 
Голубчик Г.В. 

9,5 14 40 63,5 - 17 

Котов 
Олексій Юрійович 

Навчально - виховний комплекс 
«Ліцей інформаційних 

технологій - спеціалізована 
школа ІІ ступеня» 

Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

9 
Жахи Другої світової 

війни: нацистські 
концтабори 

13 16 40 69,0 - 16 

Любарська 
Дарія 

Андріївна 

Навчально - виховний комплекс 
«Ліцей інформаційних 

технологій - спеціалізована 
школа ІІ ступеня» 

Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

9 Інна Шульга: життя на 
службі Миру 12,5 22,5 40 75,0 ІІІ 12 

Мартинюк 
Олександра 

Олександрівна 

Загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів села Вікнина 

Гайворонського району 
Кіровоградської області 

9 Історія родини 
Савіцьких 9 20 40 69,0 - 16 

Потєхін 
Антон Михайлович 

Комунальний заклад 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської 

області імені Олени Журливої» 

9 

Роль козацьких 
зимівників в 

економічному освоєнні 
Буго-Дніпровського 

межиріччя 

25 25 44 94,0 І 1 

Рябоконь 
Ян Володимирович 

Маловисківська 
загальноосвітня школа №4 І-ІІІ 

ступенів Маловисківської 
міської ради Кіровоградської 

області 

9 

Кудашев Олександр 
Сергійович - піонер 

вітчизняного 
літакобудування 

8,5 10 45 63,5 - 17 

Семенова 
Єлизавета 
Русланівна 

Навчально - виховний комплекс 
«Ліцей інформаційних 

технологій - спеціалізована 
школа ІІ ступеня» 

Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

9 Краєзнавчий музей. 
П’ятдесятилітня історія 13,5 16,5 45 75 ІІІ 12 

Токаренко Віталій 
Миколайович 

Володимирівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Кіровоградської 

районної державної 
адміністрації Кіровоградської 

області 

9 

Історія рідного краю 
ХІХ-ХХІ століть: 
розвиток шкільної 

освіти села 
Володимирівки 

11,0 11 40 62,0 - 19 

Філіпенко Вєра 
Олександрівна 

Оникіївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Маловисківської районної ради 
Кіровоградської області 

9 Олексій Махинько - 
герой свого часу 11,5 7 45 63,5 - 17 

Артеменко 
Яна Олександрівна 

Олександрійська 
загальноосвітня школа - 
інтернат І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної ради 

10 
Свідчення Голодомору 

1932-1933 р.р. у нашому 
краї 

19,0 13 45 77 ІІІ 9 

Бугайова Катерина 
Миколаївна 

Новопразький навчально-
виховний комплекс 

Олександрійської районної 
ради Кіровоградської області 

10 

Григорій Миколайович 
Честахівський. 

Дослідження життя та 
діяльності 

8,5 22,5 45 76 ІІІ 10 

Вовк 
Андрій 

Михайлович 

Гайворонське навчально - 
виховне об᾽єднання №2 

«Загальноосвітня школа - 
гімназія І - ІІІ ступенів» 
Гайворонської районної 

10 
Стежками Вільхового 

від минулого до 
сьогодення 

15,5 6,5 40 62,0 - 19 
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державної адміністрації 
Кіровоградської області 

Григорян 
Олеся Олексіївна 

Верхньоінгульська 
загальноосвітня школа І - ІІІ 

ступенів Бобринецької 
районної ради Кіровоградської 

області 

10 Герої в наших серцях 6 2 40 48,0 - 20 

Долібський Олексій 
Олексійович 

Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів с. Могильне 

Гайворонського району 
Кіровоградської області 

10 Село Кленове на мапі 
України 7,5 13 45 65,5 - 18 

Іпатова 
Анна 

Володимирівна 

Новоградівська загальноосвітня 
школа І - ІІІ ступенів 

Бобринецької районної ради 
Кіровоградської області 

10 Голокост на території 
Бобринеччини 9 21,5 44,5 75 ІІІ 12 

Колоколова 
Анастасія 
Іванівна 

Злинська загальноосвітня 
школа №1 І - ІІІ ступенів 

Маловисківської районної ради 
Кіровоградської області 

10 
Голодомор 1932-1933-х 

років у приватних 
історіях злинчан 

8,5 22,5 45 76 ІІІ 10 

Косєвич Єлизавета 
Вадимівна 

Благовіщенський навчально-
виховний комплекс №2 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 

навчальний заклад «Дивоцвіт» 
Благовіщенської районної ради 

10 

Нумізматичний аналіз 
історії 

Благовіщенського 
району Кіровоградської 

області 

16 21 45 82,0 ІІ 5 

Орленко 
Юлія 

Анатоліївна 

Комунальний заклад 
«Новогригорівська Перша 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Долинської районної 
ради» 

10 
Культурно-освітні 

процеси на території 
села Лаврівка 

12,5 18 45 75,5 ІІІ 11 

Пугач 
Вікторія Василівна 

Благовіщенський навчально-
виховний комплекс №2 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 

навчальний заклад «Дивоцвіт» 
Благовіщенської районної ради 

10 

Грушківський цукровий 
завод як наріжний 
камінь формування 

міста Ульяновки (нині 
Благовіщенське) 

21,5 18 45 84,5 ІІ 3 

Солодуха 
Вікторія Сергіївна 

Головківський навчально-
виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 

10 Перший населений 
пункт Олександрійщини 0 17 0 17 - 22 

Таборанський 
Володимир 

Володимирович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

10 

Повсякденне життя 
населення в період 

німецько-радянської 
війни на території 
Кіровоградщини 

22,5 21 45 88,5 ІІ 2 

Тупчієнко 
Святослав 
Сергійович 

Комунальний заклад 
«Добровеличківське навчально-

виховне об’єднання 
«спеціалізована загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів - 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 
Добровеличківської районної 

ради 

10 

Голодомор 1932-1933 
років на 

Добровеличківщині. 
Спогади очевидців 

17,0 19 45 81,0 ІІ 6 

Халілова Діана 
Русланівна 

Олексіївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Бобринецької районної ради 
Кіровоградської область 

10 
Героїчна естафета 

поколінь 
ХХ-ХХІ століть 

8,5 17 45 70,5 - 14 

Цвеліховська 
Тетяна Павлівна 

Бандурівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Гайворонського району 
Кіровоградської області 

10 
Доля дітей війни у 

спогадах жителів села 
Бандурове 

11,5 19 35 65,5 - 17 

Ярова Крістіна 
Миколаївна 

Навчально-виховний комплекс 
«Олександрійський колегіум - 

спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради 

10 
Історія вишивки 
майстринь міста 

Олександрії 
9,5 15,5 45 70,0 - 15 

Боровський 
Всеволод 
Ігорович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

11 
Історія міста Крилів від 
його заснування до 1821 

р. 
11,5 18,5 45 75 ІІІ 12 

Голобородько 
Вікторія 

Ярославівна 

Навчально-виховний комплекс 
«Перегонівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний 
заклад» Голованівської 

11 

Історія села Перегонівка  
у роки радянсько-
німецької війни 

1941-1945 

17,5 20 38 75,5 ІІІ 11 
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районної ради Кіровоградської 
області 

Довженко 
Дарина 

Олександрівна 

Світловодська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 5 

Світловодської міської ради 
Кіровоградської області 

11 

Історія населених 
пунктів 

Світловодського 
району, що були 

затоплені внаслідок 
спорудження 

Кременчуцької ГЕС 

0 17 0 17 - 22 

Іванов 
Владислав Ігорович 

Навчально-виховний комплекс 
«Павлиська загальноосвітня 
школа І - ІІІ ступенів - ліцей 
імені В.О.Сухомлинського» 
Онуфріївської районної ради 

11 

Динаміка розвитку 
населених пунктів 

сучасного 
Онуфріївського району: 

адміністративний 
устрій, населення, 

топоніміка 

18,5 22 40 80,5 ІІ 7 

Колісник Євгеній 
Олександрович 

Комунальний заклад «Боківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Долинської районної 
ради» 

11 Моя родина в часи 
сталінських репресій 8,5 21 45 74,5 - 13 

Литвинюк Вікторія 
Василівна 

Загальноосвітня школа I-III 
ступенів с. Таужне 

Гайворонського району 
Кіровоградської області 

11 Василь Стус - борець за 
незалежність України 5 12 45 62,0 - 19 

Макар 
Вікторія Віталіївна 

Комунальний заклад 
«Петрівське навчально-виховне 

об’єднання «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - гімназія» 

Петрівської районної ради 

11 Цілинна епопея в долі 
моїх земляків 20 15 40 75,0 ІІІ 12 

Полтавчук 
Олександр 

В᾽ячеславович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

11 

Рух Опору в роки другої 
світової війни на 

прикладі підпільного 
руху в місті Помічна 

13 11 45 69,0 - 16 

Русавська 
Аліна 

Павлівна 

Гайворонське навчально - 
виховне об’єднання №2 

«Загальноосвітня школа - 
гімназія І - ІІІ ступенів» 
Гайворонської районної 
державної адміністрації 
Кіровоградської області 

11 

Арон Борисович Резнік 
- директор 

Гайворонської 
середньої школи №5 

16 19 45 80,0 ІІ 8 

Степаненко 
Іван Вячеславович 

Комунальний заклад 
«Педагогічний ліцей 

Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

11 

«Золота ера» 
формування 

архітектоніки в місті 
Єлисаветграді кінця 
XVIII-ХIX століття 

18,5 19 45 82,5 ІІ 4 

Степанова 
Діана 

Олександрівна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

11 

Роль залізниці на 
території 

Кіровоградщини у роки 
Другої світової війни 

1939-1945 рр. 

12,0 20 45 77 ІІІ 9 

 
СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ВІДДІЛЕННЯМ ІСТОРІЇ  
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Всього 11 5 16 8 37 19 5 1 4 2 2 1 75 36   
Благовіщенський   5 ІІІ, 

ІІ 3 2 
ІІ 2      10 4 7 2 

Бобринецький 1    3 ІІІ       4 1 1 6 
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Вільшанський             0 0 0 0 
Гайворонський 

  5 
3 

ІІІ, 
ІІ 

7 ІІ 1    
  

13 5 7 2 

Голованівський 1 ІІІ   1 ІІІ       2 2 2 5 
Добровеличківський     1 ІІ       1 1 2 5 
Долинський     2 ІІІ 1      3 1 1 6 
Знам’янський 1            1 0 0 0 
Кіровоградський     1        1 0 0 0 
Компаніївський             0 0 0 0 
Маловисківський     2 ІІІ       2 1 1 6 
Новгородківський             0 0 0 0 
Новоархангельський             0 0 0 0 
Новомиргородський             0 0 0 0 
Новоукраїнський   1          1 0 0 0 
Олександрівський   1          1 0 0 0 
Олександрійський   1  2 ІІІ       3 1 1 6 
Онуфріївський     1 ІІ       1 1 2 5 
Петрівський     1 ІІІ       1 1 1 6 
Світловодський             0 0 0 0 
Устинівський             0 0 0 0 
м. Бобринець         1 ІІ   1 1 2 5 
м. Мала Виска     1        1 0 0 0 
м. Знам’янка           1 ІІІ 1 1 2 5 
м. Олександрія     4 2 

ІІІ     1  5 2 4 4 

м. Світловодськ 2 ІІІ   1        3 1 1 6 
м. Кропивницький 3 ІІІ 1  2 І, 

ІІ       6 3 6 3 

м. Новоукраїнка             0 0 0 0 
Кіровоградський 
облкомплекс  2 І, 

ІІ 2 ІІ,  
ІІІ 4 

ІІ, 
2 

ІІІ 
1 І 3 ІІ 

  
12 9 17 1 

Кіровоградський 
облкомплекс 
(м.Олександрія) 

          
  

0 0 0 0 

Заваллівська школа-
інтернат             0 0 0 0 

Добровеличківська 
школа-інтернат             0 0 0 0 

Олександрійська 
школа-інтернат 1    1 ІІІ       2 1 1 6 



62 
 

ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 
 

Дата проведення: 10, 17 лютого 2018 року 
Кількість учасників: 32 
Секції: 
 
• «ГЕОГРАФІЯ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО» (23 учасників); 
• «КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ» (4 учасники); 
• «ГІДРОЛОГІЯ» (5 учасників). 

 
 

СКЛАД ЖУРІ 
СЕКЦІЯ «ГЕОГРАФІЯ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО» 

Голова журі: ОНОЙКО Юрій Юрійович, кандидат географічних наук, 
доцент кафедри географії та геоекології Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

Член журі: ШЕРЕМЕТ Павло Миколайович, вчитель географії, заступник 
директора з науково-методичної роботи Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат–школа мистецтв); 

Секретар: КІР’ЯНОВ Микола Миколайович, гірничий інженер-геолог. 
СЕКЦІЙ «КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ», «ГІДРОЛОГІЯ» 

Голова журі: ДОМАРАНСЬКИЙ Андрій Олександрович, кандидат 
географічних наук, доцент кафедри географії та геоекології 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; 

Член журі: ГАЛЬЧЕНКО Лариса Володимирівна, вчитель географії 
Новоукраїнської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Новоукраїнської 
міської ради Кіровоградської області; 

Секретар: КОРІННА Ольга Валеріївна, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри авіаційної метеорології Льотної академії  
Національного авіаційного університету. 

СЕКЦІЯ «ГЕОГРАФІЯ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО» 
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Аркан 
Олександра 
Віталіївна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат-
школа мистецтв) 

10 

Туристичними 
шляхами 

Добровеличківського 
району 

Географія та 
ландшафтознавство 27 16 31 74 - 10 

Бузько Юлія 
Анатоліївна 

Новоукраїнська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6 
Новоукраїнської 

міської ради 

8 

Складання карти 
топонімів України 

відповідно 
параметрам 
ономастики 

Географія та 
ландшафтознавство 25 17 36 78 ІІІ 7 
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Кіровоградської 
області 

Ватульов 
Святослав 

Русланович 

Новоукраїнський 
навчально-виховний 

комплекс № 8 
«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний 

навчальний заклад» 
Новоукраїнської 

міської ради 
Кіровоградської 

області 

9 

Туристично-
рекреаційні ресурси 

Кіровоградської 
області 

Географія та 
ландшафтознавство 20 17 33 70 - 13 

Вусик Поліна 
Олегівна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат-
школа мистецтв) 

10 

Проблеми 
раціонального 

природокористування 
в урбаністичних 

зонах України (на 
прикладі міст 

Кіровоградської 
області) 

Географія та 
ландшафтознавство 23 17 35 75 ІІІ 9 

Грушевська 
Анастасія 

Олександрівна 

Опорний навчальний 
заклад «Суботцівська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 
Знам’янської районної 
ради Кіровоградської 

області 

11 

Міграції, їх вплив на 
чисельність, вікову і 

статеву структуру 
населення 

Географія та 
ландшафтознавство 26 18 36 80 ІІ 5 

Депутат 
Анастасія 

Григорівна 

Новоукраїнський 
навчально-виховний 

комплекс № 8 
«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний 

навчальний заклад» 
Новоукраїнської 

міської ради 
Кіровоградської 

області 

11 

Аналіз проблеми 
зникаючих сільських 

населених пунктів 
Кіровоградської 

області 

Географія та 
ландшафтознавство 21 18 34 73 - 11 

Жамгарян 
Юлія 

Артурівна 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховне 

об’єднання № 25 
«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, 
природничо-

математичний ліцей, 
центр позашкільного 

виховання «Ліра» 
Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 
області 

11 

Створення 
картосхеми 

підприємств харчової 
промисловості 

Кропивницького 

Географія та 
ландшафтознавство 19 17 42 78 ІІІ 7 

Завітренко 
Дар’я 

Олександрівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Кіровоградський 
колегіум-

спеціалізований 
загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів-дошкільний 
навчальний заклад-
центр естетичного 

виховання» 
Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 
області 

11 

Сучасна структура та 
історико-географічні 

особливості 
формування 

поселенської мережі 
Кіровоградської 

області 
 

Географія та 
ландшафтознавство 25 19 44 88 І 1 

Кіктєва Каріна 
Володимирівна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат-
школа мистецтв) 

9 
Літературний туризм: 
реалії та перспективи 

розвитку 

Географія та 
ландшафтознавство 19 18 36 73 - 11 

Лагно Аліна 
Віталіївна 

Навчально-виховний 
комплекс «Знам’янська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2 – 
ліцей» Знам’янської 

міської ради 

9 

Рекреаційний 
потенціал 

Знам’янщини та 
оптимізація його 

використання 

Географія та 
ландшафтознавство 9 18 28 55 - 15 
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Кіровоградської 
області 

Маліо Яна 
Олександрівна 

Новоукраїнська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6 
Новоукраїнської 

міської ради 
Кіровоградської 

області 

11 

Експортні 
можливості олійної 

промисловості 
України та 

перспективи 
розвитку галузі як 

передумова 
поліпшення 

економіки держави 

Географія та 
ландшафтознавство 20 17 35 72 - 12 

Миндрул 
Олександра 

Сергіївна 

Липнязька 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 
Добровеличківської 

районної ради 
Кіровоградської 

області 

11 

Ойконіми 
Кіровоградщини та 

Добровеличківського 
району зокрема, як 

джерело краєзнавчих 
знань 

Географія та 
ландшафтознавство 20 17 38 75 ІІІ 9 

Мороз Ілона 
Андріївна 

Новоукраїнська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6 
Новоукраїнської 

міської ради 
Кіровоградської 

області 

10 

Аналіз пенсійних 
реформ та 

дослідження їх 
впливу на генофонд 
чоловіків в Україні 

Географія та 
ландшафтознавство 21 18 37 76 ІІІ 8 

Онищук 
Руслан 

Миколайович 

Білозернівська філія 
комунального закладу 

«Новгородківський 
навчально-виховний 

комплекс 
«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-
дошкільний 

навчальний заклад» 
Новгородківської 

районної ради 
Кіровоградської 

області» 

9 

Особливості 
походження та зміни 

назв населених 
пунктів України та 

Кіровоградської 
області 

Географія та 
ландшафтознавство 24 17 31 72 - 12 

Пєчніков 
Денис 

Сергійович 

Комишуватська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 
Новоукраїнської 

районної ради 
Кіровоградської 

області 

9 

Просторове 
дослідження 
особливостей 

рельєфу 
Придніпровської 

височини (на 
прикладі найвищої 

точки 
Придніпровської 

височини) 

Географія та 
ландшафтознавство 10 16 29 55 - 15 

Попович 
Владислав 

Олександрович 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат-
школа мистецтв) 

11 
Геоінформаційні 

системи – майбутнє 
географії 

Географія та 
ландшафтознавство 19 18 41 78 ІІІ 7 

Рабенюк 
Анастасія 
Сергіївна 

Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів с. 

Могильне 
Гайворонського району 

Кіровоградської 
області 

10 

Топонімічні назви 
села Могильне з 
давніх часів і до 

сьогодення 

Географія та 
ландшафтознавство 20 15 38 73 - 11 

Русіна 
Анастасія 
Павлівна 

Маловисківська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 3 
Маловисківської 

міської ради 
Кіровоградської 

області 

9 
Географія зеленого 

туризму в Україні та 
на Кіровоградщині 

Географія та 
ландшафтознавство 10 16 31 57 - 14 

Сергата 
Наталія 

Віталіївна 

Златопільська гімназія 
м. Новомиргорода 
Новомиргородська 

районна рада 
Кіровоградської 

області 

11 

Особливості 
національного та 
мовного складу 

населення 
Кіровоградської 

області та 
Новомиргородського 

району: історія та 
сучасний стан 

Географія та 
ландшафтознавство 29 17 33 79 ІІІ 6 
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Столярець 
Лілія 

Костянтинівна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат-
школа мистецтв) 

11 

Географічні аспекти 
демографічної 

ситуації 
в Україні та 

Кіровоградській 
області 

Географія та 
ландшафтознавство 24 18 41 83 ІІ 2 

Танковська 
Марія 

Петрівна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат-
школа мистецтв) 

10 

Соціальні проблеми 
безробіття: 
суспільно-

географічні аспекти 
(на прикладі 

Кіровоградської 
області) 

Географія та 
ландшафтознавство 20 18 35 73 - 11 

Чепляка Анна 
Вікторівна 

Новоукраїнська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6 
Новоукраїнської 

міської ради 
Кіровоградської 

області 

10 

Сучасне українське 
місто як приклад 
розбудови нового 

суспільства 

Географія та 
ландшафтознавство 26 18 37 81 ІІ 4 

Яриш Вікторія 
Сергіївна 

Філія «Загальноосвітня 
школа № 3» 

Новоукраїнської 
загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 
6 Новоукраїнської 

міської ради 
Кіровоградської 

області 

11 

Соціально-
економічний 

розвиток регіону в 
умовах 

децентралізації (на 
прикладі 

Новоукраїнської 
об’єднаної 

територіальної 
громади) 

Географія та 
ландшафтознавство 22 19 41 82 ІІ 3 

 
СЕКЦІЇ «КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ», «ГІДРОЛОГІЯ» 

Прізвище, ім’я 
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Куртишанов 
Андрій 

Станіславович 

Новоукраїнська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 6 
Новоукраїнської міської 

ради 
Кіровоградської області 

8 

Вплив 
кліматичних 
процесів на 
природну 

комфортність 
життя людини 

Кліматологія 
та 

метеорологія 
29 7 21 57 - 4 

Олефіренко 
Владислав 
Юрійович 

Олександрівський 
навчально-виховний 

комплекс № 2 
«Олександрівське 

навчально-виховне 
обєднання №2» 

Олександрівської 
районної ради 

Кіровоградської одласті 

11 

Глобальне 
потепління клімату 

та його наслідки 
для України та 

Олександрівського 
району 

Кліматологія 
та 

метеорологія 
18 13 44 75 ІІІ 2 

Очковський Ян 
Олександрович 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) м. 

Олександрії 

11 

Грозова 
енергетика: реалії 

та перспективи 
розвитку 

Кліматологія 
та 

метеорологія 
23 15 27 65 - 3 

Чорна 
Валерія 

Миколаївна 

Златопільська гімназія 
м. Новомиргорода 
Новомиргородська 

районна рада 
Кіровоградської області 

10 

Розвиток вітро- та 
геліоенергетичного 

потенціалу 
України (на 

прикладі 
Кіровоградської 

області) 

Кліматологія 
та 

метеорологія 
32 18 30 80 ІІ 1 

Думлер 
Ярослава 
Віталіївна 

Буховецька 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Бобринецької 

районної ради 
Кіровоградської області 

8 Малі річки - життя 
України Гідрологія 18 8 27 53 - 5 

Крістєва 
Софія 

Іванівна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

11 
Річки України: 

забруднення та їх 
відтворення 

Гідрологія 25 13 25 63 - 3 



66 
 

школа мистецтв) м. 
Олександрії 

(на прикладі річки 
Інгулець) 

Михалевич 
Альона 

Сергіївна 

Опорний навчальний 
заклад «Суботцівська 

загальноосвітня школа I-
III ступенів Знам’янської 

районної ради 
Кіровоградської області» 

11 

Характеристика, 
оцінка, 

використання 
підземних вод 

Гідрологія 25 8 42 75 ІІІ 2 

Прозапас 
Світлана 

Миколаївна 

Комунальний заклад 
«Боківська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Долинської 

районної ради» 
11 

Еволюція 
антропогенного 
впливу на стан 

малих річок 
Кіровоградщини 
на прикладі річки 

Бокової 

Гідрологія 24 19 42 85 І 1 

Степанов 
Ярослав 

Ярославович 

Плетеноташлицька 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів 
Маловисківської районної 

ради Кіровоградської 
області 

9 

Система річок 
Ташлик на 

території України: 
топонімічні та 

географічні 
особливості 

Гідрологія 18 13 24 55 - 4 

 
СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ВІДДІЛЕННЯМ НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ 

У РОЗРІЗІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ОБЛАСТІ 
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Всього 23 12 0 0 4 2 5 2 32 16   
Благовіщенський         0 0 0 0 
Бобринецький       1  1 0 0 0 
Вільшанський         0 0 0 0 
Гайворонський 1        1 0 0 0 
Голованівський         0 0 0 0 
Добровеличківський 1 ІІІ       1 1 1 6 
Долинський       1 І 1 1 3 4 
Знам’янський 1 ІІ     1 ІІІ 2 2 3 4 
Кіровоградський         0 0 0 0 
Компаніївський         0 0 0 0 
Маловисківський       1  1 0 0 0 
Новгородківський 1        1 0 0 0 
Новоархангельський         0 0 0 0 
Новомиргородський 1 ІІІ   1 ІІ   2 2 3 4 
Новоукраїнський 1        1 0 0 0 
Олександрівський     1 ІІІ   1 1 1 6 
Олександрійський         0 0 0 0 
Онуфріївський         0 0 0 0 
Петрівський         0 0 0 0 
Світловодський         0 0 0 0 
Устинівський         0 0 0 0 
м. Бобринець         0 0 0 0 
м. Мала Виска 1        1 0 0 0 
м. Знам’янка 1        1 0 0 0 
м. Світловодськ         0 0 0 0 
м. Новоукраїнка 7 2 ІІ,   1    8 4 6 1 
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ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 

 
Дата проведення: 10, 17 лютого 2018 року 
Кількість учасників: 30 
Секції: 

 
• «ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

(5 учасників); 
• «ЕЛЕКТРОНІКА ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ» (4 учасники); 
• «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» (2 учасники); 
• «АВІА- ТА РАКЕТОБУДУВАННЯ, МАШИНОБУДУВАННЯ І 

РОБОТОТЕХНІКА» (3 учасники); 
• «ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ» (3 учасники); 
• «ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ» (10 учасників); 
• «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ ТА ВИНАХІДНИЦТВО»  

(3 учасники). 
 

СКЛАД ЖУРІ 
Голова журі: АМОСОВ Володимир Васильович, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування 
Центральноукраїнського національного технічного університету; 

Член журі: СІРІКОВ Олександр Іванович, кандидат технічних наук, 
доцент кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту 
Центральноукраїнського національного технічного університету; 

Секретар: ПІСКОВА Світлана Вікторівна, керівник гуртка «Основи 
науково-дослідницької діяльності» Будинку дитячої та юнацької творчості 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області. 

 
  

2 ІІІ 
м. Олександрія         0 0 0 0 
м. Кропивницький 2 І, ІІ       2 2 5 2 
Кіровоградський облкомплекс  3 ІІ       3 1 2 5 
Кіровоградський облкомплекс 
(м.Олександрія) 3 2 ІІІ   1  1  5 2 2 5 

Заваллівська школа-інтернат         0 0 0 0 
Добровеличківська школа-інтернат         0 0 0 0 
Олександрійська школа-інтернат         0 0 0 0 
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ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 

Прізвище, ім’я 
учасника Школа, район 
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Глущенко Сергій 
Денисович 

Олександрійcький 
навчально-виховний 

комплекс (ЗНЗ І-ІІ ст. №17-
ліцей) 

9 
Технологія 

виробництва 
кольорових поверхонь 

ТП 3 16 40 59 - 4 

Маркова Яна 
Вячеславівна 

Навчально - виховний 
комплекс «Ліцей 

інформаційних технологій - 
спеціалізована школа ІІ 

ступеня» Олександрійської 
міської ради 

Кіровоградської області 

11 «Розумний» будинок-
діамант ТП 8 11 45 64 - 2 

Рудик Марія 
Володимирівна 

Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів №6 
Олександрійської міської 

ради 

11 Термопокриття ТП 0 14 0 14 - 5 

Чесницький 
Данило 

Олександрович 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

11 
Видобування 

електроенергії з 
атмосфери 

ТП 6 17 40 63 - 3 

Щока Назар 
Валерійович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) м. 

Олександрії 

11 
Генератори на 

органічному циклі 
Ренкіна 

ТП 11 17 47 75 ІІІ 1 

Благий Дмитро 
Гел᾽єнович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) м. 

Олександрії 

10 Вібрація як джерело 
електричного струму ЕТР 10 19 47 76 ІІІ 3 

Дорофеєв Іван 
Анатолійович 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

10 

Збір, накопичення та 
використання 

природної енергії для 
обігріву житлових 

будинків та соціальних 
споруд 

ЕТР 2 12 0 14 - 10 

Казаков 
Владислав 

Володимирович 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

9 Використання енергії 
підземних струмів ЕТР 28 12 46 86 I 1 

Клочко Станіслав 
Геннадійович 

Навчально - виховний 
комплекс «Ліцей 

інформаційних технологій - 
спеціалізована школа ІІ 

ступеня» Олександрійської 
міської ради 

Кіровоградської області 

10 Модернізована 
водовідна система ЕТР 9 19 47 75 ІІІ 4 

Кудрявеньков 
Артем 

Віталійович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) м. 

Олександрії 

10 Розумне 
водопостачання ЕТР 9 8 36 53 - 8 

Лавренко Софія 
Володимирівна 

Навчально - виховний 
комплекс «Ліцей 

інформаційних технологій - 
спеціалізована шко 

ла ІІ ступеня» 
Олександрійської міської 

ради Кіровоградської 
області 

10 
Біонічний 

термозберігаючий 
будинок 

ЕТР 7 6 30 43 - 9 

Логвін Євген 
Олександрович 

Навчально - виховний 
комплекс «Ліцей 

інформаційних технологій - 
спеціалізована школа ІІ 

ступеня» Олександрійської 

10 Новий композит як 
будматеріал ЕТР 17 17 46 80 ІІ 2 
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міської ради 
Кіровоградської області 

Любарська Дарія 
Андріївна 

Навчально - виховний 
комплекс «Ліцей 

інформаційних технологій - 
спеціалізована школа ІІ 

ступеня» Олександрійської 
міської ради 

Кіровоградської області 

9 

Забезпечення водою 
житлового будинку за 
рахунок конденсації з 

повітря 

ЕТР 2 12 45 59 - 7 

Овечко 
Олександр 
Едуардович 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський колегіум 
- спеціалізована школа» 

Олександрійської міської 
ради 

11 

Використання 
властивостей відходів 

для повної їх 
переробки 

ЕТР 8 12 44 64 - 5 

Скрипник 
Анастасія 

Ярославівна 

Новопразький навчально-
виховний комплекс 11 Використання 

п᾽єзоелементів ЕТР 2 16 43 61 - 6 

Кречетов Дмитро 
Олександрович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) 

11 
Визначення напрямку 
до джерела звуку за 

різницею фаз 
ІТС 12 17 46 75 ІІІ 2 

Марченко Назар 
Володимирович 

Новопразький навчально-
виховний комплекс 11 

Створення 
інформаційної системи 
надання ветеринарної 

допомоги 

ІТС 5 15 45 65 - 3 

Чугай Ярослав 
Вікторович 

Кропивницька гімназія №9 
Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 
області 

11 

Зміна добових графіків 
освітлення вулиць 

розумного міста через 
електромережу 

ІТС 23 15 47 85 І 1 

Валіцький Денис 
Костянтинович 

Благовіщенський навчально-
виховний комплекс № 1 

«Гімназія - загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний 
заклад «Сонечко» 

Благовіщенської районної 
ради 

10 Електронний гонг ЕП 5 11 40 56 - 3 

Мішуровський 
Владислав 
Юрійович 

Білозернівська філія 
комунального закладу 

«Новгородківський 
навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний 
заклад» Новгородківської 

районної ради 
Кіровоградської області» 

10 

Створення 
програмного 

забезпечення для 
контейнера з 

автоматичною 
кришкою на базі 
мікроконтролера 

ATMEGA-168 

ЕП 3 16 40 59 - 2 

Ткаченко Павло 
Вадимович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) 

11 

Технологія та пристрій 
для визначення впливу 

геомагнітної 
активності на погоду 

ЕП 17 18 46 81 ІІ 1 

Щупак Тимур 
Олександрович 

Благовіщенський навчально-
виховний комплекс № 1 

«Гімназія - загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний 
заклад «Сонечко» 

Благовіщенської районної 
ради 

10 

Використання 
обчислювальної 

платформи Arduino в 
навчальному процесі 

ЕП 8 12 35 55 - 4 

Грабик Вікторія 
Олександрівна 

Навчально - виховний 
комплекс «Ліцей 

інформаційних технологій - 
спеціалізована школа ІІ 

ступеня» Олександрійської 
міської ради 

Кіровоградської області 

10 

Термоізоляційне 
екологічне покриття з 
використанням глини 

та вапна 

МЗ 10 19 46 75 ІІІ 1 

Самсонов Артем 
Андрійович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) м. 

Олександрії 

11 

Використання 
захисного елемента на 

основі рідини як 
пасивний захист 
бойової машини 

МЗ 11 18 46 75 ІІІ 1 

Задорожний 
Костянтин 

Олександрович 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховне 

об’єднання природничо-
економіко-правовий ліцей - 

8 
Модель робота-

рятівника для роботи в 
завалах 

АРБ 12 17 46 75 ІІІ 1 
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спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 8 - позашкільний 

центр Кіровоградської 
міської ради 

Кіровоградської області» 

Магопець 
Михайло 

Сергійович 

Комунальний заклад 
„Навчально-виховне 

об’єднання 
„Багатопрофільний ліцей - 

фізико-математична школа - 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №18 – центр 
дитячої та юнацької 
творчості „Надія” 

Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської 

області” 

11 Безпілотна повітряна 
«Швидка допомога» АРБ 8 18 40 66 - 2 

Cухинська Марія 
Олександрівна 

Комунальний заклад 
«Педагогічний ліцей 

Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської 

області» 

9 

Система моніторингу 
перенавантаження 

вантажного 
автотранспорту 

АРБ 1 13 41 55 - 3 

Воронцов Ілля 
Олександрович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) м. 

Олександрії 

9 

Розмовляюча «ручка-
помічник» для 

допомоги сліпим 
людям 

НТТ 9 19 47 75 ІІІ 2 

Карауш Дмитро 
Олександрович 

Навчально-виховний 
комплекс «Кіровоградський 

колегіум-спеціалізований 
загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний 

заклад-центр естетичного 
виховання» Кіровоградської 

міської ради 
Кіровоградської області 

9 

Перспекктиви розвитку 
робототехніки в 
Україні. Власна 

програма для робота 

НТТ 22 3 30 55 - 3 

Костянецький 
Євгеній 

Володимирович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) 

11 Догляд за станом 
повітря НТТ 24 16.5 47 87.5 І 1 
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Всього 5 1 4 1 2 2 3 1 3 2 10 4 3 2 30 13   
Благовіщенський   2            2 0 0 0 
Бобринецький               0 0 0 0 
Вільшанський               0 0 0 0 
Гайворонський               0 0 0 0 
Голованівський               0 0 0 0 
Добровеличківський               0 0 0 0 
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ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 
 

Дата проведення: 10, 17 лютого 2018 року 
Кількість учасників: 15 
Секції: 

 
• «КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ» (1 учасник); 
• «БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ» (1 учасник); 
• «ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ» (5 учасників); 
• «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, БАЗИ ДАНИХ ТА СИСТЕМИ 

ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ» (2 учасники); 
• «INTERNET-ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB ДИЗАЙН» (3 учасники); 
• «МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ ТА ІГРОВІ 

ПРОГРАМИ» (3 учасники). 
 
 
 

Долинський               0 0 0 0 
Знам’янський               0 0 0 0 
Кіровоградський               0 0 0 0 
Компаніївський               0 0 0 0 
Маловисківський               0 0 0 0 
Новгородківський   1            1 0 0 0 
Новоархангельський               0 0 0 0 
Новомиргородський               0 0 0 0 
Новоукраїнський               0 0 0 0 
Олександрівський               0 0 0 0 
Олександрійський         1  1    2 0 0 0 
Онуфріївський               0 0 0 0 
Петрівський               0 0 0 0 
Світловодський               0 0 0 0 
Устинівський               0 0 0 0 
м. Бобринець               0 0 0 0 
м. Мала Виска               0 0 0 0 
м. Знам’янка               0 0 0 0 
м. Олександрія 

4    1 ІІІ     7 І,ІІ, 
ІІІ   12 4 7 1 

м. Світловодськ               0 0 0 0 
м. Кропивницький       3 ІІІ 1 І   1  5 2 4 2 
м. Новоукраїнка               0 0 0 0 
Кіровоградський 
облкомплекс   1 ІІ     1 ІІІ   1 І 3 3 3 3 
Кіровоградський 
облкомплекс 
(м.Олександрія) 

1 ІІІ   1 ІІІ     2 ІІІ 1 ІІІ 5 4 4 2 

Заваллівська школа-
інтернат               0 0 0 0 

Добровеличківська 
школа-інтернат               0 0 0 0 

Олександрійська 
школа-інтерант               0 0 0 0 
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доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення 
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Щелконогова 
Марина 

Борисівна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

11 
Створення 

портативного 3D 
сканеру порожнин 

КС 28 17.5 43 88.5 І 1 

Грицаєнко 
Катерина 
Юріївна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

11 Референт сімейного 
лікаря ІС 32 16 44 92 І 1 

Дромашко 
Артем  

Іванович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

10 

Програмне 
забезпечення для 

налаштування 
музичних 

інструментів 

ІС 9 13 42 64 - 2 

Валентий 
Ярослав 

Олегович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

10 

Система 
колективного 

редагування тексту 
з голосуванням за 

версію 

ІТД 14 16 45 75 ІІІ 2 

Годованець 
Денис 

Сергійович 

Комунальний заклад «Навчально-
виховне об’єднання ліцей-школа-

дошкільний навчальний заклад 
«Вікторія-П» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської 

області» 

11 

Веб-додаток 
«Довідник 

міколога» на основі 
нейронової мережі 

ІТД 23 16 46 85 І 1 

Мішуровський 
Владислав 
Юрійович 

Білозернівська філія комунального 
закладу «Новгородківський 

навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Новгородківської 

районної ради Кіровоградської 
області» 

10 

Створення веб-
додатку для 
обчислення 
інженерних 

параметрів при 
здійсненні заходів з 
енергоефективності 

ІТД 3 17 47 67 - 3 

Бондар 
 Денис 

Олегович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

10 3D-сканер обличчя ПРО 11 13 45 69 - 3 

Дишловой 
Антон 

Сергійович 

Комунальний заклад «Навчально-
виховний комплекс 

загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів №34 - економіко-

правовий ліцей «Сучасник» - 
дитячо-юнацький центр» міської 

ради 
м. Кропивницького 

Кіровоградської області 

8 

Системи виміру 
відстані для 

робототехнічних 
систем 

ПРО 4 1 0 5 - 5 

Добрянський 
Богдан 

Ігорович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

11 
Параметричні криві 

в комп᾽ютерній 
графіці 

ПРО 28 17 45 90 І 1 
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Дрига  
Артем 

Вадимович 

Комунальний заклад 
«Педагогічний ліцей 

Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

9 

Дослідження 
алгоритмів 

проходження 
лабіринтів 

ПРО 3 17 45 65 - 4 

Прокопенко 
Єгор 

Сергійович 

Комунальний заклад «Навчально-
виховне об’єднання природничо-

економіко-правовий ліцей - 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 8 - позашкільний центр 
Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

9 

Дослідження 
наближення 

ірраціональних 
послідовностей 
раціональними 

довгими дробами 
для використання в 

криптографії 

ПРО 24.5 14 40 78.5 ІІІ 2 

Варченко  
Інна 

Володимирівна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) м. Олександрія 

9 Створення 3D ігор 
на платформі Unity МС 9 12 43 64 - 3 

Сисак Ігор 
Русланович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

11 
Обробка 

результатів 3-D 
сканування 

МС 29 16 41 86 І 1 

Кислиця  
Павел 

Русланович 

Навчально-виховний комплекс 
«Олександрійський колегіум - 

спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради 

9 

Програмні 
допоміжні засоби 

при вивченні 
іноземних мов 

МС 16 12 45 73 - 2 

Якубенко 
Ярослав 
Ігорович 

Комунальний заклад «Навчально-
виховне об’єднання 

«Спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад І ступеня 

«Гармонія» - гімназія імені Тараса 
Шевченка - центр позашкільного 

виховання «Контакт» 
Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

11 Програма 
дезінформатор БІС 5 15 0 20 - 1 

 
СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ВІДДІЛЕННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ 

НАУК У РОЗРІЗІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ОБЛАСТІ 
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Всього 1 1 1 0 5 2 2 1 3 2 3 1 15 7   
Благовіщенський             0 0 0 0 
Бобринецький             0 0 0 0 
Вільшанський             0 0 0 0 
Гайворонський             0 0 0 0 
Голованівський             0 0 0 0 
Добровеличківський             0 0 0 0 
Долинський             0 0 0 0 
Знам’янський             0 0 0 0 
Кіровоградський             0 0 0 0 
Компаніївський             0 0 0 0 
Маловисківський             0 0 0 0 
Новгородківський         1    1 0 0 0 
Новоархангельський             0 0 0 0 
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ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

 
Дата проведення: 10, 17 лютого 2018 року 
Кількість учасників: 52 
Секції: 
• «МАТЕМАТИКА» (15 учасників); 
• «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ» (12 учасників); 
• «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» (25 учасників). 

 
СКЛАД ЖУРІ 

СЕКЦІЙ «МАТЕМАТИКА», «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ» 
Голова журі: МАКАРЧУК Олег Петрович, кандидат фізико-

математичних наук, доцент кафедри прикладної математики, статистики та 
економіки Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка; 

Член журі: НАРОДОВИЙ Володимир Володимирович, кандидат 
технічних наук, старший викладач кафедри прикладної математики, 
статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка; 

Секретар: ОРИЩЕНКО Віра Павлівна, вчитель математики навчально-
виховного комплексу «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – 
ліцей» Знам’янської міської ради Кіровоградської області. 

 
 

Новомиргородський             0 0 0 0 
Новоукраїнський             0 0 0 0 
Олександрівський             0 0 0 0 
Олександрійський             0 0 0 0 
Онуфріївський             0 0 0 0 
Петрівський             0 0 0 0 
Світловодський             0 0 0 0 
Устинівський             0 0 0 0 
м. Бобринець             0 0 0 0 
м. Мала Виска             0 0 0 0 
м. Знам’янка             0 0 0 0 
м. Олександрія           1  1 0 0 0 
м. Світловодськ             0 0 0 0 
м. Кропивницький   1  3 ІІІ   1 І   5 2 4 2 
м. Новоукраїнка             0 0 0 0 
Кіровоградський 
облкомплекс  1 І   2 І 2 І 1 ІІІ 1 І 7 5 13 1 

Кіровоградський 
облкомплекс 
(м.Олександрія) 

          1  1 0 0 0 

Заваллівська школа-інтернат             0 0 0 0 
Добровеличківська школа-
інтернат             0 0 0 0 

Олександрійська школа-
інтернат             0 0 0 0 
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СЕКЦІЯ «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» 
Голова журі: ХАЛЕЦЬКА Зоя Петрівна, кандидат фізико-математичних 

наук, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; 

Член журі: ЯРЕМЕНКО Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; 

Секретар: ШЕВЧЕНКО Наталія Григорівна, старший викладач кафедри 
прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

 
СЕКЦІЇ «МАТЕМАТИКА», «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ» 

Прізвище, ім’я 
учасника Школа, район 
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Безкостний 
Ілля 

Ігорович 

Навчально-виховний 
комплекс «Гімназія-

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №4» 

Світловодської міської 
ради 

9 Коло дев᾽яти 
точок Ейлера Математика 7,5 12 30 49,5 - 19 

Гончаренко 
Юлія 

Ігорівна 

Новоархангельський 
навчально-виховний 

комплекс 
«загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів - гімназія» 

Новоархангельського 
навчально-виховного 

об’єднання №1 
Новоархангельської 

районної ради 
Кіровоградської області 

9 
Розв᾽язування 

рівнянь з 
модулями 

Математика 14 16 40 70 - 12 

Данчук 
Злата 

Миколаївна 

Заваллівське навчально-
виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» 

Гайворонської районної 
державної адміністрації 
Кіровоградської області 

9 
Відсотки в 

олімпіадних 
задачах 

Математика 25 14 42 81 III 6 

Дема Богдан 
Юрійович 

НВК «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 -

гімназія» Знам’янської 
міської ради 

9 

Арифметична 
прогресія. Сума n 

перших членів 
арифметичної 

прогресії 

Математика 5,5 4 30 39,5 - 21 

Добрянський 
Богдан 

Ігорович 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

11 Нерівність 
Мюрхеда Математика 31 15 40 86 II 4 

Загорулько 
Іван 

Володимирович 

Заваллівське навчально-
виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» 

Гайворонської районної 
державної адміністрації 
Кіровоградської області 

9 
Розв᾽язування 

задач з 
параметрами 

Математика 19,5 15 40 64,5 - 13 

Корінний 
Едуард 

Андрійович 

НВК «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 -

гімназія» Знам’янської 
міської ради 

11 
Арифметичні дії з 

графіками 
функцій 

Математика 12 12 0 24 - 23 
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Криса 
Катерина 

Миколаївна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

10 
Векторний метод 
до розв᾽язування 

задач 
Математика 18 14 45 77 ІІІ 10 

Малохатко 
Ярослава 

Володимирівна 

Комунальний заклад 
«Добровеличківське 
навчально-виховне 

об’єднання 
«спеціалізована 

загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів - 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 
Добровеличківської 

районної ради 

9 

Метод 
математичної та 

його 
застосування до 
розв᾽язування 
деяких задач 

Математика 19 17 44 80 ІІІ 7 

Балашов 
Олександр 
Сергійович 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) м. 

Олександрії 

11 

Технологія 
створення 

екстремальних 
задач 

Математика 33 19,5 46 98,5 І 1 

Озірна 
Єлизавета 
Ігорівна 

Гайворонське навчально - 
виховне об᾽єднання №2 

«Загальноосвітня школа - 
гімназія І - ІІІ ступенів» 
Гайворонської районної 
державної адміністрації 
Кіровоградської області 

9 Теорема Вієта Математика 9,5 14 30 53,5 - 17 

Пойченко 
Данило 

Петрович 

Помічнянська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №3 
Помічнянської міської 
ради Кіровоградської 

області 

10 

Нерівності з 
параметрами: 

теоретичні 
роздуми та 
практичне 

використання 

Математика 27 18 45 90 ІІ 3 

Свистунов 
Костянтин 

Володимирович 

Гайворонське навчально-
виховне об’єднання №1 
«Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів» 

9 
Рівняння з цілою 

та дробовою 
частинами числа 

Математика 25 16 40 81 ІІІ 6 

Сидорович 
Володимир 

Ігорович 

НВК «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 -

гімназія» Знам’янської 
міської ради 

11 

Побудова 
графіків функцій 

шляхом 
виконання 

алгебраїчних 
операцій над 

ними 

Математика 19 11 0 30 - 22 

Степаненко 
Юлія 

Олександрівна 

Комунальний заклад 
«Добровеличківське 
навчально-виховне 

об’єднання 
«спеціалізована 

загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів - 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 
Добровеличківської 

районної ради 

10 Рівняння з 
параметрами Математика 27 13 45 85 ІІ 5 

Босенко 
Яна 

Андріївна 

Комунальний заклад 
«Бережинська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів» 

Кіровоградської районної 
ради 

8 

Математика в 
мистецтві, або 

мистецтво в 
математиці 

Математичне 
моделювання 12 5 40 57 - 16 

Бровко 
Катерина 
Віталіївна 

Маловисківська гімназія 
Маловисківської міської 

ради Кіровоградської 
області 

10 
Деякі способи 

швидкого 
обчислення 

Математичне 
моделювання 10 13 35 58 - 15 

Демченко 
Дем’ян 

Вікторович 

Комунальний заклад 
«Педагогічний ліцей» 

Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської 

області 

10 Діофантові 
рівняння 

Математичне 
моделювання 4 11 30 45 - 20 

Запорожець 
Богдан 

Вадимович 

Комунальний заклад 
«Добровеличківське 
навчально-виховне 

11 
Точні методи 
розв᾽язування 

систем лінійних 

Математичне 
моделювання 24 15 40 79 III 8 
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об’єднання 
«спеціалізована 

загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів - 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 
Добровеличківської 

районної ради 

алгебрагічних 
рівнянь (СЛАР) 

Осадча 
Наталія 

Олегівна 

Спеціалізована 
загальносвітня школа І - 

ІІІ ступенів №7 
Світловодської міської 
ради Кіровоградської 

області 

10 

Математичне 
моделювання 

поведінки 
натовпу в 

екстремальних 
умовах 

Математичне 
моделювання 20 18 46 84 ІІ 6 

Притула 
Роман 

Русланович 

Маловисківська гімназія 
Маловисківської міської 

ради Кіровоградської 
області 

10 

Розв᾽язування 
текстових задач 

складанням 
нерівностей 

Математичне 
моделювання 0 13 0 13 - 24 

Рябова 
Яна 

Юріївна 

Злинська загальноосвітня 
школа №1 І - ІІІ ступенів 

Маловисківської 
районної ради 

Кіровоградської області 

9 

Рівняння з однією 
змінною та 
методи їх 

розвязування (на 
прикладі лінійних 

та квадратних 
рівнянь) 

Математичне 
моделювання 5 13 40 58 - 15 

Слівінський 
Сергій 

Олександрович 

Опорний навчальний 
заклад «Дмитрівська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів імені 

Т.Г.Шевченка 
Знам’янської районної 
ради Кіровоградської 

області» 

10 Комплексні числа Математичне 
моделювання 25 15 36 76 ІІІ 11 

Філоненко 
Сергій 

Володимирович 

філія «Богданівська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів» ОНЗ 
«Богданівська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів імені 

І. Г. Ткаченка 
Знам’янської районної 
ради Кіровоградської 

області» 

9 

Геометричні 
об᾽єкти як 
складові 

тривимірного 
простору 

Математичне 
моделювання 15 11 34 60 - 14 

Цуркан 
Олена Іванівна 

Гайворонське навчально-
виховне об’єднання №1 
«Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів» 

9 

Знакосталість 
дробово - 

раціонального 
виразу 

Математичне 
моделювання 3 13 35 51 - 18 

Шестаковська 
Інна 

Вікторівна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

11 

Соціально-
математичне 

моделювання з 
використанням 
нечіткої логіки 

Математичне 
моделювання 22 18,5 38 78,5 ІІІ 9 

Щирська 
Антоніна 

Володимирівна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

11 

Моделювання 
соціальних 

процесів 
засобами нечіткої 

логіки 

Математичне 
моделювання 31 19,5 45 95,5 І 2 

 
СЕКЦІЯ «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» 

Прізвище, ім’я 
учасника Школа, район 
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Білоус Олена 
Вікторівна 

Сальківська філія Заваллівського 
навчально-виховного об`єднання 

«Загальноовітня школа І-ІІІ 
ступенів» Гайворонського району 

Кіровоградської області 

10 Числа Фібоначчі 4 15 37 56 - 12 

Грицаєнко 
Катерина 
Юріївна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

11 Броунівське блукання 
на декартовій гратці 32 19 40 91 І 1 
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Долібська Юлія 
Валеріївна 

Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів с. Могильне 

Гайворонського району 
Кіровоградської області 

9 Ланцюгові дроби 2 11 30 43 - 17 

Капелюха 
Маргарита 
Андріївна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) м. Олександрії 

9 Математика на шаховій 
дошці 9 14 38 61 - 10 

Каракаш᾽ян 
Данило 

В᾽ячеславович 

НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3 -гімназія» 

Знам’янської міської ради 
11 Застосування похідної 15 10 0 25 - 18 

Карашевич 
Віталій 

Володимирович 

Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів с. Червоне Гайворонського 

району Кіровоградської області 
9 Непізнаний 

многограник 4 14 32 50 - 15 

Коваленко 
Оксана 

Василівна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

10 Рівняння з параметрами 19 15 46 80 ІІ 4 

Ковальчук Діана 
Ігорівна 

Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів с. Хащувате, 
Гайворонського р-ну, 
Кіровоградської обл. 

10 Теорема Птолемея та її 
застосування 0 14 0 14 - 20 

Корень Юрій 
Володимирович 

Навчально-виховний комплекс 
«Знам’янська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2- ліцей» 
10 Розв᾽язування 

нестардантних рівнянь 26 14 40 80 ІІ 4 

Куценко Валерія 
Андріївна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) м. Олександрії 

9 Числова візуалізація 
графічних об᾽єктів 7 15 35 57 - 11 

Кушнірова 
Катерина 
Сергіївна 

Златопільська гімназія м. 
Новомиргорода Новомиргородська 

районна рада Кіровоградської 
області 

10 Маріуц Корнеліс Ешер 
- геометрія і мистецтво 18 13 44 75 ІІІ 7 

Лобенко Юлія 
Євгенівна 

Вільшанська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів (опорний навчальний 

заклад) Вільшанської районної ради 
Кіровоградської області 

10 Леонардо Фібоначчі та 
золотий переріз 4 12 30 46 - 16 

Мельник 
Катерина 

Миколаївна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

10 Текстові задачі 26 14 41 81 ІІ 3 

Муратова Аміна 
Сергіївна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) м. Олександрії 

10 Правильний трикутник  
у задачах 17 14 44 75 ІІІ 7 

Нікітіна Яна 
Сергіївна 

Комунальний заклад «Навчально-
виховне об»єднання №25 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, природничо-

математичний ліцей, центр 
позашкільного виховання «Ліра» 

Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

10 

Використання 
математичних методів 

у хімічних 
дослідженнях 

10 13 38 61 - 10 

Плакуша Юлія 
Сергіївна 

Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів с. Червоне Гайворонського 

району Кіровоградської області 
9 

Застосування теорії 
ймовірності в житті 

людини 
4 14 32 50 - 15 

Сергієнко 
Владислав 

Андрійович 

Спеціалізована загальносвітня 
школа І - ІІІ ступенів №7 

Світловодської міської ради 
Кіровоградської області 

10 
Правильні 

многокутники та їх 
застосування 

15 16 44 75 ІІІ 7 

 
Супрун Ольга 

Віталіївна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 

10 

Використання методів 
лінійного 

програмування для 
розв᾽язування задач на 

рентабельність 

25 17 37 79 ІІІ 5 

Таранець 
Валентин 

Валерійович 

НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3 -гімназія» 

Знам’янської міської ради 
9 

Застосування методу 
інтервалів у шкільному 

курсі математики та 
ЗНО 

7,5 10 35 52,5 - 13 

Тістечок Аліна 
Костянтинівна 

Мар’янівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Маловисківської районної ради 
10 Функції антьє і мантиса 

у графіках і задачах 28 16 40 84 ІІ 2 

Ткаченко Андрій 
Вікторович 

Маловисківська гімназія 
Маловисківської міської ради 9 

Застосування теореми 
косинусів та синусів до 

розв᾽язування 
прикладних задач 

7,5 10 33 50,5 - 14 
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Тороп Анна 
Юріїівна 

Микільська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів Світловодської 

районної державної адміністрації 
9 

Теорема Безу. Схема 
Горнера. Розв᾽язування 

рівнянь 
0 15 0 15 - 19 

Тупиця Дар᾽я 
Олександрівна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) м. Олександрії 

9 Математичні стратегії в 
теорії гри 12,5 13 37 62,5 - 9 

Цоток Юлія 
Олександрівна 

Липнязька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Добровеличківської 

районної ради 
11 Теорема метелика 12 13 38 63 - 8 

Щока Катерина 
Валеріївна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний комплекс 

(гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) м. Олександрії 

10 
Криптографія. Методи 

асиметричного 
шифрування 

19 15 42 76 ІІІ 6 

 
СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ВІДДІЛЕННЯМ МАТЕМАТИКИ  

У РОЗРІЗІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ОБЛАСТІ 
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Всього 15 8 25 10 12 5 52 23   
Благовіщенський       0 0 0 0 
Бобринецький       0 0 0 0 
Вільшанський   1    1 0 0 0 
Гайворонський 2 ІІІ 5  1  8 1 1 5 
Голованівський       0 0 0 0 
Добровеличківський 3 2 ІІ,  

ІІІ 
1  1 ІІІ 5 4 6 2 

Долинський       0 0 0 0 
Знам’янський     2 ІІІ 2 1 1 5 
Кіровоградський     1  1 0 0 0 
Компаніївський       0 0 0 0 
Маловисківський   1 ІІ 1  2 1 2 4 
Новгородківський       0 0 0 0 
Новоархангельський 1      1 0 0 0 
Новомиргородський   1 ІІІ   1 1 1 5 
Новоукраїнський       0 0 0 0 
Олександрівський       0 0 0 0 
Олександрійський       0 0 0 0 
Онуфріївський       0 0 0 0 
Петрівський       0 0 0 0 
Світловодський   1    1 0 0 0 
Устинівський       0 0 0 0 
м. Бобринець       0 0 0 0 
м. Знам’янка 3  3 ІІ   6 1 2 4 
м. Мала Виска   1  2  3 0 0 0 
м. Новоукраїнка       0 0 0 0 
м. Олександрія 1 І     1 1 3 3 
м. Світловодськ 1  1 ІІІ 1 ІІ 3 2 3 3 
м. Кропивницький   1  1  2 0 0 0 
Кіровоградський облкомплекс 2 ІІ, ІІІ 4 І, ІІІ, 

2 ІІ 
2 І, ІІІ 8 8 15 1 

Кіровоградський облкомплекс 
(м.Олександрія) 

  5 2 ІІІ   5 2 2 4 
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ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ 

 
Дата проведення: 10, 17 лютого 2018 року 
Кількість учасників: 31 
Секції: 
 
• «ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА» (13 учасників); 
• «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА» (9 учасників); 
• «АСТРОНОМІЯ ТА АСТРОФІЗИКА» (6 учасників); 
• «АЕРОФІЗИКА ТА КОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (3 учасника). 

 
СКЛАД ЖУРІ 

СЕКЦІЙ «ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА», «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 
ФІЗИКА», «АСТРОНОМІЯ ТА АСТРОФІЗИКА», «АЕРОФІЗИКА ТА 

КОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» 
Голова журі: КОВАЛЬОВ Юрій Григорович, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії 
Національного авіаційного університету; 

Член журі: КОВАЛЬОВ Сергій Григорович, кандидат педагогічних наук, 
інженер-конструктор конструкторського бюро по проектам науково-
виробничого підприємства «Радій»; 

Cекретар: ЛЕФТОР Вадим Васильович, викладач кафедри авіаційної 
техніки Льотної академії Національного авіаційного університету. 

 
СЕКЦІЇ: «ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА», «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА», 

«АЕРОФІЗИКА ТА КОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ»,  
«АСТРОНОМІЯ ТА АСТРОФІЗИКА»  
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Ананічев Сергій 
Олександрович 

Рівнянська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №2 

Новоукраїнської районної 
ради 

11 

Експериментальний 
двигун зовнішнього 

згорання, який 
працює згідно 

законам 
термодинаміки та 

циклу карно 

Теоретична 
фізика 2 19 4

7 68 - 6 

Артеменко 
Артем 

Валерійович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) м. 

Олександрії 

10 Хвильовий ніж Теоретична 
фізика 8 15 4

5 68 - 6 

Буртовий 
Анатолій 

Володимирович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
9 

Генератор, який 
працює за 

принципом дзиги 

Теоретична 
фізика 9 20 4

7 76 ІІ
І 3 

Заваллівська школа-інтернат 2 ІІІ     2 1 1 5 
Добровеличківська школа-інтернат       0 0 0 0 
Олександрійська школа-інтернат       0 0 0 0 
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– школа мистецтв) м. 
Олександрії 

Гончаренко 
Максим 

Олександрович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) 

м. Олександрії 

10 Повітряний екран Теоретична 
фізика 9 19 4

7 75 ІІ
І 4 

Горохов 
Максим 

Вікторович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) 

м. Олександрії 

11 

Використання 
фізичних 

властивостей 
ланцюгової лінії для 

побудування 
канатних доріг 

Теоретична 
фізика 13 18 4

3 74 - 5 

Горячківська 
Дар᾽я 

Олександрівна 

Вільшанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів (опорний 
навчальний заклад) 

Вільшанської районної ради 

10 
Методи 

вирощування 
кристалів 

Теоретична 
фізика 8 8 4

7 63 - 7 

Кайпак Антон 
Іванович 

Новоархангельський 
навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - 

гімназія» 
Новоархангельського 
навчально-виховного 

об’єднання №1 
Новоархангельської 

районної ради 

9 

Бездротова 
передача 

електроенергії. 
Качер Бровіна 

Теоретична 
фізика 13 20 4

7 80 ІІ 2 

Каханова Юлія 
Вікторівна 

Златопільська гімназія м. 
Новомиргорода 

Новомиргородська районна 
рада 

9 Біогазова установка Теоретична 
фізика 9 19 4

7 75 ІІ
І 4 

Нежейко Дар᾽я 
Олександрівна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) м. 

Олександрії 

9 

Аналіз точки 
пострілу по 
зовнішнім 

характеристикам 

Теоретична 
фізика 12 17 4

7 76 ІІ
І 3 

Сандул Андрій 
Віталійович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) м. 

Олександрії 

10 Хмарна 
електростанція 

Теоретична 
фізика 8 15 0 23  8 

Стороженко 
Роман 

Олександрович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) м. 

Олександрії 

11 Морська зелена 
енергія 

Теоретична 
фізика 9 19 4

7 75 ІІ
І 4 

Чорна Валерія 
Миколаївна 

Златопільська гімназія м. 
Новомиргорода 

Новомиргородської 
районної ради 

10 

Підвищення 
ефективності 
видобування 

сонячної енергії в 
межах концепції 

розумний будинок 

Теоретична 
фізика 31 20 4

7 98 І 1 

Швидка Дар᾽я 
Дмитрівна 

Комунальний заклад «НВО 
№25 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст., природничо-
математичний ліцей, центр 
позашкільного виховання 
«Ліра» Кіровоградської 

міської ради 

10 Звук в житті 
людини 

Теоретична 
фізика 11 7 4

5 63 - 7 

Драганов Вадим 
В᾽ячеславович 

Вільшанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів (опорний 
навчальний заклад) 

Вільшанської районної ради 

9 Енергія вітру 
Експериме

нтальна 
фізика 

9 12 4
7 68 - 8 

Замкова 
Владислава 

Олегівна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) м. 

Олександрії 

9 Удосконалення 
сонячних батарей 

Експериме
нтальна 
фізика 

11 17 4
6 74 - 6 

Іващенко 
Ратмир 

Олександрович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) 

9 Експериментальне 
дослідження води 

Експериме
нтальна 
фізика 

15 14 4
0 69 - 7 

Сходзінська 
Олександра 

Гайворонське навчально - 
виховне об᾽єднання №2 

«Загальноосвітня школа - 
9 

Кольори та їх 
характеристики. 

Змішування 

Експериме
нтальна 
фізика 

12 18 4
7 77 ІІ

І 4 
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гімназія І - ІІІ ступенів» 
Гайворонської районної 
державної адміністрації 

кольорів та їх 
застосування 

Хода Олена 
Сергіївна 

філія «Володимирівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» ОНЗ 
«Мошоринська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Знам’янської 

районної ради 

8 Мильна бульбашка і 
поверхневий натяг 

Експериме
нтальна 
фізика 

10 18 4
6 74 - 6 

Бодюл Даніїл 
Олександрович 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховне 

об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 24 - центр 
дитячої та юнацької 
творчості «Оберіг» 

Кіровоградської міської 
ради 

10 

Застосування 
поляризаторів для 

покращення безпеки 
дорожнього руху 

Експериме
нтальна 
фізика 

11 20 4
7 78 ІІ

І 3 

Жевакіна Влада 
Володимирівна 

філія «Володимирівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» ОНЗ 
«Мошоринська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Знам’янської 

районної ради 

9 Радіаційний фон у 
селі Володимирівка 

Експериме
нтальна 
фізика 

9 19 4
7 75 ІІ

І 5 

Петренко 
Дмитро 

Анатолійович 

Олександрівська філія КЗ 
«Олександрівське НВО №1» 
Олександрівської районної 

державної адміністрації 

10 

Вимірювання 
радіаційного фону в 
смт Олександрівка, 

ч.2 

Експериме
нтальна 
фізика 

14 19 4
7 80 ІІ 2 

Чугай Ярослав 
Вікторович 

Кропивницька гімназія №9 
Кіровоградської міської 

ради 
11 

Модуляція 
електромережі 

керуючими 
сигналами 

Експериме
нтальна 
фізика 

23 19 4
7 89 І 1 

Гуленко Іван 
Федорович 

Добровеличківська 
загальноосвітня школа I-III 

ступенів №1 
Добровеличківської 

районної ради 

9 

Альтернативна 
технологія 
утилізації 

космічного сміття 

Агрофізик
о та 

космічні 
дослідженн

я 

22 18 4
7 87 І 1 

Левицький 
Євген 

Васильович 

Новоукраїнська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ст.№4 Новоукраїнської 
міської ради 

9 
Визначення 

місцезнаходження 
злиття чорних дір 

Аерофізика 
та космічні 
дослідженн

я 

- 16 - 16 - 3 

Резніченко 
Ілона 

Володимирівна 

Комунальний заклад 
«Педагогічний ліцей 

Кіровоградської міської 
ради 

11 
Концепція 

безпілотного 
аеротаксі 

Аерофізика 
та космічні 
дослідженн

я 

13 20 4
7 80 ІІ 2 

Букур Євгеній 
Анатолійович 

Новоархангельський 
навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - 

гімназія» 
Новоархангельського 
навчально-виховного 

об’єднання №1 
Новоархангельської 

районної ради 

10 

Сонячна активність: 
прояви та наслідки 
впливу на землю і 

людину 

Аерофізика 
та космічні 
дослідженн

я 

10 18 4
7 75 ІІ

І 1 

Бурлак Артем 
Павлович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) м. Ол-я 

11 

Метод виводу 
астероїдів на 
навколоземну 

орбіту 

Аерофізика 
та космічні 
дослідженн

я 

9 19 4
7 75 ІІ

І 1 

Гой Єлизавета 
Сергіївна 

Новопразьке НВО 
Олександрійської районної 

ради 
9 

Місяць як небесне 
тіло та його 

спостереження 

Аерофізика 
та космічні 
дослідженн

я 

9 17 4
7 73 - 3 

Середа Богдан 
Володимирович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) 

м. Олександрії 

9 Міостимуляція в 
космосі 

Аерофізика 
та космічні 
дослідженн

я 

12 15 4
7 74 - 2 

Сіроткін Даніїл 
Олександрович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) 

10 

Можливість 
зберігання 

інформації в чорних 
дірках 

Аерофізика 
та космічні 
дослідженн

я 

13 14 4
7 74 - 2 

Хмель Аліна 
Юріївна 

Новопразька 
загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів 
9 

Вплив космічних 
тіл, явищ та фаз 

Місяця на Землю та 

Аерофізика 
та космічні 8 20 4

7 75 ІІ
І 1 



83 
 

успішність учнів 
Новопразької ЗШ І-

ІІ ступенів 

дослідженн
я 

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ВІДДІЛЕННЯМ ФІЗИКИ І 
АСТРОНОМІЇ  

У РОЗРІЗІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ОБЛАСТІ 

 
  

Район, місто, 
заклад 

С
ек

ці
я 

«Т
ео

ре
ти

чн
а 

ф
із

ик
а»

 

С
ек

ці
я 

«Е
кс

пе
ри

м
ен

 
та

ль
на

 ф
із

ик
а»

 

С
ек

ці
я 

«А
ст

ро
но

м
ія

 
та

 а
ст

ро
ф

із
ик

а»
 

С
ек

ці
я 

«А
ер

оф
із

ик
а 

та
 к

ос
м

іч
ні

 
до

сл
ід

ж
ен

ня
» 

К
іл

ьк
іс
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ча
сн

ик
ів

» 

П
ри

зе
ри

 п
о 

ві
дд

іл
ен

ню
 

К
іл

ьк
іс

ть
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ів

 

К
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ан
дн

ий
 р

ей
ти

нг
 

уч
ас

ни
ки

 

пр
из

ер
и 

уч
ас

ни
ки

 

пр
из

ер
и 

уч
ас

ни
ки

 

пр
из

ер
и 

уч
ас

ни
ки

 

пр
из

ер
и 

Всього 13 7 9 5 6 3 3 2 31 17   
Благовіщенський         0 0 0 0 
Бобринецький         0 0 0 0 
Вільшанський 1  1      2 0 0 0 
Гайворонський   1 ІІІ     1 1 1 6 
Голованівський         0 0 0 0 
Добровеличківський       1 І 1 1 3 4 
Долинський         0 0 0 0 
Знам’янський   2 ІІІ     2 1 1 6 
Кіровоградський         0 0 0 0 
Компаніївський         0 0 0 0 
Маловисківський         0 0 0 0 
Новгородківський         0 0 0 0 
Новоархангельський 1 ІІ   1 ІІІ   2 2 3 4 
Новомиргородський 2 2 І, 

ІІІ       2 2 4 3 

Новоукраїнський 1        1 0 0 0 
Олександрівський   1 ІІ     1 1 2 5 
Олександрійський     2 ІІІ   2 1 1 6 
Онуфріївський         0 0 0 0 
Петрівський         0 0 0 0 
Світловодський         0 0 0 0 
Устинівський         0 0 0 0 
м. Бобринець         0 0 0 0 
м. Знам’янка         0 0 0 0 
м. Мала Виска         0 0 0 0 
м. Новоукраїнка       1  1 0 0 0 
м. Світловодськ         0 0 0 0 
м. Олександрія         0 0 0 0 
м. Кропивницький 1  2 І, 

ІІ   1 ІІ 4 3 7 1 

Кіровоградський облкомплекс   1  1    2 0 0 0 
Кіровоградський облкомплекс 
(м.Олександрія) 7 4 ІІІ 1  2 ІІІ   10 5 5 2 

Заваллівська школа-інтернат         0 0 0 0 
Добровеличківська школа-інтернат         0 0 0 0 
Олександрійська школа-інтернат         0 0 0 0 
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 
 

Дата проведення: 10, 17 лютого 2018 року 
Кількість учасників: 15 
Секції: 
 
• «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ» 

(5 учасників); 
• «МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА» (5 учасників); 
• «ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ» (5 учасників). 

 
СКЛАД ЖУРІ 

СЕКЦІЙ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ДУМКИ», «МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА», «ФІНАНСИ, 

ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ» 
Голова журі: СТОРОЖУК Оксана Василівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності 
Центральноукраїнського національного технічного університету; 

Член журі: ПУГАЧЕНКО Ольга Борисівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри аудиту та оподаткування Центральноукраїнського 
національного технічного університету; 

Cекретар: ЗАЯРНЮК Олексій Васильович, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності 
Центральноукраїнського національного технічного університету. 

 
СЕКЦІЇ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДУМКИ», «МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА», «ФІНАНСИ, 
ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ» 

Прізвище, ім’я 
учасника Школа, район 

К
ла

с Тема науково- 
дослідницької 

роботи С
ек

ці
я 

К
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тр
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ьн
а 
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бо
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я 
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кі
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кі

ст
ь 
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лі

в 

М
іс

це
 

Ре
йт

ин
г 

уч
ні

в 

Карпенко 
Єлизавета 
Ігорівна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

10 
Зовнішня торгівля: 
теорія, аналіз стану, 

місце України 

Економічна 
теорія та історія 

економічної 
думки 

10 20 41 71 - 12 

Супрун Ольга 
Віталіївна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

10 

Формування 
демографічної 

безпеки України та 
Кіровоградської 

області 

Економічна 
теорія та історія 

економічної 
думки 

25 20 47 92 І 2 

Шпак Єгор 
Володимирович 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) м. 

Олександрії 

10 Науковий бізнес 

Економічна 
теорія та історія 

економічної 
думки 

9 16 45 70 - 13 

Бакума Вадим 
Олександрович 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

11 Монополія і 
антимонополія 

Економічна 
теорія та історія 

економічної 
думки 

23 20 38 81 ІІ 5 
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Ящук Дар᾽я 
Вікторівна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

11 

Впровадження 
інклюзивної освіти 

в Україні в 
контексті концепції 
людського розвитку 

Економічна 
теорія та історія 

економічної 
думки 

12 20 47 79 ІІІ 7 

Мельник 
Катерина 

Миколаївна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

10 

Розвиток 
інноваційного 

потенціалу України 
на прикладі 

Кіровоградської 
області 

Мікроекономіка 
та 

макроекономіка 
26 20 47 93 І 1 

Стареченко 
Назар 

Володимирович 

Новоукраїнський 
навчально-виховний 

комплекс 
«Загальноосвітня 
школа І ступеня з 

поглибленим 
вивченням 

англійської мови - 
гімназія «Лідер» 
Новоукраїнської 

міської ради 

10 

Позиціювання і 
клієнторієнтування 

товарів у 
економічному 

просторі 

Мікроекономіка 
та 

макроекономіка 
3 13 47 63 - 14 

 

Сіренко Карина 
Вячеславівна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) м. 

Олександрії 

11 

Транспортна задача 
в економіці та 

методи її 
розв᾽язання 

Мікроекономіка 
та 

макроекономіка 
8 19 45 72 - 10 

Туманова Лілія 
Вадимівна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

11 

Кластеризація 
економіки регіону: 

проблеми і 
перспективи 

Мікроекономіка 
та 

макроекономіка 
20 20 42 82 ІІ 4 

Чураков Іван 
Миколайович 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

11 

Основи 
працевлаштування в 
Україні на прикладі 

Кіровоградської 
області 

Мікроекономіка 
та 

макроекономіка 
17 20 37 74  9 

Варченко Дарія 
Олександрівна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) м. 

Олександрії 

9 Інфляція та шляхи її 
усунення 

Фінанси, 
грошовий обіг і 

кредит 
8 17 35 60 - 15 

Криця Анна 
Іванівна 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховне 

об’єднання 
«Загальноосвітній 

навчальний заклад І-
ІІІ ступенів № 20 – 
дитячий юнацький 

центр «Сузір’я» 
Кіровоградської 

міської ради 

9 

Економічне 
становище людини 

на різних етапах 
життя 

Фінанси, 
грошовий обіг і 

кредит 
18 20 42 80 ІІ 6 

Москалець 
Дар᾽я 

Вадимівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Кіровоградський 
колегіум-

спеціалізований 
загальноосвітній 

навчальний заклад І-
ІІІ ступенів-
дошкільний 

навчальний заклад-
центр естетичного 

виховання» 
Кіровоградської 

міської ради 

9 
Стан та перспективи 

виходу з кризи 
економіки України 

Фінанси, 
грошовий обіг і 

кредит 
13,5 19 40 72,5 - 11 

Кавун 
Святослав 
Ігорович 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

11 

Виникнення, 
становлення та 

загрози 
використання 

криптовалют (на 
прикладі BITCOIN) 

Фінанси, 
грошовий обіг і 

кредит 
21 20 47 88 І 3 

Магопець 
Михайло 

Сергійович 

Комунальний заклад 
„Навчально-виховне 

об’єднання 
11 

Оподаткування як 
соціальний процес 
та його вплив на 

Фінанси, 
грошовий обіг і 

кредит 
8 20 47 75 ІІІ 8 
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„Багатопрофільний 
ліцей - фізико-

математична школа - 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№18 – центр дитячої 

та юнацької творчості 
„Надія” 

Кіровоградської 
міської ради 

рівень і якість життя 
населення 

 
СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ВІДДІЛЕННЯМ ЕКОНОМІКИ 

У РОЗРІЗІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ОБЛАСТІ 

 

Район, місто, заклад 
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из

ер
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Всього 5 3 5 2 5 3 15 8   
Благовіщенський       0 0 0 0 
Бобринецький       0 0 0 0 
Вільшанський       0 0 0 0 
Гайворонський       0 0 0 0 
Голованівський       0 0 0 0 
Добровеличківський       0 0 0 0 
Долинський       0 0 0 0 
Знам’янський       0 0 0 0 
Кіровоградський       0 0 0 0 
Компаніївський       0 0 0 0 
Маловисківський       0 0 0 0 
Новгородківський       0 0 0 0 
Новоархангельський        0 0 0 0 
Новомиргородський       0 0 0 0 
Новоукраїнський       0 0 0 0 
Олександрівський       0 0 0 0 
Олександрійський       0 0 0 0 
Онуфріївський       0 0 0 0 
Петрівський       0 0 0 0 
Світловодський       0 0 0 0 
Устинівський       0 0 0 0 
м. Бобринець       0 0 0 0 
м. Знам’янка       0 0 0 0 
м. Мала Виска       0 0 0 0 
м. Новоукраїнка   1    1 0 0 0 
м. Олександрія       0 0 0 0 
м. Світловодськ       0 0 0 0 
м. Кропивницький     3 ІІ, ІІІ 3 2 3 2 
Кіровоградський облкомплекс 4 3 І, ІІІ 3 І, ІІ 1 І 8 6 14 1 
Кіровоградський облкомплекс 
(м.Олександрія) 

1  1  1  3 0 0 0 

Заваллівська школа-інтернат       0 0 0 0 
Добровеличківська школа-інтернат       0 0 0 0 
Олександрійська школа-інтернат       0 0 0 0 
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ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 
 

Дата проведення: 10, 17 лютого 2018 року 
Кількість учасників: 93 
Секції:  
 
• «БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ» (13 учасників); 
• «ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ» (3 учасники); 
• «ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА» (10 учасників); 
• «МЕДИЦИНА» (14 учасників); 
• «ВАЛЕОЛОГІЯ» (14 учасників); 
• «ПСИХОЛОГІЯ» (16 учасників); 
• «ХІМІЯ» (23 учасників). 
 

СКЛАД ЖУРІ 
СЕКЦІЯ «БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ» 

Голова журі: МАРКОВА Олена Віталіївна, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; 

Член журі: НЄВОРОВА Людмила Василівна, викладач основ медичних 
знань Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-
інтернат – школа мистецтв); 

Секретар: БАЛАШОВА Катерина Василівна, методист Кіровоградської 
Малої академії наук учнівської молоді. 

СЕКЦІЙ «ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ», «ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА» 
Голова журі: БОНДАРЧУК Світлана Віталіївна, кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри пошуку, рятування, авіаційної безпеки та спеціальної 
підготовки Льотної академії Національного авіаційного університету; 

Члени журі: ГУЛАЙ Віталій Володимирович, кандидат 
сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри біології та методики 
її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка; 

ОВЧАРЕНКО Валерій Федорович, викладач Олександрійського 
технікуму Білоцерківського національного аграрного університету; 

Секретар: УЛЬДЯКОВА Людмила Анатоліївна, викладач кафедри 
загальної та біологічної хімії Донецького національного медичного 
університету. 

 
СЕКЦІЙ «ВАЛЕОЛОГІЯ», «МЕДИЦИНА» 

Голова журі: НЄВОРОВА Олена Валеріївна, кандидат наук з фізичного 
виховання та спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; 
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Член журі: ЧЕРНІЙ Валентина Петрівна, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; 

Секретар: ОЛЕФІРЕНКО Ірина Валеріївна, викладач біології, медичної 
біології Олександрійського медичного училища. 

СЕКЦІЯ «ПСИХОЛОГІЯ» 
Голова журі: ГОРСЬКА Галина Олександрівна, кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри практичної психології Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

Член журі: КУЛІШ Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри практичної психології Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

Секретар: КЛОЧЕК Лілія Валентинівна, кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри соціальної педагогіки та психології Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

СЕКЦІЯ «ХІМІЯ» 
Голова журі: КЛОЦ Євген Олександрович, кандидат хімічних наук, 

доцент кафедри хімії Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка; 

Член журі: ГОЛОДАЄВА Олена Анатоліївна кандидат хімічних наук, 
доцент, завідувач кафедри загальної та біологічної хімії Донецького 
національного медичного університету; 

Секретар: ПОГРЕБНЯК Оксана Вікторівна, вчитель хімії навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2–ліцей» 
Знам’янської міської ради Кіровоградської області. 

 
СЕКЦІЯ «БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ» 

Прізвище, ім’я 
учасника Школа, район 
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Гай Наталія 
Федорівна 

Ганнівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Новоукраїнської районної 
ради Кіровоградської області 

9 

Особливості 
функціональної асиметрії 
півкуль головного мозку в 

учнів підліткового віку 

17,5 20 43 80,5 ІІ 3 

Дяченко Вікторія 
Олександрівна 

Маловисківська 
загальноосвітня школа №3 І-
ІІІ ступенів Маловисківської 
міської ради Кіровоградської 

області 

9 

Схильність до інфекційних 
захворювань дітей 

підліткового віку за різними 
групами крові 

7 20 35 62 - 12 

Жулай Юлія 
Сергіївна 

Новоархангельський 
навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - 

гімназія» 
Новоархангельського 
навчально-виховного 

об’єднання №1 
Новоархангельської 

районної ради 
Кіровоградської області 

9 Оніхофагія та її вплив на 
здоров᾽я людини 18 20 37 75 ІІІ 5 

Іванченко Дарія 
Володимирівна 

Користівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 10 Особливості реакції 

серцево-судинної системи 6,5 20 47 73,5 - 6 
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ступенів Олександрійської 
районної ради 

Кіровоградської області 

учнів різних медичних груп 
на уроках фізичної 

культури 

Комар Ольга 
Олегівна 

Глодоська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Новоукраїнської районної 
ради 

8 

Вплив мобільного телефону 
на слуховий та 

вестибулярний аналізатори 
в учнів віком 13-14 років 

9 20 40 69 - 7 

Нікітенко Сергій 
Анатолійович 

Торговицька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів ім. 

Є.Ф.Маланюка 
Торговицького навчально-

виховного об’єднання 
Новоархангельської 

районної ради 
Кіровоградської області 

11 
Вплив групи крові на 
здоров᾽я та характер 

людини 
20 20 45 85 І 1 

Оглоб᾽як Анна 
Ігорівна 

Кіровоградська гімназія 
нових технологій навчання 

Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

10 
Особливості стану 

тривожності у гімнастів 
вищих розрядів 

20 20 35 75 ІІІ 5 

Полтавець 
Катерина Ігорівна 

Комунальний заклад 
«Петрівське навчально-

виховне об’єднання 
«загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - гімназія» 
Петрівської районної ради 

11 Ароматизатори і продукти 
харчування 7 20 35 62 - ІІ 

Торбенко Андрій 
Сергійович 

Комунальний заклад 
«Олександрівське 

навчально-виховне 
об’єднання №1» 

Олександрівської районної 
ради Кіровоградської області 

9 Дослідження розвитку 
пам᾽яті з віком людини 8,5 20 35 63,5 - 10 

Упиренко 
Богдана 

Вадеріївна 

Глодоська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Новоукраїнської районної 
ради 

8 

Особливості впливу 
дерматогліфічних 

показників на здібності 
підлітків 

22 20 40 82 ІІ 2 

Чернишин Юлія 
Ігорівна 

Ганнівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Новоукраїнської районної 
ради Кіровоградської області 

11 Профілактика 
плоскостопості у школярів 8 20 40 68 - 8 

Чорновол 
Вікторія 
Сергіївна 

Філія «Загальноосвітня 
школа №3» Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи І - 

ІІІ ступенів № 6 
Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області 

8 
Дослідження впливу 

енергетичних напоїв на 
здоров᾽я людини 

4,25 20 40 64,25 - 9 

Шевченко Ольга 
Сергіївна 

Рівнянська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №2 

Новоукраїнської районної 
ради Кіровоградської області 

9 Дослідження впливу 
музики на психіку людини 11,5 20 45 76,5 ІІІ 4 

 
СЕКЦІЇ «ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ», «ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА» 

Прізвище, ім’я 
учасника Школа, район 
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Бардіна 
Анастасія 

Володимирівна 

Навчально-виховне 
об’єднання 

«Новомиргородська 
загальноосвітня школа 
I-IIIступенів №3 - ДНЗ» 

Новомиргородської 
районної ради 

Кіровоградської області 

10 

Поживна та 
енергетична цінність 
шкільного харчового 

раціону, її 
відповідність 

енерговитратам 
школярів та шляхи 

покращення 
шкільного меню 

Загальна 
біологія 10 15 35 60 - 1 

Миценко 
Єлизавета 

Олександрівна 
(відсутня) 

Злинська 
загальноосвітня школа 

№1 І - ІІІ ступенів 
Маловисківської 

районної ради 
Кіровоградської області 

10 
«Каскади» - 

унікальний куточок 
цілинного степу 

Загальна 
біологія - 8 - 8 - 3 

Марчук Анна 
Ігорівна 

Гайворонська філія №1 
Гайворонського 

навчально-виховного 
об»єднання№2 

9 

Визначення 
бактерицидної дії 
рослин методом 
біотестування 

Загальна 
біологія 11,5 3 20 34,5 - 2 
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«Загальноосвітня 
школа-гімназія І-ІІІ 

ступенів» 
Гайворонської районної 
державної адміністрації 
Кіровоградської області 

Бєскровний 
Олексій 

Андрійович 

Комунальний заклад 
«Миколаївське 

навчально-виховне 
об’єднання 

«загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний 
заклад» Кіровоградської 

районної ради 
Кіровоградської області 

8 

Акваріумні риби: 
особливості 

утримання, вплив 
характеру корму на 

морфологічні 
показники особин 

виду Гурамі 

Зоологіїї, 
ботаніки 9,5 10 27 46,5 - 7 

Корнюша Дар᾽я 
Миколаївна 

Ганнівська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 
Новоукраїнської 

районної ради 
Кіровоградської області 

9 
Вирощування 

розсади помідорів в 
домашніх умовах 

Зоологіїї, 
ботаніки 16,5 16 30 62,5 - 4 

Михайленко 
Ольга Вадимівна 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховне 

об’єднання 
природничо-економіко-

правовий ліцей - 
спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 8 - 
позашкільний центр 

Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської 

області» 

11 

Доповнення 
(оновлення) 

обласного червоного 
списку - запорука 

виокремлення, 
збереження та 

захисту рідкісних 
рослин ареалу 

Кіровоградської 
області 

Зоологіїї, 
ботаніки 0 6 0 6 - 10 

Молодченко 
Владислава 
Сергіївна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 

школа мистецтв) 

10 

Промислове 
виробництво та 

особливості 
хімічного складу 

курятини 

Зоологіїї, 
ботаніки 16 11 20 47 - 6 

Нездвецька 
Дар᾽я Валеріївна 

Вільшанська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів (опорний 

навчальний заклад) 
Вільшанської районної 
ради Кіровоградської 

області 

11 
Вплив фітогормонів 
на вкорінення і ріст 
сенполії гібридної 

Зоологіїї, 
ботаніки 10,5 9 24 43,5 - 8 

Огер Максим 
Григорович 

Опорний навчальний 
заклад «Петрівський 
навчально - виховний 

комплекс «Дошкільний 
навчальний заклад - 

загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» 

Знам’янської районної 
ради Кіровоградської 

області» 

8 

Дія отрут 
рослинного 

походження на 
метаморфоз 

колорадського жука 

Зоологіїї, 
ботаніки 13 14 25 52 - 5 

Півкопа 
Катерина 

Миколаївна 

Новоархангельський 
навчально-виховний 

комплекс 
«загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів - гімназія» 

Новоархангельського 
навчально-виховного 

об’єднання №1 
Новоархангельської 

районної ради 
Кіровоградської області 

10 
Розведення та догляд 

за кролями в 
домашніх умовах 

Зоологіїї, 
ботаніки 23,75 10 30 63,7

5 - 3 

Тарасевич Ірина 
Андріївна 

філія «Богданівська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів» ОНЗ 
«Богданівська 

загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів імені 

І. Г. Ткаченка 
Знам’янської районної 
ради Кіровоградської 

області» 

11 Кліщі. Профілактика 
лайм-бореліозу 

Зоологіїї, 
ботаніки 3 9 20 32 - 9 
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Ярова Наталія 
Василівна 

Опорний навчальний 
заклад «Дмитрівська 

загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів імені 

Т.Г.Шевченка 
Знам’янської районної 
ради Кіровоградської 

області» 

11 

Вплив кімнатних 
рослин на 

екологічний стан 
приміщень школи 

Зоологіїї, 
ботаніки 18 15 47 80 ІІ 1 

Ященко Руслана 
Олександрівна 

Глодоська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 
Новоукраїнської 

районної ради 

9 

Біотестування 
загального 

забруднення грунту 
за ростом цибулі 

Зоологіїї, 
ботаніки 21 17 39 77 ІІІ 2 

 
СЕКЦІЇ « ВАЛЕОЛОГІЯ», «МЕДИЦИНА» 
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Демшевська 
Віталіна 

Віталіївна 

Златопільська гімназія м. 
Новомиргорода 

Новомиргородська 
районна рада 

Кіровоградської області 

9 

Вплив 
нераціонального 
харчування на 

організм підлітків 

Валеологія 0 11 0 11 - 25 

Дробишев 
Олександр 
Сергійович 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський 
колегіум - спеціалізована 
школа» Олександрійської 

міської ради 

9 Профілактика 
алергії на тварин Валеологія 11,75 8,5 30 50,25 - 22 

Косенко 
Наталія 

Вікторівна 

Новоархангельський 
навчально-виховний 

комплекс 
«загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів - гімназія» 

Новоархангельського 
навчально-виховного 

об’єднання №1 
Новоархангельської 

районної ради 
Кіровоградської області 

9 
Стан нігтів як 

індикатор здоров᾽я 
людини 

Валеологія 22 14 45 81 ІІ 3 

Кузнецова 
Катерина 

Володимирівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський 
колегіум - спеціалізована 
школа» Олександрійської 

міської ради 

11 Тонізуючі напої Валеологія 21 15 40 76 ІІІ 7 

Жукова 
Анастасія 
Олегівна 

Олександрійське 
медичне училище 

І 
курс 

Вплив 
електромагнітного 
випромінювання 

на здоров᾽я 
людини 

Валеологія 8,5 13 40 61,5 - 16 

Лінтур 
Вероніка 

Русланівна 

Чечеліївська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів, філія 
Новостародубської 

загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Петрівської 

районної ради 
Кіровоградської області 

10 

Як зробити 
вживання 
шоколаду 
приємним 
досвідом 

Валеологія 10,5 9 37 56,5 - 18 

Некраса 
Марина 

Анатоліївна 

Олександрійське 
медичне училище 

І 
курс 

Дослідження 
ліворукості як 

ознаки 
обдарованості 

Валеологія 11 12 35 58 - 17 

Пашковська 
Анастасія 
Сергіївна 

Маловисківська гімназія 
Маловисківської міської 

ради Кіровоградської 
області 

9 

Вплив добового 
біоритму учнів на 

фізичну 
працездатність 

Валеологія 8,5 12 30 50,5 - 21 

Савостіков 
Георгій 

Романович 

Комунальний заклад 
«Петрівське навчально-

виховне об’єднання 
«загальноосвітня школа 

10 

Вивчення причин 
вживання 
алкоголю 

підлітками 

Валеологія 0 12 37 49 - 23 
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І-ІІІ ступенів - гімназія» 
Петрівської районної 

ради 

Степанова 
Катерина 

Валеріївна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) м. 

Олександрії 

10 

Дослідження 
впливу біоритмів 
на працездатність 

підлітків різної 
статі 

Валеологія 19,25 16 40 75,25 ІІІ 11 

Федоренко 
Дарія 

Вадимівна 

Навчально-виховний 
комплекс 

«Олександрійський 
колегіум - спеціалізована 
школа» Олександрійської 

міської ради 

9 
Оніхофагія у дітей 

молодшого 
шкільного віку 

Валеологія 12,25 8 35 55,25 - 19 

Черній Валерія 
Святославівна 

Комунальний заклад 
«Педагогічний ліцей 

Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської 

області» 

11 

Особливості 
вегетативної 
регуляції у 
футболістів 

Валеологія 20,25 19 46 85,25 І 2 

Чічікова Ганна 
Вадимівна 

Олександрійське 
медичне училище 

І 
курс 

Вплив роботи за 
комп᾽ютером на 

кістково-м᾽язковий 
апарат людини 

Валеологія 13,5 17,5 44,5 75,5 ІІІ 9 

Штанько Олена 
Ігорівна 

Олександрійське 
медичне училище 

ІІ 
курс 

Вивчення впливу 
чіпсів на здоров’я 

людини 
Валеологія 13,75 17 45 75,75 ІІІ 10 

Андрушко 
Анастасія 
Василівна 

Рівнянська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №2 
Новоукраїнської 

районної ради 
Кіровоградської області 

9 

Актуальні 
проблеми 
штучного 

переривання 
вагітності 

Медицина 8 16 30 54 - 20 

Білаш Тетяна 
Володимирівна 

Олександрійське 
медичне училище 

ІІ 
курс 

Застосування 
чорної смородини 

в народній 
медицині 

Медицина 12,5 16,5 46 75 ІІІ 12 

Бондаренко 
Руслана 

Олександрівна 

Олександрійське 
медичне училище 

ІІ 
курс 

Вплив висоти 
підборів на 
показники 

артеріального 
тиску 

Медицина 12,25 9,5 35 56,75 - 19 

Волошин 
Вікторія 

Анатоліївна 

Златопільська гімназія м. 
Новомиргорода 

Новомиргородська 
районна рада 

Кіровоградської області 

11 

Вплив добового 
біоритму учнів на 

розумову 
працездатність та 

сон 

Медицина 19,75 19 47 85,75 І 1 

Іваніченко 
Наталія 

Сергіївна 

Комунальний заклад 
«Добровеличківське 
навчально-виховне 

об’єднання 
«спеціалізована 

загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів - 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 
Добровеличківської 

районної ради 

9 

Вплив продуктів 
харчування на 
ендоекологію 

людини 

Медицина 15,6 14 46 75,6 ІІІ 8 

Кравець Юлія 
Русланівна 

Кіровоградський 
обласний навчально-
виховний комплекс 
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) м. 

Олександрії 

11 

Виявлення 
залежності стану 
роботи серцево-

судинної системи 
людей, схильних 
до артеріальної 
гіпертензії від 
кліматичних 

факторів 

Медицина 18 13 45 76 ІІІ 7 

Литвиненко 
Вікторія 
Юріївна 

Комунальний заклад 
«Бобринецьке навчально 

- виховне об’єднання 
«Навчально - виховний 

комплекс «Гімназія - 
загальноосвітня школа І - 

ІІІ ступенів № 1» 
Бобринецької міської 

9 

Методи 
дослідження сечі 
та його значення 
для діагностики 
захворювання 

Медицина 21,25 13 46 80,25 ІІ 4 
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ради Кіровоградської 
області 

Марченко 
Аліна Олегівна 

Олександрійське 
медичне училище 

ІІ 
курс 

Застосування 
бурштинової 
кислоти та її 
похідних в 
медицині 

Медицина 0 14 0 14 - 24 

Панченко 
Софія 

Василівна 

Маловисківська гімназія 
Маловисківської міської 

ради Кіровоградської 
області 

10 
Комплексний 

підхід до лікування 
бронхіальної астми 

Медицина 9,5 14 40 63,5 - 15 

Скорупич 
Артем 

Олегович 

Червонокостянтинівська 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Петрівської 

районної ради 
Кіровоградської області 

9 

Проблеми 
фізичного 

розвитку дітей і 
підлітків у 

сучасних умовах 

Медицина 8,5 15 45 68,5 - 13 

Скупнєвська 
Даяна Юріївна 

Олександрійське 
медичне училище 

ІІ 
курс 

Виявлення 
факторів, що 

призводять до 
появи анемії у 

дітей 

Медицина 13,25 16 47 76,25 ІІІ 6 

Слободенюк 
Вікторія 

Костянтинівна 

Комунальний заклад 
«Добровеличківське 
навчально-виховне 

об’єднання 
«спеціалізована 

загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів - 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 
Добровеличківської 

районної ради 

10 

Особливості 
використання 

лікарських засобів 
(на прикладі 
антибіотиків) 

Медицина 15 18 47 80 ІІ 5 

Царенко Софія 
Сергіївна 

Маловисківська гімназія 
Маловисківської міської 

ради Кіровоградської 
області 

9 

Алергія -пандемія 
сьогодення. 

Актуальні питання, 
шляхи та методи 

вирішення 
проблеми 

Медицина 8,85 12 40 60,85 - 17 

Штанько Олена 
Ігорівна 

Олександрійське 
медичне училище 

ІІ 
курс 

Вивчення реакції 
живаого організму 

на якість питної 
води 

Медицина 13,75 14 37 64,75 - 14 
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Войтюк 
Евеліна 

Сергіївна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 
комплекс (гімназія-

інтернат – школа мистецтв) 

11 
Мотивація навчальної 

діяльності в юнацькому 
віці 

17 15 44 76 ІІІ 2 

Гай Наталія 
Федорівна 

Ганнівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Новоукраїнської районної 
ради Кіровоградської 

області 

9 
Психологічні особливості 

підлітків з емоціями 
страху 

17.5 10 37 64.5 - 5 

Гребінна 
Вікторія 

Вікторівна 

Гайворонське навчально-
виховне обєднання №1 

«Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів» 

10 
Вплив емоційного 

інтелекту на лідерство у 
підлітковому віці 

14.5 14 36 64.5 - 5 

Гріневич Дар᾽я 
Сергіївна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 
комплекс (гімназія-

інтернат – школа мистецтв) 

10 Харчові деструкції як 
психологічна проблема 22.54 14 43.5 80 ІІ 1 

Душкова 
Катерина 

Миколаївна 

Опорний навчальний 
заклад «Дмитрівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені 

Т.Г.Шевченка Знам’янської 
районної ради 

Кіровоградської області» 

11 

Вплив темпераменту на 
професійне 

самовизначення 
старшокласників 

14.5 14 37.5 66 - 4 
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Жовтоножко 
Марина 

Олександрівна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 
комплекс (гімназія-

інтернат – школа мистецтв) 
м. Олександрії 

9 
Профілактика депресії та 
самотності у підлітковому 

середовищі 
7.5 11 37 55.5 - 9 

Колісник 
Анастасія 
Василівна 

Смолінське навчально-
виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-гімназія-

позашкільний навчальний 
заклад» 

10 
Прояви залежності від 
пластичної хірургії в 

юнацькому віці 
6.25 6 - 12.25 - 13 

Куценко Анна 
Олегівна 

Новоукраїнська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6 
Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської 
області 

10 
Самооцінка як важливий 

чинник формування 
особистості дитини 

11.25 12 39 62.25 - 7 

Личман 
Анастасія 
Олегівна 

Олександрівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Олександрійської 

районної державної 
адміністрації 

Кіровоградської області 

11 
Вплив розвитку рівня уяви 
на академічну успішність 

підлітків 
7.5 15 41.3 63.8 - 6 

Приходько 
Яніна 

Сергіївна 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховний 

комплекс «Спеціалізований 
загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів № 26 - 

дошкільний навчальний 
заклад - дитячий юнацький 

центр «Зорецвіт» 
Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 
області» 

11 
Схильність до 

самоушкодження у 
підлітковому віці 

16 17 47 80 ІІ 1 

Рибалко 
Анастасія 

Миколаївна 

Златопільська гімназія м. 
Новомиргорода 

Новомиргородська районна 
рада Кіровоградської 

області 

11 
Психологічна готовність 

педагогів до впровадження 
освітньої реформи 

18 15 43 76 ІІІ 2 

Салаванюк 
Інна Олегівна 

Опорний навчальний 
заклад «Дмитрівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені 

Т.Г.Шевченка Знам’янської 
районної ради 

Кіровоградської області» 

11 

Причина виникнення 
стрессів в учнів старших 
класів під час навчально-

виховного процесу 

9.5 12 39 60.5 - 8 

Силенко Ірина 
Сергіївна 

Дружелюбівський 
навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, 

дошкільний навчальний 
заклад» 

9 
Дослідження впливу сім᾽ї 
на розвиток особистості 

дитини 
14 13 41.6 68.6 - 3 

Старіков 
Дмитро 

Русланович 

Заваллівська 
загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів 

10 

Взаємозв᾽язок 
агресивності та статусу в 
міжособових стосунках 

підлітків 

3 14 34 51 - 12 

Стернард 
Дар᾽я 

Валеріївна 

Новоукраїнська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ст.№4 Новоукраїнської 
міської ради 

Кіровоградської області 

9 Вплив реклами на 
свідомість людини 4.75 11 37.3 53.05 - 10 

Сухоребра 
Ірина 

Вячеславівна 

Смолінське навчально-
виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-гімназія-

позашкільний навчальний 
заклад» 

11 Ефективність спілкування 
підлітків з юнаками 4.25 12 35 51.25 - 11 
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СЕКЦІЯ «ХІМІЯ» 

Прізвище, ім’я 
учасника Школа, район 
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Білокоз Тимофій 
Тимофійович 

Новоукраїнський навчально-
виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І 
ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови - 
гімназія «Лідер» 

Новоукраїнської міської ради 

10 

Дослідження якісного 
складу, застосування та 
попиту серед населення 
Новоукраїнської ОТГ 

дезодорантів та 
антиперспірантів 

2 7 35 44 - 10 

Гончарук Катерина 
Михайлівна 

Солгутівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Гайворонського району 
9 

Дослідження властивостей 
природних та медичних 

сорбентів в умовах 
шкільної лабораторії 

0 12 0 12 - 16 

Горохова 
Олександра 
Анатоліївна 

Навчально-виховне 
об’єднання 

«Новомиргородська 
загальноосвітня школа I-

IIIступенів №3 - ДНЗ» 
Новомиргородської районної 

ради 

9 

Майбутнє за безвідходним 
виробництвом гірничо-

збагачувального комбінату 
ТОВ ВКФ «Велта» 

12 15 37 64 - 2 

Губенко Яна 
Іванівна 

Підлісненська філія 
комунального закладу 

«Олександрівське навчально-
виховне об’єднання №2» 

Олександрівської районної 
ради 

9 

Вплив факторів 
навколишнього 

середовища на якість води 
відкритих водойм та 

криниць села Підлісного 

2 15 22 39 - 12 

Жаданова Софія 
Сергіївна 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховне 

об’єднання природничо-
економіко-правовий ліцей - 
спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 8 - позашкільний 
центр Кіровоградської міської 

ради 

11 
Пошук потенційних 
інгібіторів для Toll-

подібного рецептора 4 
26 19 41 86 І 1 

Журба Катерина 
Олександрівна 

Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №14 Кіровоградської 
міської ради 

8 Світ кристалів 8 13 35 56 - 5 

Зайцева Діана 
Петрівна 

Олексіївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Бобринецької районної ради 
9 Нітрати у продуктах 

харчування 1 11 30 42 - 11 

Колеснікова Анна 
Юріївна 

Новоархангельський 
навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - гімназія» 
Новоархангельського 
навчально-виховного 

об’єднання №1 
Новоархангельської районної 

ради 

9 

Реклама на телебаченні: 
специфіка хімічного 
аналізу рекламних 

матеріалів 

9 11 44 64 - 2 

Колісніченко Ольга 
Сергіївна 

Маловисківська 
загальноосвітня школа №3 І-
ІІІ ступенів Маловисківської 

міської ради 

10 

Дослідження властивостей 
шампунів за їх складом та 

визначення найменш 
шкідливого 

1 9 26 36 - 13 

Легоцька Тетяна 
Володимирівна 

Навчально-виховне 
об’єднання 

«Новомиргородська 
загальноосвітня школа I-

IIIступенів №3 - ДНЗ» 
Новомиргородської районної 

ради 

10 
Незвичні властивості води 

лісової криниці в смт. 
Капітанівка 

6 12 28 46 - 9 

Лоточинська 
Марина Романівна 

Навчально - виховний 
комплекс «Ліцей 

інформаційних технологій - 
спеціалізована школа ІІ 

ступеня» Олександрійської 
міської ради 

11 

Визначення вмісту 
харчових добавок та 

консервантів в продуктах 
харчування 

14 11 36 61  3 

Мамалат Юлія 
Дмитрівна 

Навчально - виховний 
комплекс «Ліцей 

інформаційних технологій - 
спеціалізована школа ІІ 

10 Визначення вмісту йонів 
Fe в продуктах харчування 9 11 37 57 - 4 
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ступеня» Олександрійської 
міської ради 

Михайленко Ольга 
Вадимівна 

Комунальний заклад 
«Навчально-виховне 

об’єднання природничо-
економіко-правовий ліцей - 
спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 8 - позашкільний 
центр Кіровоградської міської 

ради 

11 

Інтенсивність світіння 
алюмінату стронцію при 

взаємодії з розчинами 
солей 

0 7 0 7 - 18 

Михайлюк Софія 
Олександрівна 

Аджамська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 9 

Хімічне дослідження стану 
грунтового покриву села 

Аджамка Кіровоградського 
району Кіровоградської 

області 

1 13 34 48 - 7 

Наконечна Дарія 
Русланівна 

Гайворонське навчально - 
виховне об᾽єднання №2 

«Загальноосвітня школа - 
гімназія І - ІІІ ступенів» 
Гайворонської районної 
державної адміністрації 

9 
Аналіз фізико-хімічних 
показників майонезів 

різних виробників 
2 14 36 52 - 6 

Наседкіна Анна 
Віталіївна 

Філія «Загальноосвітня школа 
№3» Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ 
ступенів № 6 Новоукраїнської 

міської ради 

8 
Особливості складу 

шоколаду та його вплив на 
здоров᾽я 

2 10 34 46 - 9 

Науменко Микола 
Олександрович 

Злинський навчально-
виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 
Маловисківської районної 

ради 

9 Склад меду та його 
ідентифікація 1 7 0 8 - 17 

Предкевич 
Анастасія 
Євгеніївна 

Гайворонське навчально - 
виховне об᾽єднання №2 

«Загальноосвітня школа - 
гімназія І - ІІІ ступенів» 
Гайворонської районної 
державної адміністрації 

10 

Порівняльний аналіз 
фізико-хімічних показників 

апельсинової олії різних 
виробників 

2 13 37 52 - 6 

Розмислова Юлія 
Віталіївна 

Смолінська загальноосвітня 
школа №1 І-ІІІ ступенів 

Маловисківської районної 
ради 

11 

Визначення вмісту 
аскорбінової кислоти 

(Вітамін С) в різних сортах 
цитрусових фруктів 

2 15 35 52 - 6 

Самойленко Поліна 
Олегівна 

Навчально-виховний комплекс 
«Знам’янська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2- 
ліцей» 

9 Виявлення вітаміну С в 
продуктах харчування 3 7 37 47 - 8 

Сербіна Єлизавета 
Олександрівна 

Навчально-виховний комплекс 
«Гімназія-загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №4» 

Світловодської міської ради 

11 

Вплив отруйних речовин 
на організм людини. 

Приклади у художній 
літературі 

3 9 22 34 - 14 

Толмачова Дар҆҆᾽я 
Сергіївна 

Маловисківська 
загальноосвітня школа №3 І-
ІІІ ступенів Маловисківської 

міської ради 

10 Вміст крохмалю в 
продуктах харчування 3 9 34 46 - 9 

Холодович 
Анастасія 

Миколаївна 

Знам’янська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 4 

Знам’янської міської ради 
11 Ізомерія органічних сполук 6 8 17 31 - 15 
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СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ВІДДІЛЕННЯМ 
ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 

У РОЗРІЗІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ОБЛАСТІ 
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Всього 3 0 13 6 10 2 14 7 14 6 16 4 23 1 93 26   
Благовіщенський               0 0 0 0 
Бобринецький             1  1 0 0 0 
Вільшанський               0 0 0 0 
Гайворонський 1          1  2  4 0 0 0 
Голованівський               0 0 0 0 
Добровеличківський       2 ІІ, 

ІІІ 
  1    3 2 3 5 

Долинський               0 0 0 0 
Знам’янський     2 ІІ     2    4 1 2 6 
Кіровоградський     2        1  3 0 0 0 
Компаніївський               0 0 0 0 
Маловисківський 1          2  2  5 0 0 0 
Новгородківський               0 0 0 0 
Новоархангельський   2 І, 

ІІІ 
1    1 ІІ   1  5 3 6 2 

Новомиргородський 1      1 І 1  1 ІІІ 2  6 2 4 4 
Новоукраїнський   5 2ІІ,ІІІ 2 ІІІ 1    1    9 4 6 2 
Олександрівський   1        1  1  3 0 0 0 
Олександрійський   1          1  2 0 0 0 
Онуфріївський               0 0 0 0 
Петрівський   1  1  1  2      5 0 0 0 
Світловодський               0 0 0 0 
Устинівський               0 0 0 0 
м. Бобринець       1 ІІ       1 1 2 6 
м. Знам’янка             2  2 0 0 0 
м. Мала Виска   1    2  1    2  6 0 0 0 
м. Новоукраїнка   1        2  2  5 0 0 0 
м. Світловодськ             1  1 0 0 0 
м. Олександрія       5 2 

ІІІ 
7 3 

ІІІ 
  2  14 5 5 3 

м. Кропивницький   1 ІІІ 1    1 І 1 ІІ 3 І 7 4 9 1 
Кіровоградський 
облкомплекс 

    1      2 ІІ,ІІІ   3 2 3 5 

Кіровоградський 
облкомплекс 
(м.Олександрія) 

      1 ІІІ 1 ІІІ 1    3 2 2 6 

Заваллівська школа-
інтернат 

          1    1 0 0 0 

Добровеличківська 
школа-інтернат 

              0 0 0 0 

Олександрійська 
школа-інтернат               0 0 0 0 
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 
 

Дата проведення: 10, 17 лютого 2018 року 
Кількість учасників: 46 
Секції:  

 
• «ЕКОЛОГІЯ» (21 учасник); 
• «ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» (6 учасників); 
• «ЛІСОЗНАВСТВО» (5 учасників); 
• «АГРОНОМІЯ» (9 учасників); 
• «ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ» (5 учасників). 

СКЛАД ЖУРІ 
СЕКЦІЙ «ЕКОЛОГІЯ», «ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ», «ЛІСОЗНАВСТВО» 
Голова журі: ЛОГВІНОВА Ярослава Олексіївна, кандидат педагогічних 

наук, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; 

Член журі: МОВЧАН Сергій Васильович, викладач кафедри географії та 
геоекології Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка; 

Секретар: ПЛЮЩЕВСЬКА Ірина Вікторівна, вчитель хімії та екології 
комунального закладу «Бобринецьке навчально-виховне об’єднання «Навчально-
виховний комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області». 

 
СЕКЦІЯ «АГРОНОМІЯ» 

Голова журі: РЄЗНІЧЕНКО Віта Петрівна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри загального землеробства 
Центральноукраїнського національного технічного університету; 

Член журі: КОВАЛЬ Геннадій Володимирович, генеральний директор 
Товариство з обмеженою відповідальністю „Ніфра”; 

Секретар журі: ЖДАНОВА Оксана Миколаївна, методист 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді. 

 
СЕКЦІЯ «ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ» 

Голова журі: БОНДАРЧУК Світлана Віталіївна, кандидат біологічних 
наук, доцент кафедри пошуку, рятування, авіаційної безпеки та спеціальної 
підготовки Льотної академії Національного авіаційного університету; 

Члени журі: ГУЛАЙ Віталій Володимирович, кандидат 
сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри біології та методики 
її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка; 
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ОВЧАРЕНКО Валерій Федорович, викладач Олександрійського коледжу 
Білоцерківського національного аграрного університету; 

Секретар журі: УЛЬДЯКОВА Людмила Анатоліївна, викладач кафедри 
загальної та біологічної хімії Донецького національного медичного 
університету. 

СЕКЦІЙ «ЕКОЛОГІЯ», «ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ», «ЛІСОЗНАВСТВО» 

Прізвище, ім’я 
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Асатрян Аврора 
Андраниківна 

Свердловська 
загальноосвітня 

школа І-ІІ 
ступенів 

Бобринецької 
районної ради 

Кіровоградської 
області 

8 

Роль зелених рослин 
у формуванні та 

оздоровленні 
штучних середовищ 

життя дитини 

Екологія 10.25 14 41 65.25 - 12 

Байдак Діана 
Олександрівна 

Комунальний 
заклад 

«Навчально-
виховне 

об’єднання 
природничо-
економіко-

правовий ліцей - 
спеціалізована 

школа І-ІІІ 
ступенів № 8 - 
позашкільний 

центр 
Кіровоградської 

міської ради 
Кіровоградської 

області» 

10 Пластик - зручно, 
вигідно, згубно! Екологія 14.5 10 30 54.5 - 16 

Гречанюк Олена 
Олександрівна 

Солгутівська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ 
ступенів 

Гайворонського 
району 

Кіровоградської 
області 

11 

Дослідження 
санітарного стану 

соснових насаджень 
в селі Солгутове 

Екологія 14.5 18 45 77.5 ІІІ 4 

Дементьєв 
Євгеній Ігоревич 

Комунальний 
заклад 

«Петрівське 
навчально-

виховне 
об’єднання 

«загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів - 
гімназія» 

Петрівської 
районної ради 

Кіровоградської 
області 

9 
Заморожування як 
спосіб доочистки 

питної води 
Екологія 2 12 38 52 - 18 

Довженко 
Євгенія 

Олександрівна 

Опорний 
навчальний 

заклад 
«Богданівська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ 

ступенів імені І.Г. 
Ткаченка 

Знам’янської 
районної ради 

9 

Порівняння вмісту 
нітратів у 

колодязній та 
артезіанській воді 
села Богданівки 

Екологія 8 13 40 61 - 15 
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Кіровоградської 
області» 

Дорошенко 
Анастасія 

Володимирівна 

Комунальний 
заклад 

«Навчально-
виховний 
комплекс 

«Долинська 
гімназія - 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ 

ступенів №3 
Долинської 

районної ради» 

11 

Дослідження 
щільності грунту в 

умовах його 
традиційного 
обробітку та 
технології 
«No-till» 

Екологія 8.5 16 47 71.5 - 10 

Кляцька Поліна 
Сергіївна 

Комунальний 
заклад 

«Навчально-
виховний 
комплекс 

«Долинська 
гімназія - 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ 

ступенів №3 
Долинської 

районної ради» 

10 

Тенденції 
глобального 

потепління на 
прикладі зміни 

клімату в 
Долинському районі 

Кіровоградської 
області 

Екологія 5.5 14 42 61.5 - 14 

Кондратова 
Анастасія 
Сергіївна 

Навчально - 
виховний 

комплекс «Ліцей 
інформаційних 

технологій - 
спеціалізована 

школа ІІ ступеня» 
Олександрійської 

міської ради 
Кіровоградської 

області 

10 
Фізико-хімічне 

дослідження 
мінеральної води 

Екологія 8 12 44 64 - 13 

Манастирська 
Владислава 
Анатоліївна 

Навчально - 
виховний 

комплекс «Ліцей 
інформаційних 

технологій - 
спеціалізована 

школа ІІ ступеня» 
Олександрійської 

міської ради 
Кіровоградської 

області 

10 
Визначення вмісту 

нітрат - йонів у 
рослинній продукції 

Екологія 11 18 47 76 ІІІ 6 

Матвієнко Дарія 
Сергіївна 

Підлісненська 
філія 

комунального 
закладу 

«Олександрівське 
навчально-

виховне 
об’єднання №2» 

Олександрівської 
районної ради 

Кіровоградської 
області 

11 

Фітопатологічні 
дослідження 
деревостанів 

Чорного лісу, рівень 
пошкодження 
деревостанів 

жуками-короїдами 

Екологія 9.75 19 47 75.75 ІІІ 7 

Олександрова 
Любов Олегівна 

Навчально - 
виховний 

комплекс «Ліцей 
інформаційних 

технологій - 
спеціалізована 

школа ІІ ступеня» 
Олександрійської 

міської ради 
Кіровоградської 

області 

8 

Дослідження 
фітотоксичності 

грунту в паркових 
зонах м. Олександрії 

Екологія 11.25 17 47 75.25 ІІІ 8 

Савченко 
Володимир 
Сергійович 

Михайлівська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ 
ступенів 

комунального 
закладу 

8 

Оцінка 
забрудненості 
атмосфери в с. 

Михайлівка 
Олександрівського 
району за станом 

Екологія 18 18 47 83 ІІ 2 
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«Михайлівське 
навчально-

виховне 
об’єднання» 

Олександрівської 
районної ради 

Кіровоградської 
області 

хвої ялини 
звичайної 

Самойлова Ірина 
Валентинівна 

Вільшанська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ 
ступенів 
(опорний 

навчальний 
заклад) 

Вільшанської 
районної ради 

Кіровоградської 
області 

10 

Лишайники-
індикатори стану 
навколишнього 

середовища 

Екологія 9.5 15 41 65.5 - 11 

Слюсарова 
Антоніна 
Ігорівна 

Комунальний 
заклад 

«Бобринецьке 
навчально - 

виховне 
об’єднання 

«Навчально - 
виховний 
комплекс 

«Гімназія - 
загальноосвітня 

школа І - ІІІ 
ступенів № 1» 
Бобринецької 
міської ради 

Кіровоградської 
області 

11 

Моніторинг 
дослідження 

кінського каштану 
звичайного в умовах 

міста Бобринця 

Екологія 11.5 19 46 76.5 ІІІ 5 

Сніжицька 
Вікторія 

Олександрівна 

Комунальний 
заклад «Боківська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ 
ступенів 

Долинської 
районної ради» 

9 

Системи стійкості 
садових лілій груп 
Азіатські та ЛА-
гібриди до умов 

підзони Північного 
степу 

Кіровоградщини 

Екологія 8 20 47 75 ІІІ 9 

Співак Руслана 
Олександрівна 

Михайлівська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ 
ступенів 

комунального 
закладу 

«Михайлівське 
навчально-

виховне 
об’єднання» 

Олександрівської 
районної ради 

Кіровоградської 
області 

8 

Дослідження впливу 
важких металів на 

живу та неживу 
природу 

Екологія 18 18 47 83 ІІ 2 

Тетерук Дар᾽я 
Ігорівна 

Комунальний 
заклад 

«Бобринецьке 
навчально - 

виховне 
об’єднання 

«Навчально - 
виховний 
комплекс 

«Гімназія - 
загальноосвітня 

школа І - ІІІ 
ступенів № 1» 
Бобринецької 
міської ради 

Кіровоградської 
області 

11 
Моніторинг 

дослідження питної 
води міста Бобринця 

Екологія 17.5 16 47 80.5 ІІ 3 

Тимошенко 
Софія Сергіївна 

Навчально - 
виховний 

комплекс «Ліцей 
інформаційних 

10 Визначення 
кислотності меду Екологія - 16 - 16 - 18 
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технологій - 
спеціалізована 

школа ІІ ступеня» 
Олександрійської 

міської ради 
Кіровоградської 

області 

Шевченко Денис 
Андрійович 

Олександрійський 
технікум 

Білоцерківського 
національного 

аграрного 
університету 

І 
курс Водна ерозія грунтів Екологія 5.25 9 38 52.25  17 

Ященко Руслана 
Олександрівна 

Глодоська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ 
ступенів 

Новоукраїнської 
районної ради 

9 
Аналіз фітонцидної 

активності 
кімнатних рослин 

Екологія 21 15 47 83 ІІ 2 

Тищенко 
Максим 

Сергійович 

Кіровоградський 
обласний 

навчально-
виховний 
комплекс 

(гімназія-інтернат 
– школа 

мистецтв) 

11 

Дослідження впливу 
генної модифікації 
на хімічний склад 

сої 

Екологія 18 20 47 85 І 1 

Безпалько 
Наталія 

Олександрівна 

Кіровоградський 
обласний 

навчально-
виховний 
комплекс 

(гімназія-інтернат 
– школа 

мистецтв) 

10 

Збереження 
селекційного фонду 

ДП 
«Олександрівське 

лісове 
господарство» 

шляхом створення 
плантацій клонів 
плюсових дерев 
сосни звичайної 

Охорона довкілля та 
природокористування 16 14 43 73 - 4 

Дацька Валерія 
Сергіївна 

Петрокорбівський 
навчально-
виховний 
комплекс 

«Загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів-

дошкільний 
навчальний 

заклад» 
Новгородківської 

районної ради 
Кіровоградської 

області 

11 

Екологічний та 
морфо-біологічний 
вплив природних 

регуляторів росту та 
мікробіологічних 

препаратів на озиму 
пшеницю сорту 

Подолянка 

Охорона довкілля та 
природокористування 

15.5 19 46 80.5 ІІ 2 

Мелешко 
Євгенія 

Володимирівна 

Новоукраїнський 
навчально-
виховний 

комплекс № 8 
«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ 
ступенів - 

дошкільний 
навчальний 

заклад» 
Новоукраїнської 

міської ради 
Кіровоградської 

області 

10 
Проблема 

збереження лісосмуг 
в межах України 

Охорона довкілля та 
природокористування 

4.5 12 44 60.5 - 5 

Осипенко 
Наталія 

Валеріївна 

Помічнянська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ 
ступенів №3 

Помічнянської 
міської ради 

Кіровоградської 
області 

9 

Популяризація 
національного 
туристичного 

продукту «Карбівка. 
«Козацька долина»: 

розвиток через 
туризм 

Охорона довкілля та 
природокористування 

2 16 40 58 - 6 
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Плахотня 
Єлизавета 
Вікторівна 

Петрокорбівський 
навчально-
виховний 
комплекс 

«Загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів-

дошкільний 
навчальний 

заклад» 
Новгородківської 

районної ради 
Кіровоградської 

області 

9 

Екологічна 
доцільність 

використання 
фітогормонів та ЕМ-

1 препарату для 
проростання насіння 

озимої пшениці 
сорту Селянка 

Охорона довкілля та 
природокористування 

13.5 17 47 77.5 ІІІ 3 

Чорноіваненко 
Ірина Вікторівна 

Глодоська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ 
ступенів 

Новоукраїнської 
районної ради 

8 

Порівняння 
ефективності 

органічних добрив 
«біогумус» 

виготовлених 
методом 

вермикультивування 
дощових та 

каліфорнійських 
черв᾽яків 

Охорона довкілля та 
природокористування 

19.5 18 46 83.5 ІІ 1 

Балабушка 
Вікторія 
Олегівна 

Комунальний 
заклад 

«Компаніївське 
навчально-

виховне 
об’’єднання» 

Компаніївської 
районної ради 

Кіровоградської 
області 

11 Гали дуба: шкода чи 
користь? Лісознавство 10.5 20 47 77.5 ІІІ 3 

Бачковська Ірина 
Олегівна 

Опорний 
навчальний 

заклад 
«Богданівська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ 

ступенів імені І.Г. 
Ткаченка 

Знам’янської 
районної ради 

Кіровоградської 
області» 

10 

Вирощування 
посадкового 
матеріалу в 
Державному 
підприємстві 

«Чорноліське лісове 
господарство» з 
використанням 

торф᾽яних таблеток 

Лісознавство 10.75 15 42 67.75 - 4 

Добрянський 
Богдан Ігорович 

Кіровоградський 
обласний 

навчально-
виховний 
комплекс 

(гімназія-інтернат 
– школа 

мистецтв) 

11 

Оцінка видового 
різноманіття 

шкідників та стану 
деревних насаджень 
у дендропарку міста 

Кропивницький 

Лісознавство 28 17 39 84 ІІ 1 

Катеринюк 
Ангеліна 

Миколаївна 

Ганнівська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ 
ступенів 

Новоукраїнської 
районної ради 

Кіровоградської 
області 

8 
Вплив стимуляторів 
росту на сіянці туї 

західної 
Лісознавство 16.5 17 47 80.5 ІІ 2 

Шевчишена 
Ірина 

Олександрівна 

Оникіївська 
загальноосвітня 

школа І--ІІІ 
ступенів 

Маловисківської 
районної ради 

Кіровоградської 
області 

10 

Лікарські рослини 
нашої місцевості, їх 

поширення та 
використання 

людиною 

Лісознавство 10 14 40 64 - 5 
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СЕКЦІЯ «АГРОНОМІЯ» 

Прізвище, ім’я 
учасника Школа, район 

К
ла

с Тема науково- 
дослідницької роботи 

К
он
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Бойко Вікторія 
Дмитрівна 

Михайлівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів комунального 
закладу «Михайлівське 

навчально-виховне 
об’єднання» 

Олександрівської районної 
ради Кіровоградської 

області 

8 

Дослідження впливу різної 
концентрації гербіциду 

«Бумеранг» на рослини - 
біоіндикатори 

16,5 18 46,5 81 ІІ 3 

Коваленко Юрій 
Олегович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
- школа мистецтв) 

10 

Приживлюваність винограду 
вальок на підщепі кобер 5ББ 
за різних методів настільного 

щеплення 

18 20 47 85 І 1 

Корягін 
Станіслав 

Володимирович 

Комунальний заклад 
«Верблюзький навчально-

виховний 
комплекс»Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний 

заклад - центр позашкільної 
освіти» Новгородківської 

районної ради 
Кіровоградської області 

8 

Вплив ріст регулюючих 
речовин на розвиток 

кореневої системи у живців 
фуксії сорту LAND VAN 

BEVEREN 

11,5 17 47 75,5 ІІІ 5 

Махно Сергій 
Сергійович 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) 

10 
Вирощування рицини в 

якості альтернативного виду 
палива 

22,0 14 41 77 ІІІ 4 

Мохонько Дар᾽я 
Валеріївна 

Глодоська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Новоукраїнської районної 
ради 

8 

Вплив мінеральних та 
бактеріальних добрив на 

врожайність та якість сорту 
сої Аполло 

19,0 18 47 84 ІІ 2 

Овсянік Валерія 
Віталіївна 

Кіровоградський обласний 
навчально-виховний 

комплекс (гімназія-інтернат 
- школа мистецтв) 

10 

Дослідження зміни 
екологічного стану ґрунту 
при застосуванні різних 

технологій його обробітку 

6,5 18 47 71,5 - 8 

Табунець Юлія 
Олександрівна 

Комунальний заклад 
«Бережинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Кіровоградської 

районної ради 
Кіровоградської області 

8 

Хвороби рослин - як 
результат погіршення стану 

довкілля                 с. 
Бережинка Кіровоградського 

району 

13,5 15 46 74,5 - 6 

Статівка Карина 
Анатоліївна 

Оникіївська загальноосвітня 
школа І--ІІІ ступенів 

Маловисківської районної 
ради Кіровоградської 

області 

9 
Дослідження ефективності 
окуліровки персика на різні 

види насіннєвих підщеп 
5,5 19 46 70,5 - 9 

Шеремет Тамара 
Олександрівна 

Комишуватська 
загальноосвітня школа І - ІІІ 

ступенів Новоукраїнської 
районної ради 

Кіровоградської області 

8 

Хіміко-біологічне 
дослідження саду та шляхи 

застосування альтернативної 
обробки (на прикладі садів 

ТОВ АПК ім. О.В. Гіталова) 

18,0 15 40 73 - 7 

 
СЕКЦІЯ «ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ» 

Прізвище, ім’я 
учасника Школа, район 

К
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с Тема науково- 
дослідницької роботи 
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Алєксєєва Діана 
Сергіївна 

Олександрійський технікум 
Білоцерківського 

національного аграрного 
університету 

ІІ 
курс Корм для собак 17,75 13 46 76,75 ІІІ 1 

Бондаренко 
Денис Євгенович 

Олександрійський технікум 
Білоцерківського 

ІІ 
курс Африканська чума свиней 10,25 7 20 37,25 - 5 



105 
 

національного аграрного 
університету 

Ішімова Анна 
Юріївна 

Олександрійський технікум 
Білоцерківського 

національного аграрного 
університету 

ІІ 
курс Абсцеси у корів 16,25 13 30 59,25 - 2 

Медецька Юлія 
Сергіївна 

Олександрійський технікум 
Білоцерківського 

національного аграрного 
університету 

ІІІ 
курс 

Аналіз молочної 
продуктивності корів, в 
залежності від годівлі в 

домашніх умовах 

11,75 16 30 57,75 - 3 

Постойко Дарина 
Миколаївна 

Олександрійський технікум 
Білоцерківського 

національного аграрного 
університету 

ІІ 
курс 

Застосування тріхополу 
при лікуванні віспи голубів 13,75 8 35 56,75 - 4 

 
СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ВІДДІЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЇ ТА 

АГРАРНИХ НАУК У РОЗРІЗІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ОБЛАСТІ 

Район, місто, заклад С
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Всього 21 11 6 3 5 3 9 5 5 1 46 23   
Благовіщенський           0 0 0 0 
Бобринецький           0 0 0 0 
Вільшанський 1          1 0 0 0 
Гайворонський 1 ІІІ         1 1 1 6 
Голованівський           0 0 0 0 
Добровеличківський   1        1 0 0 0 
Долинський 3 ІІІ         3 1 1 6 
Знам’янський 1    1      2 0 0 0 
Кіровоградський       1    1 0 0 0 
Компаніївський     1 ІІІ     1 1 1 6 
Маловисківський     1  1    2 0 0 0 
Новгородківський   2 ІІ, 

ІІІ   1 ІІІ   3 3 4 4 

Новоархангельський           0 0 0 0 
Новомиргородський           0 0 0 0 
Новоукраїнський 1 ІІ 1 ІІ 1 ІІ 2 ІІ   5 4 12 1 
Олександрівський 3 2 ІІ, 

ІІІ     1 ІІ   4 4 10 2 

Олександрійський           0 0 0 0 
Онуфріївський           0 0 0 0 
Петрівський 1          1 0 0 0 
Світловодський           0 0 0 0 
Устинівський           0 0 0 0 
м. Бобринець 3 ІІ, 

ІІІ         3 2 3 5 

м. Мала Виска           0 0 0 0 
м. Знам’янка           0 0 0 0 
м. Олександрія 5 2 ІІІ       5 ІІІ 10 3 3 5 
м. Світловодськ           0 0 0 0 
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УКРАЇНА 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

від «28» лютого 2018 року №134-од 
м. Кропивницький 

 
 
 
Про результати проведення ІІ (обласного)  
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів  
МАН України у 2017/2018 навчальному році 
 

Відповідно до Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 березня 
2014 року «Про затвердження правил проведення Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року 
за №407/25184, та на виконання наказу начальника управління освіти, науки, 
молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації від 11 січня 2018 року 
№16 «Про проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 
2017/2018 навчальному році» 10, 16 та 17 лютого 2018 року Кіровоградською 
Малою академією наук учнівської молоді проведено ІІ (обласний) етап 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (далі – Конкурс).  

На Конкурс було подано 557 робіт з 21 району, 7 міст та 2 навчальних 
закладів обласного підпорядкування.  

За результатами оцінки науково-дослідницьких робіт, їх захисту та 
виконання контрольних робіт з базових дисциплін визначено 247 переможців 
(І місце – 40 учнів, ІІ місце – 77, ІІІ місце – 130) у таких відділеннях: 

м. Кропивницький 1          1 0 0 0 
м. Новоукраїнка   1        1 0 0 0 
Кіровоградський облкомплекс  1 І 1  1 ІІ 1 І   4 3 8 3 
Кіровоградський облкомплек 
(м.Олександрія)       2 ІІІ   2 1 1 6 

Заваллівська школа-інтернат           0 0 0 0 
Добровеличківська школа-
інтернат           0 0 0 0 

Олександрійська школа-інтернат           0 0 0 0 
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літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства (23), мовознавства 
(41), філософії та суспільствознавства (14), історії (35), наук про Землю (16), 
технічних наук (13), комп’ютерних наук (7), математики (23), фізики і 
астрономії (17), економіки (8), хімії та біології (26), екології та аграрних наук 
(23). 

 

На підставі рішення журі Конкурсу 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Нагородити Дипломом управління освіти, науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації відповідного ступеня переможців ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України у 2017/2018 навчальному році згідно з додатком 1. 

2. Нагородити Дипломом управління освіти, науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації учасників II (обласного) етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 
2017/2018 навчальному році згідно з додатком 2. 

3. Директору Кіровоградського обласного навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) Короткову А.Є.: 

1) до 07 березня 2018 року направити роботи переможців ІІ (обласного) 
етапу Конкурсу та заявки на участь команди у ІІІ етапі Конкурсу; 

2) організувати проведення індивідуальних занять з поглибленої 
підготовки учасників ІІІ етапу Конкурсу згідно з додатком 3; 

3) забезпечити участь команди від Кіровоградської Малої академії наук 
учнівської молоді у III етапі Конкурсу впродовж березня–квітня у м. Києві. 

4. Керівникам органів управління освітою районних державних 
адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, 
міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад: 

1) довести наказ та аналітичну довідку про результати проведення ІІ 
(обласного) етапу Конкурсу (додатки 4, 4.1, 4.2) до відома керівників 
навчальних закладів; 

2) забезпечити підготовку переможців ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту до участі в ІІІ етапі Конкурсу;  

3) відшукати можливість відзначення учнів-переможців ІІ (обласного) 
етапу Конкурсу та педагогічних працівників, які їх підготували; 

4) за результатами навчального року представити до нагородження 
відомчими нагородами педагогічних працівників, керівників навчальних 
закладів, учні яких досягли найбільших успіхів у науково-дослідницькій 
діяльності відповідно до порядку нагородження. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Шатну Л.Ф. 
 
 
Начальник управління        В. ТАБОРАНСЬКИЙ 
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Додаток 1 
до наказу начальника управління освіти, 
науки, молоді та спорту обласної 
державної адміністрації 
28 лютого 2018 року №134-од 

Список переможців  
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України у 2018 році 

 
Відділення літературознавства, фольклористики 

та мистецтвознавства 
 

Секція «Українська література» 
(базова дисципліна – українська мова та література) 

І місце 
Сергата  
Альона Олегівна  

учениця 11 класу Комунального закладу «Компаніївське 
навчально-виховне об’єднання» Компаніївської районної ради 
Кіровоградської області; Компаніївський ЦДЮТ. 
Кількість балів: 95. 

ІІ місце 
Руда  
Анна Віталіївна 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).  
Кількість балів: 80; 

Юрчик  
Аліна Костянтинівна 

учениця 9 класу Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Новоукраїнської районної ради. 
Кількість балів: 81,2. 

ІІІ місце 
Бершадська  
Оксана Володимирівна 
 

учениця 9 класу Златопільської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської 
області; Бобринецький будинок дитячої творчості. 
Кількість балів: 75; 

Гречук  
Валерія Олександрівна 
 

учениця 9 класу філії «Богданівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів» ОНЗ «Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені І.Г. Ткаченка Знам’янської районної ради 
Кіровоградської області». 
Кількість балів: 75; 

Колісник  
Євгеній Олександрович 

учень 11 класу Комунального закладу «Боківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної 
ради».  
Кількість балів: 75; 

Ткаленко  
Яна Юріївна 

учениця 10 класу Олександрійської загальноосвітньої школи 
- інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради.  
Кількість балів: 75,5. 

 
Секція «Зарубіжна література» 

(базова дисципліна - зарубіжна література або українська мова і література) 
І місце 

Єременко  
Владислава Русланівна 

учениця 11 класу навчально-виховного комплексу «Гімназія-
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4» Світловодської 
міської ради. 
Кількість балів: 94. 
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ІІ місце 
Петрова  
Ольга Дмитрівна 
 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат - школа мистецтв). 
Кількість балів: 85,5; 

Татусько  
Дар᾽я Юріївна 
 

учениця 10 класу Новопразького навчально-виховного 
комплексу Олександрійської районної ради. 
Кількість балів: 84,5; 

Тімохова  
Анна Іванівна 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) м. 
Олександрії. 
Кількість балів: 80. 

ІІІ місце 
Антонова  
Любов Вікторівна 
 

учениця 11 класу Кропивницької гімназії №9 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області. 
Кількість балів: 78; 

Ковалець  
Анна Сергіївна 
 

учениця 11 класу Шишкинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 
області. 
Кількість балів: 76. 

Секція «Мистецтвознавство» 
(базова дисципліна – українська мова та література) 

I місце 
Івченко  
Дарина Василівна 

учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 92 

ІI місце 
Грек  
Алла Петрівна 

учениця 9 класу Панчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Новомиргородської районної ради Кіровоградської 
області, Новомиргородський районний центр дитячої та 
юнацької творчості. 
Кількість балів: 83,7. 

ІІI місце 
Кідрасова  
Тетяна Сергіївна 

студентка ІI курсу КВНЗ «Олександрійський коледж культури і 
мистецтв». 
Кількість балів: 75 

Секція «Літературна творчість» 
(базова дисципліна – українська мова та література) 

І місце 
Холявінська  
Анна Віталіївна 

учениця 9 класу Знам’янської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №1 ім. Т.Шевченка. 
Кількість балів: 85,5. 

І місце 
Лещенко  
Оксана Валеріївна 

учениця 11 класу Новопразького навчально-виховного 
комплексу Олександрійської районної ради. 
Кількість балів: 83; 

Сергієнко  
Катерина Павлівна 

учениця 9 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат - школа мистецтв). 
Кількість балів: 81. 

ІІІ місце 
Бірзул  
Денис Олександрович 
 

учень 10 класу Комунального закладу «Навчально-виховне 
об҆᾽єднання - Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 з 
гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості 
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«Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області. 
Кількість балів: 75,25; 

Максименко  
Софія Іванівна 
 

учениця 9 класу Комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №34 - економіко-
правовий ліцей «Сучасник» - дитячо-юнацький центр» міської 
ради м. Кропивницького Кіровоградської області. 
Кількість балів: 75,5; 

Мартинюк  
Юлія Сергіївна 
 

учениця 9 класу Комунального закладу «Боківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної 
ради». 
Кількість балів: 75,5; 

Мельник  
Катерина Олександрівна 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 75,5. 

Відділення мовознавства 
Секція «Українська мова» 

(базова дисципліна – українська мова та література) 
І місце 

Гейко  
Дар᾽я Євгеніївна 
 

учениця 9 класу Новопразького навчально-виховного 
комплексу Олександрійського району. 
Кількість балів: 92,5. 

ІІ місце 
Бойко  
Руслана Олексіївна 
 

учениця 11 класу Гайворонського навчально-виховного 
об᾽єднання №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів». 
Кількість балів: 83; 

Вініченко  
Дар᾽я Василівна 
 

учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).  
Кількість балів: 89,75; 

Потапчук  
Катерина Дмитрівна 
 

учениця 9 класу Новгородківського навчально-виховного 
комплексу імені П.Ф.Козуля; КЗ «Новгородківський районний 
будинок дитячої та юнацької творчості». 
Кількість балів: 83,5; 

Щерба Олена Романівна 
 

учениця 11 класу Гайворонського навчально-виховного 
об᾽єднання №2 «Загальноосвітня школа-гімназія І-ІІІ ступенів» 
Гайворонської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області. 
Кількість балів: 90,5. 

ІІІ місце 
Бурбан  
Ольга Валентинівна 

учениця 11 класу Загальноосвітньої школи I-III ступенів с. 
Таужне Гайворонського району Кіровоградської області. 
Кількість балів: 75; 

Колісник  
Алла Василівна 
 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).  
Кількість балів: 76; 

Маліновська  
Марія Володимирівна 
 

учениця 11 класу Благовіщенського навчально-виховного 
комплексу №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад «Дивоцвіт» Благовіщенської 
районної ради. 
Кількість балів: 75,75; 
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Олефіренко  
Лілія Вікторівна 
 

учениця 9 класу Миронівської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Світловодської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області. 
Кількість балів: 75,5; 

Павленко  
Ярослав Анатолійович 

учень 11 класу Олександрійської загальноосвітньої школи - 
інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради. 
Кількість балів: 77,5; 

Татар  
Ангеліна Радіонівна 

учениця 10 класу Мар’янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області. 
Кількість балів: 76,5; 

Тимофієнко  
Ілона Олегівна 
 

учениця 9 класу Комунального закладу «Олександрівське 
навчально-виховне об’єднання №1» Олександрівської районної 
ради Кіровоградської області; Олександрівський районний 
центр дитячої та юнацької творчості. 
Кількість балів: 75,5; 

Шаповалова  
Карина Анатоліївна 
 

учениця 11 класу Седнівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад» Устинівської районної ради Кіровоградської області. 
Кількість балів: 75; 

Якубовська  
Крістіна Ігорівна 
 

учениця 9 класу Гайворонської філії №1 Гайворонського 
навчально-виховного об’єднання №2 «Загальноосвітня школа-
гімназія І-ІІІ ступенів» Гайворонської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області. 
Кількість балів: 75. 

 
Секція «Російська мова» 

(базова дисципліна – російська мова) 
І місце 

Колєватова  
Даша Ігорівна 

учениця 10 класу Навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 92. 

ІІ місце 
Руденко  
Анна-Марія Сергіївна 

учениця 10 класу Навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 84. 

ІІІ місце 
Назаренко  
Віолетта Вадимівна 

учениця 10 класу Навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 78; 

Щербина  
Катерина Романівна 

учениця 10 класу Навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №9 – 
спеціалізована школа» міста Олександрії. 
Кількість балів: 78. 
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Секція «Іспанська мова» 
(базова дисципліна – іспанська мова) 

І місце 
Маляр  
Дар᾽я Олегівна 

учениця 9 класу Навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №9 - 
спеціалізована школа» міста Олександрії. 
Кількість балів: 93. 

ІІ місце 
Грабовська  
Анна Андріївна 

учениця 10 класу Навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №9 - 
спеціалізована школа» міста Олександрії. 
Кількість балів: 81,5; 

Швецова  
Владислава Ігорівна 

учениця 11 класу Навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 80. 

ІІІ місце 
Крамаренко  
Софія Володимирівна 

учениця 10 класу Навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 76,5; 

Моцна  
Анастасія Олександрівна 

учениця 8 класу Навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 75; 
 

Солов’йова  
Софія Олегівна 

учениця 9 класу Навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №9 - 
спеціалізована школа» міста Олександрії. 
Кількість балів: 75,5. 

 
Секція «Англійська мова» 

(базова дисципліна – англійська мова ) 
І місце 

Мусієнко  
Ірина Олексіївна 
 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 86,5 

ІІ місце 
Проненко  
Марина Сергіївна 
 

учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 80,5 

ІІІ місце 
Сторчовий  
Нікіта Юрійович 

учень 11 класу Олександрійської загальноосвітньої школи - 
інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради. 
Кількість балів: 75,2; 

Кривулько  
Ігор Андрійович 

учень 9 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв); 
Кількість балів: 75; 

Христонько  
Софія Миколаївна 

учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв); 
Кількість балів: 75. 
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Секція «Німецька мова» 
(базова дисципліна – німецька мова) 

І місце 
М᾽ясківська  
Валерія Владиславівна 

учениця 11 класу Навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 89,9 

ІІ місце 
Демченко  
Єлизавета Сергіївна 

учениця 10 класу Навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 82,3; 

Ладиченко  
Тетяна Романівна 
 

учениця 11 класу Навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 87,2; 

Руденко  
Анна-Марія Сергіївна 

учениця 10 класу Навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 80,7. 

ІІІ місце 
Андріяшевський  
Віталій 
Володимирович 

учень 9 класу Комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №34 - економіко-
правовий ліцей «Сучасник» - дитячо-юнацький центр» міської 
ради м. Кропивницького Кіровоградської області. 
Кількість балів: 75,4; 

Бут  
Анастасія Валеріївна 

учениця 10 класу Навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 76,5; 

Гудомарова  
Єлизавета Миколаївна 

учениця 8 класу Навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради.Кількість балів: 75; 

Сядро  
Анастасія Олександрівна 

учениця 10 класу Навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 75,1; 

Яновська  
Валерія Сергіївна 
 

учениця 9 класу Навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 75. 

 
Секція «Французька мова» 

(базова дисципліна – французька мова) 
І місце 

Краснюк  
Владислава Вячеславівна 
 

учениця 11 класу Комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 
Кількість балів: 91 

 
 



114 
 

ІІ місце 
Матякубова Мафтунабона 
Кахрамонівна 
 

учениця 10 класу Комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 
Кількість балів: 81 

ІІІ місце 
Вишневська  
Анна Костянтинівна 
 

учениця 10 класу Комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 
Кількість балів: 75,5 

Відділення філософії та суспільствознавства  
Секція «Філософія» 

(базова дисципліна – історія України) 
ІІ місце 

Громовий  
Михайло Вікторович 

учень 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу  
Кількість балів: 82,5 

Секція «Соціологія» 
(базова дисципліна – історія України) 

ІІ місце 
Степанова  
Вікторія Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу «Бобринецьке 
навчально - виховне об’єднання «Навчально - виховний 
комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №1» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області. 
Кількість балів: 81 

Секція «Правознавство» 
(базова дисципліна – історія України) 

І місце 
Сергієнко  
Катерина Павлівна 

учениця 9 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 90,5 

ІІ місце 
Пономар  
Ярослава Станіславівна 

учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 
«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2- ліцей» 
Знам’янськї міської ради Кіровоградської області. 
Кількість балів: 82,5; 

Шуліка  
Тетяна Дмитрівна 

учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 
«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2- ліцей» 
Знам’янськї міської ради Кіровоградської області. 
Кількість балів: 80,5 

ІІІ місце 
Бідна  
Анастасія Вікторівна 

учениця 11 класу комунального закладу «Педагогічний ліцей 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 
Кількість балів: 75; 

Жабко  
Владислав Іванович 

учень 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів:78,5; 

Павлишина  
Катерина Сергїівна 

студентка 1 курсу Кіровоградського коледжу механізації 
сільського господарства. 
Кількість балів: 75. 
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Секція «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» 
(базова дисципліна – історія України) 

ІІ місце 
Лубенець  
Ольга Валеріївна 

учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 82 

ІІІ місце 
Воронкова  
Юлія Олександрівна 

учениця 10 класу Новоархангельського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» 
Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №1 
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області. 
Кількість балів: 75; 

Кузьменко  
Анастасія Олегівна 

учениця 11 класу комунального закладу «Бобринецьке 
навчально - виховне об’єднання «Навчально - виховний 
комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №1» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області, КЗ «Центр 
дитячої та юнацької творчості» Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області. 
Кількість балів: 75 

Секція «Педагогіка» 
(базова дисципліна – українська мова та література) 

ІІ місце 
Балог  
Владислав Анатолійович 

учень 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів:83 

ІІІ місце 
Крутікова Катерина 
Андріївна 

учениця 11 класу комунального закладу «Педагогічний ліцей 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 
Кількість балів: 75,5 

Секція «Журналістика» 
(базова дисципліна – українська мова та література) 

ІІІ місце 
Комар  
Софія Володимирівна 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 75 

Відділення історії  
Секція «Історії України» 

(базова дисципліна – історія України) 
І місце 

Лимаренко  
Едуард Станіславович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів:87,5 

ІІ місце 
Камінська  
Вероніка Федорівна 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 83 

ІІІ місце 
Докійчук  
Віктор Юрійович 

учень 11 класу Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Побузької селищної ради Голованівського району 
Кіровоградської області, Побузький Центр дитячої та юнацької 
творчості. 
Кількість балів: 75,5; 
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Уманець  
Віталій Віталійович 

учень 10 класу комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей - 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 - позашкільний центр 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 
Кількість балів: 76,5; 

Халинбаджах  
Тимур Валерійович 

учень 10 класу навчально-виховного комплексу «Гімназія-
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4» Світловодської 
міської ради Кіровоградської області. 
Кількість балів: 76 

 
Секція «Археологія» 

(базова дисципліна – історія України) 
ІІ місце 

Ремінна  
Владислава Андріївна 

учениця 10 класу Заваллівського навчально-виховного 
об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Гайворонської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області. 
Кількість балів: 81; 

Сарахан  
Максим В’ячеславович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 82,4; 

Яковенко  
Ірина Анатоліївна 

учениця 9 класу Благовіщенського навчально-виховного 
комплексу №1 «Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
- дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Благовіщенської 
районної ради, Благовіщенський районний центр дитячої та 
юнацької творчості. 
Кількість балів: 81,6 

ІІІ місце 
Демидюк  
Андрій Сергійович 

учень 9 класу Заваллівського навчально-виховного об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гайворонської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області. 
Кількість балів: 78,3; 

Драчук  
Андрій Сергійович 

учень 11 класу Йосипівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Благовіщенської районної ради, Благовіщенський 
районний центр дитячої та юнацької творчості. 
Кількість балів: 75,1; 

Крисаченко  
Єлизавета Олегівна 

учениця 11 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. 
Хащувате, Гайворонського району Кіровоградської області. 
Кількість балів: 78,05; 

Нитяжук  
Анастасія Юріївна 

учениця 9 класу Заваллівського навчально-виховного 
об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Гайворонської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області. 
Кількість балів: 77,65; 

Уманець  
Катерина Андріївна 

учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 80. 

  



117 
 

Секція «Історичне краєзнавство» 
(базова дисципліна – історія України) 

І місце 
Потєхін  
Антон Михайлович 

учень 9 класу комунального закладу «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №3 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області імені Олени Журливої» 
Кількість балів: 94,0 

ІІ місце 
Іванов  
Владислав Ігорович 

учень 11 класу навчально-виховного комплексу «Павлиська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей імені 
В. О. Сухомлинського» Онуфріївської районної ради 
Кіровоградської області. 
Кількість балів: 80,5; 

Косєвич  
Єлизавета Вадимівна 

учениця 10 класу Благовіщенського навчально-виховного 
комплексу №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад «Дивоцвіт» Благовіщенської 
районної ради, Благовіщенський районний центр дитячої та 
юнацької творчості. 
Кількість балів: 82; 

Пугач  
Вікторія Василівна 

учениця 10 класу Благовіщенського навчально-виховного 
комплексу №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад «Дивоцвіт» Благовіщенської 
районної ради, Благовіщенський районний центр дитячої та 
юнацької творчості. 
Кількість балів: 84,5; 

Русавська  
Аліна Павлівна 

учениця 11 класу Гайворонського навчально - виховного 
об᾽єднання №2 «Загальноосвітня школа - гімназія І-ІІІ 
ступенів» Гайворонської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області. 
Кількість балів: 80; 

Степаненко  
Іван Вячеславович 

учень 11 класу комунального закладу «Педагогічний ліцей 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 
Кількість балів: 82,5; 

Таборанський  
Володимир 
Володимирович 

учень 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 88,5; 

Тупчієнко  
Святослав Сергійович 

учень 10 класу комунального закладу «Добровеличківське 
навчально-виховне об’єднання «спеціалізована загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний навчальний заклад» Добровеличківської 
районної ради. 
Кількість балів: 81. 

 
ІІІ місце 

Артеменко  
Яна Олександрівна 

учениця 10 класу Олександрійської загальноосвітньої школи - 
інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради. 
Кількість балів: 77,0; 

Боровський  
Всеволод Ігорович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 75; 
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Бугайова  
Катерина Миколаївна 

учениця 10 класу Новопразького навчально-виховного 
комплексу Олександрійської районної ради Кіровоградської 
області. 
Кількість балів: 76; 

Голобородько  
Вікторія Ярославівна 

учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 
«Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради 
Кіровоградської області, Побузький Центр дитячої та юнацької 
творчості. 
Кількість балів: 75,5; 

Іпатова  
Анна Володимирівна 

учениця 10 класу Новоградівської загальноосвітньої школи І- 
ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської 
області, КЗ «Бобринецький районний Будинок дитячої 
творчості» Бобринецької районної ради. 
Кількість балів: 75; 

Колоколова  
Анастасія Іванівна 

учениця 10 класу Злинської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ 
ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області. 
Кількість балів: 76; 

Любарська  
Дарія Андріївна 

учениця 9 класу навчально - виховного комплексу «Ліцей 
інформаційних технологій - спеціалізована школа ІІ ступеня» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області.  
Кількість балів: 75; 

Макар  
Вікторія Віталіївна 

учениця 11 класу комунального закладу «Петрівське навчально-
виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
гімназія» Петрівської районної ради, Петрівський центр дитячої 
та юнацької творчості. 
Кількість балів: 75; 

Орленко  
Юлія Анатоліївна 

учениця 10 класу комунального закладу «Новогригорівська 
Перша загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської 
районної ради». 
Кількість балів: 75,5; 

Семенова  
Єлизавета Русланівна 

учениця 9 класу навчально - виховного комплексу «Ліцей 
інформаційних технологій - спеціалізована школа ІІ ступеня» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області. 
Кількість балів: 75; 

Степанова  
Діана Олександрівна 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 77 

Секція «Етнологія» 
(базова дисципліна – історія України) 

І місце 
Галась  
Богдан Максимович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 93 

Секція «Кримськотатарська гуманітаристика» 
(базова дисципліна – історія України) 

ІІІ місце 
Плаксивий  
Володимир Олексійович 

учень 9 класу навчально-виховного комплексу «Знам’янська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2- ліцей» Знам’янської 
міської ради Кіровоградської області. 
Кількість балів: 76 
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Секція «Всесвітня історія» 
(базова дисципліна – історія України) 

І місце 
Андрісонова  
Вікторія Олександрівна 

учениця 11 класу комунального закладу «Бобринецьке 
навчально - виховне об’єднання «Навчально - виховний 
комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №1» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області. 
Кількість балів: 90 

ІІ місце 
Авраменко  
Данило  
Дмитрович 

учень 9 класу Кіровоградського обласного навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 81 

 
Відділення науки про Землю 

Секція «Географія та ландшафтознавство» 
(базова дисципліна – географія) 

І місце 
Завітренко  
Дар’я Олександрівна 

учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 
«Кіровоградський колегіум-спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 
заклад-центр естетичного виховання» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області. 
Кількість балів: 88 

ІІ місце 
Грушевська  
Анастасія Олександрівна 

учениця 11 класу опорного навчального закладу «Суботцівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Знам’янської районної 
ради Кіровоградської області», Знам’янський районний центр 
дитячої та юнацької творчості. 
Кількість балів:80 

Столярець  
Лілія Костянтинівна 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).  
Кількість балів: 83; 

Чепляка  
Анна Вікторівна 

учениця 10 класу Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №6 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 
області, центр дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ». 
Кількість балів: 81; 

Яриш  
Вікторія Сергіївна 

учениця 11 класу філії «Загальноосвітня школа №3» 
Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, центр 
дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ». 
Кількість балів: 82. 

ІІІ місце 
Бузько  
Юлія Анатоліївна 

учениця 8 класу Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №6 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 
області, центр дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ». 

 Кількість балів: 78; 
Вусик  
Поліна Олегівна 

учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 75; 

Жамгарян  
Юлія Артурівна 

учениця 11 класу комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
природничо-математичний ліцей, центр позашкільного 
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виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області. 
Кількість балів: 78; 

Миндрул  
Олександра Сергіївна 

учениця 11 класу Липнязької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Добровеличківської районної ради Кіровоградської 
області. 
Кількість балів: 75; 

Мороз  
Ілона Андріївна 

учениця 10 класу Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №6 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 
області, центр дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ». 
Кількість балів: 76; 

Попович  
Владислав Олександрович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 78; 

Сергата  
Наталія Віталіївна 

учениця 11 класу Златопільської гімназії м. Новомиргорода 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області, 
Новомиргородський районний ЦДЮТ. 
Кількість балів: 79. 

Секція «Кліматологія та метеорологія» 
(базова дисципліна – географія) 

ІІ місце 
Чорна  
Валерія 
Миколаївна 

учениця 10 класу Златопільської гімназії м. Новомиргорода 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області. 
Кількість балів: 80. 

ІІІ місце 
Олефіренко  
Владислав Юрійович 

учень 11 класу Олександрівського навчально-виховного 
комплексу №2 «Олександрівське навчально-виховне 
об’єднання №2» Олександрівської районної ради 
Кіровоградської області, Олександрівський районний центр 
дитячої та юнацької творчості. 
Кількість балів: 75. 

Секція «Гідрологія» 
(базова дисципліна – географія) 

І місце 
Прозапас  
Світлана Миколаївна 

учениця 11 класу комунального закладу «Боківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної 
ради». 
Кількість балів: 85. 

ІІІ місце 
Михалевич  
Альона Сергіївна 

учениця 11 класу опорного навчального закладу «Суботцівська 
загальноосвітня школа I-III ступенів Знам’янської районної 
ради Кіровоградської області», Знам’янський районний центр 
дитячої та юнацької творчості. 
Кількість балів: 75. 
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Відділення технічних наук 
Секція «Технологічні процеси та перспективні технології» 

(базова дисципліна – математика, фізика (за вибором)) 
ІІІ місце 

Щока  
Назар Валерійович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).  
Кількість балів: 75. 

Секція «Електроніка та приладобудування» 
(базова дисципліна – математика, фізика (за вибором)) 

ІІ місце 
Ткаченко  
Павло Вадимович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 81. 

Секція «Матеріалознавство» 
(базова дисципліна – математика, фізика (за вибором)) 

ІІІ місце 
Грабик  
Вікторія Олександрівна 

учениця 10 класу навчально - виховного комплексу «Ліцей 
інформаційних технологій - спеціалізована школа ІІ 
ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області, Будинок дитячої та юнацької творчості 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 75; 

Самсонов  
Артем Андрійович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 75. 

Секція «Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка» 
(базова дисципліна – математика, фізика (за вибором) 

ІІІ місце 
Задорожний  
Костянтин Олександрович 

учень 8 класу комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей - 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 - позашкільний 
центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області». 
Кількість балів: 75. 

Секція «Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології» 
(базова дисципліна – математика, фізика (за вибором)) 

І місце 
Чугай  
Ярослав Вікторович 

учень 11 класу Кропивницької гімназії №9 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області.  
Кількість балів: 85. 

ІІІ місце 
Кречетов  
Дмитро Олександрович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв). 
Кількість балів: 75. 

Секція «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження» 
(базова дисципліна – математика, фізика (за вибором)) 

І місце 
Казаков  
Владислав 
Володимирович 

учень 9 класу навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 86. 



122 
 

ІІ місце 
Логвін  
Євген Олександрович 

учень 10 класу навчально - виховного комплексу «Ліцей 
інформаційних технологій - спеціалізована школа ІІ 
ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області, Будинок дитячої та юнацької творчості 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 80. 

ІІІ місце 
Благий  
Дмитро Гел᾽єнович 

учень 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв)  
Кількість балів: 76; 

Клочко  
Станіслав Геннадійович 

учень 10 класу навчально - виховного комплексу «Ліцей 
інформаційних технологій - спеціалізована школа ІІ 
ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області, Будинок дитячої та юнацької творчості 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 75. 

Секція «Науково-технічна творчість та винахідництво» 
(базова дисципліна – математика, фізика (за вибором)) 

І місце 
Костянецькиий  
Євгеній Володимирович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 87,5. 

ІІІ місце 
Воронцов  
Ілля Олександрович 

учень 9 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) (гімназія-інтернат – школа мистецтв).  
Кількість балів: 75. 

Відділення комп’ютерних наук 
Секція «Комп’ютерні системи та мережі» 

(базова дисципліна – математика) 
І місце 

Щелконогова  
Марина Борисівна 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) 
Кількість балів: 88,5 

Секція «Технології програмування» 
(базова дисципліна – математика) 

І місце 
Добрянський  
Богдан Ігорович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв). 
Кількість балів: 90. 

ІІІ місце 
Прокопенко  
Єгор Сергійович 

учень 9 класу комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей - 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 - позашкільний 
центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області». 
Кількість балів: 78,5. 
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Секція «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту» 
(базова дисципліна – математика) 

І місце 
Грицаєнко  
Катерина Юріївна 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв). 
Кількість балів: 92. 

 
Секція «Іnternet-технології та WEB дизайн» 

(базова дисципліна –математика ) 
І місце 

Годованець  
Денис Сергійович 

учень 11 класу комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання ліцей-школа-дошкільний 
навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області». 
Кількість балів: 85 

ІІІ місце 
Валентий  
Ярослав Олегович 

учень 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв). 
Кількість балів: 75. 

Секція «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми» 
(базова дисципліна – математика) 

І місце 
Сисак  
Ігор Русланович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв). 
Кількість балів: 86. 

Відділення математики 
Секція «Математика» 

(базова дисципліна –математика ) 
І місце 

Балашов  
Олександр Сергійович 

учень 11 класу навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум-спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 98,5. 

II місце 
Добрянський  
Богдан  
Ігорович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховний комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 86; 

Пойченко  
Данило Петрович 

учень 10 класу Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №3 Помічнянської міської ради. 
Кількість балів: 90; 

Степаненко  
Юлія  
Олександрівна 

учениця 10 класу Комунального закладу 
«Добровеличківське навчально-виховне об’єднання 
«спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» Добровеличківської 
районної ради. 
Кількість балів: 85. 
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II місце 
Свистунов  
Костянтин Володимирович 

учень 9 класу Гайворонського навчально-виховного 
об’єднання №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів». 
Кількість балів: 81; 

Данчук  
Злата Миколаївна 

учениця 9 класу Заваллівського навчально-виховного 
об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Гайворонської районної державної адміністрації. 
Кількість балів: 81; 

Криса  
Катерина Миколаївна 

учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 77; 

Малохатко  
Ярослава Володимирівна 

учениця 9 класу Комунального закладу 
«Добровеличківське навчально-виховне об’єднання 
«спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» Добровеличківської 
районної ради. 
Кількість балів: 80. 

Секція «Прикладна математика» 
(базова дисципліна –математика) 

I місце 
Грицаєнко  
Катерина Юріївна 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 91 

ІІ місце 
Коваленко  
Оксана  
Василівна 

учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 80; 

Корень  
Юрій Володимирович 

учень 10 класу навчально-виховного комплексу 
«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2- 
ліцей». 
Кількість балів: 80; 

Мельник  
Катерина Миколаївна 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 81; 

Тістечок  
Аліна Костянтинівна 

учениця 10 класу Мар’янівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Маловисківської районної ради. 
Кількість балів: 84. 

ІІІ місце 
Муратова  
Аміна Сергіївна 

учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).  
Кількість балів: 75; 

Кушнірова  
Катерина Сергіївна 

учениця 10 класу Златопільської гімназії м. Новомиргорода 
Новомиргородської районної ради, районний центр дитячої 
та юнацької творчості. 
Кількість балів: 75; 

Сергієнко  
Владислав Андрійович 

учень 10 класу Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №7 Світловодської міської ради. 
Кількість балів: 75; 

Супрун  
Ольга Віталіївна 

учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 79; 
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Щока  
Катерина Валеріївна 

учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).  
Кількість балів: 76. 

Секція «Математичне моделювання» 
(базова дисципліна –математика) 

I місце 
Щирська  
Антоніна Володимирівна 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 95,5 

 
ІI місце 

Осадча  
Наталія  
Олегівна 

учениця 10 класу Спеціалізованої загальноосвітньої школи 
І - ІІІ ступенів №7 Світловодської міської ради. 
Кількість балів: 84. 

 
ІІI місце 

Запорожець  
Богдан  
Вадимович 

учень 11 класу Комунального закладу «Добровеличківське 
навчально-виховне об’єднання «спеціалізована 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Добровеличківської районної ради. 
Кількість балів: 79; 

Слівінський  
Сергій Олександрович 

учень 10 класу Опорного навчального закладу 
«Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені 
Т. Г. Шевченка Знам’янської районної ради. 
Кількість балів: 76; 

Шестаковська  
Інна Вікторівна 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 78,5. 
Відділення фізики і астрономії 
Секція «Теоретична фізика» 
(базова дисципліна – фізика) 

І місце 
Чорна  
Валерія Миколаївна 

учениця 10 класу Златопільської гімназії м. Новомиргорода 
Новомиргородської районної ради. 
Кількість балів: 98. 

ІІ місце 
Кайпак  
Антон Іванович 

учень 9 класу Новоархангельського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» 
Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №1 
Новоархангельської районної ради. 
Кількість балів: 80. 

ІІІ місце 
Буртовий  
Анатолій Володимирович 

учень 9 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).  
Кількість балів: 76; 

Гончаренко  
Максим Олександрович 

учень 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).  
Кількість балів: 75; 

Каханова Юлія Вікторівна учениця 9 класу Златопільської гімназії м. Новомиргорода 
Новомиргородської районної ради, Новомиргородський 
районний центр дитячої та юнацької творчості. 
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Кількість балів: 75; 
Нежейко  
Дар᾽я Олександрівна 

учениця 9 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).  
Кількість балів: 76; 

Стороженко  
Роман Олександрович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).  
Кількість балів: 75. 

Секція «Експериментальна фізика» 
(базова дисципліна – фізика) 

І місце 
Чугай  
Ярослав Вікторович 

учень 11 класу Кропивницької гімназії №9 Кіровоградської 
міської ради. 
Кількість балів: 89. 

 
ІІ місце 

Петренко  
Дмитро Анатолійович 

учень 10 класу Олександрівської філії КЗ «Олександрівське 
НВО №1» Олександрівської районної державної 
адміністрації, Олександрівський районний центр дитячої та 
юнацької творчості. 
Кількість балів: 80. 

ІІІ місце 
Сходзінська  
Олександра Володимирівна 

учениця 9 класу Гайворонського навчально - виховного 
об᾽єднання №2 «Загальноосвітня школа - гімназія І-ІІІ 
ступенів» Гайворонської районної державної адміністрації. 
Кількість балів: 77; 

Бодюл  
Даніїл Олександрович 

учень 10 класу Комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 - 
центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг» 
Кіровоградської міської ради. 
Кількість балів: 78; 

Жевакіна  
Влада Володимирівна 

учениця 9 класу філії «Володимирівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» ОНЗ «Мошоринська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Знам’янської районної ради. 
Кількість балів: 75. 

Секція «Астрономія та астрофізика» 
(базова дисципліна – фізика) 

ІІІ місце 
Букур  
Євгеній Анатолійович 

учень 10 класу Новоархангельського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» 
Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №1 
Новоархангельської районної ради. 
Кількість балів: 75; 

Бурлак  
Артем Павлович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).  
Кількість балів: 75; 

Хмель  
Аліна Юріївна 

учениця 9 класу Новопразької загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Олександрійської районної ради. 
Кількість балів: 75. 
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Секція «Аерофізика та космічні дослідження» 
(базова дисципліна – фізика) 

І місце 
Гуленко  
Іван Федорович 

учень 9 класу Добровеличківської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів №1 Добровеличківської районної 
ради. 
Кількість балів: 87. 

ІІ місце 

Резніченко  
Ілона Володимирівна 

учениця 11 класу комунального закладу «Педагогічний 
ліцей Кіровоградської міської ради». 
Кількість балів: 80. 

Відділення економіки 
Секція «Економічна теорія та історія економічної думки» 

(базова дисципліна –математика) 
I місце 

Супрун  
Ольга Віталіївна 

учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 92. 

 
ІІ місце 

Бакума  
Вадим Олександрович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 81. 

ІІI місце 
Ящук  
Дар᾽я Вікторівна 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 79. 

Секція «Мікроекономіка та макроекономіка» 
(базова дисципліна –математика) 

I місце 
Мельник  
Катерина Миколаївна 

учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 93.  

ІI місце 
Туманова  
Лілія Вадимівна 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
Кількість балів: 82. 

Секція «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 
(базова дисципліна –математика) 

I місце 
Кавун  
Святослав Ігорович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).  
Кількість балів: 88. 

ІI місце 
Криця  
Анна Іванівна 

учениця 9 класу Комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я» 
Кіровоградської міської ради.  
Кількість балів: 80. 
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ІІI місце 
Магопець  
Михайло Сергійович 

учень 11 класу Комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання «Багатопрофільний ліцей - фізико-математична 
школа - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 – центр 
дитячої та юнацької творчості «Надія» Кіровоградської 
міської ради.  
Кількість балів: 75. 

Відділення хімії та біології 
Секція «Біологія людини» 

(базова дисципліна – біологія, хімія (за вибором)) 
І місце 

Нікітенко  
Сергій Анатолійович 
 

учень 11 класу Торговицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів ім. Є.Ф.Маланюка Торговицького навчально-
виховного об’єднання Новоархангельської районної ради 
Кіровоградської області. 
Кількість балів: 85,5. 

ІІ місце 
Гай Наталія Федорівна 
 

учениця 9 класу Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 
області. 
Кількість балів: 80,5; 

Упиренко  
Богдана Валеріївна 

учениця 8 класу Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Новоукраїнської районної ради. 
Кількість балів: 82. 

 
ІІІ місце 

Жулай  
Юлія Сергіївна 
 

учениця 9 класу Новоархангельського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
- гімназія» Новоархангельського навчально-виховного 
об’єднання №1 Новоархангельської районної ради 
Кіровоградської області. 
Кількість балів: 75; 

Оглоб᾽як 
Анна Ігорівна 
 

учениця 10 класу Кіровоградської гімназії нових 
технологій навчання Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області. 
Кількість балів: 75; 

Шевченко 
Ольга Сергіївна 
 

учениця 9 класу Рівнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №2 Новоукраїнської районної ради 
Кіровоградської області. 
Кількість балів: 76,5. 

Секція «Зоологія, ботаніка» 
(базова дисципліна – біологія) 

ІI місце 
Ярова Наталія Василівна учениця 11 класу Опорного навчального закладу 

«Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т. 
Г. Шевченка Знам’янської районної ради Кіровоградської 
області». 
Кількість балів: 80. 

ІІI місце 

Ященко  
Руслана Олександрівна 

учениця 9 класу Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Новоукраїнської районної ради. 
Кількість балів: 77. 
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Секція «Медицина» 
(базова дисципліна – біологія, хімія або фізика (за вибором) 

І місце 
Волошин  
Вікторія Анатоліївна 

учениця 11 класу Златопільської гімназії м. Новомиргорода 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської 
області. 
Кількість балів: 85,75. 

ІІ місце 
Литвиненко  
Вікторія Юріївна 

учениця 9 класу Комунального закладу «Бобринецьке 
навчально - виховне об’єднання «Навчально - виховний 
комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області. 
Кількість балів: 80,25; 

Слободенюк  
Вікторія Костянтинівна 

учениця 10 класу Комунального закладу 
«Добровеличківське навчально-виховне об’єднання 
«спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» Добровеличківської 
районної ради. 
Кількість балів: 80. 

ІІІ місце 
Білаш  
Тетяна Володимирівна 

студентка 2 курсу Олександрійського медичного училища; 
Будинок дитячої та юнацької творчості Олександрійської 
міської ради. 
Кількість балів: 75 

Іваніченко 
Наталія Сергіївна 
 

учениця 9 класу Комунального закладу 
«Добровеличківське навчально-виховне об’єднання 
«спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» Добровеличківської 
районної ради. 
Кількість балів: 75,6; 

Кравець  
Юлія Русланівна 
 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв)  
Кількість балів: 76; 

Скупнєвська 
Даяна Юріївна 
 

студентка 2 курсу Олександрійського медичного училища; 
Будинок дитячої та юнацької творчості Олександрійської 
міської ради. 
Кількість балів: 76,25. 

Секція «Валеологія» (базова дисципліна – біологія, хімія (за вибором)) 
І місце 

Черній 
Валерія Святославівна 

учениця 11 класу Комунального закладу «Педагогічний 
ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області». 
Кількість балів: 85,25. 

ІІ місце 
Косенко  
Наталія Вікторівна 
 

учениця 9 класу Новоархангельського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
- гімназія» Новоархангельського навчально-виховного 
об’єднання №1 Новоархангельської районної ради 
Кіровоградської області. 
Кількість балів: 81. 
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ІІІ місце 
Кузнецова  
Катерина Володимирівна 

учениця 11 класу Навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 76; 

Степанова  
Катерина Валеріївна 

учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
Кількість балів: 75,25; 

Чічікова Ганна Вадимівна 
 

студентка І курсу Олександрійського медичного училища; 
Будинок дитячої та юнацької творчості Олександрійської 
міської ради. 
Кількість балів: 75,5; 

Штанько Олена Ігорівна 
 

студентка ІІ курсу Олександрійського медичного училища; 
Будинок дитячої та юнацької творчості Олександрійської 
міської ради. 
Кількість балів: 75,75. 

Секція «Психологія» 
(базова дисципліна –біологія, історія України (за вибором)) 

ІІ місце 
Гріневич  
Дар᾽я Сергіївна 

учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
Кількість балів: 80; 

Приходько  
Яніна Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів №26 - дошкільний 
навчальний заклад - дитячий юнацький центр «Зорецвіт» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 
Кількість балів: 80. 

ІІI місце 
Войтюк  
Евеліна Сергіївна 

учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія -інтернат − школа 
мистецтв). 
Кількість балів: 76; 

Рибалко  
Анастасія Миколаївна 

учениця 11 класу Златопільської гімназії м.Новомиргорода 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської 
області.  
Кількість балів: 76. 

 
Секція «Хімія» 

(базова дисципліна – хімія) 
І місце 

Жаданова  
Софія Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей 
- спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 - позашкільний 
центр Кіровоградської міської ради». 
Кількість балів: 86. 
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Відділення екології та аграрних наук 
Секція «Екологія» 

(базова дисципліна –біологія, хімія, українська мова (за вибором)) 
І місце 

Тищенко  
Максим Сергійович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат − школа 
мистецтв).  
Кількість балів: 85. 

ІІ місце 
Савченко  
Володимир Сергійович 

учень 8 класу Михайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів комунального закладу «Михайлівське навчально-
виховне об’єднання» Олександрівської районної ради 
Кіровоградської області, Олександрівський районний 
центр дитячої та юнацької творчості. 
Кількість балів: 83; 

Співак  
Руслана Олександрівна 

учениця 8 класу Михайлівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів комунального закладу «Михайлівське 
навчально-виховне об’єднання» Олександрівської 
районної ради Кіровоградської області, Олександрівський 
районний центр дитячої та юнацької творчості. 
Кількість балів: 83; 

Тетерук  
Дар᾽я Ігорівна 

учениця 11 класу комунального закладу «Бобринецьке 
навчально - виховне об’єднання «Навчально - виховний 
комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області.  
Кількість балів: 80,5; 

Ященко  
Руслана Олександрівна 

учениця 9 класу Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Новоукраїнської районної ради.  
Кількість балів: 83. 

ІІІ місце 
Гречанюк  
Олена Олександрівна 

учениця 11 класу Солгутівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Гайворонського району Кіровоградської 
області. 
Кількість балів: 77,5; 

Манастирська  
Владислава Анатоліївна 

учениця 10 класу навчально - виховного комплексу «Ліцей 
інформаційних технологій - спеціалізована школа ІІ 
ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області, Будинок дитячої та юнацької творчості 
Олександрійської міської ради. 
Кількість балів: 76; 

Матвієнко  
Дарія Сергіївна 

учениця 11 класу Підлісненської філії комунального 
закладу «Олександрівське навчально-виховне об’єднання 
№2» Олександрівської районної ради Кіровоградської 
області, Олександрівський районний центр дитячої та 
юнацької творчості. 
Кількість балів: 75,75; 

Олександрова  
Любов Олегівна 

учениця 8 класу навчально - виховного комплексу «Ліцей 
інформаційних технологій - спеціалізована школа ІІ 
ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області.  
Кількість балів: 75,25; 
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Слюсарова  
Антоніна Ігорівна 

учениця 11 класу комунального закладу «Бобринецьке 
навчально - виховне об’єднання «Навчально - виховний 
комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
№1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області. 
Кількість балів: 76,5; 

Сніжицька  
Вікторія Олександрівна 

учениця 9 класу комунального закладу «Боківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної 
ради». 
Кількість балів: 75 

Секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування» 
(базова дисципліна – біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)) 

ІІ місце 
Дацька  
Валерія Сергіївна 

учениця 11 класу Петрокорбівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний заклад» Новгородківської 
районної ради Кіровоградської області, комунальний 
заклад «Новгородківський районний будинок дитячої та 
юнацької творчості». 
Кількість балів: 80,5; 

Чорноіваненко  
Ірина Вікторівна 

учениця 8 класу Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Новоукраїнської районної ради.  
Кількість балів: 83,5. 

ІІІ місце 
Плахотня  
Єлизавета Вікторівна 

учениця 9 класу Петрокорбівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний заклад» Новгородківської 
районної ради Кіровоградської області, комунальний 
заклад «Новгородківський районний будинок дитячої та 
юнацької творчості». 
Кількість балів: 77,5. 

Секція «Агрономія» 
(базова дисципліна – біологія, хімія (за вибором)) 

І місце 
Коваленко  
Юрій Олегович 

учень 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат- школа мистецтв). 
Кількість балів: 85 

ІІ місце 
Бойко 
Вікторія Дмитрівна 

учениця 8 класу Михайлівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів комунального закладу «Михайлівське 
навчально-виховне об’єднання» Олександрівської 
районної ради Кіровоградської області, Олександрівський 
районний центр дитячої та юнацької творчості. 
Кількість балів: 81; 

Мохонько  
Дар᾽я Валеріївна 

учениця 8 класу Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Новоукраїнської районної ради. 
Кількість балів: 84. 

ІІІ місце 
Корягін  
Станіслав Володимирович 

учень 8 класу комунального закладу «Верблюзький 
навчально-виховний комплекс» Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - центр 
позашкільної освіти» Новгородківської районної ради 
Кіровоградської області, комунальний заклад 



133 
 

«Новгородківський районний будинок дитячої та юнацької 
творчості». 
Кількість балів: 75,5; 

Махно 
Сергій Сергійович 

учень 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв)  
Кількість балів: 77. 

Секція «Ветеринарія та зоотехнія» 
(базова дисципліна – біологія, хімія (за вибором)) 

ІІІ місце 
Алєксєєва  
Діана Сергіївна 

студентка 2 курсу Олександрійського технікуму 
Білоцерківського національного аграрного університету, 
Кількість балів:76,75. 

Секція «Лісознавство» 
(базова дисципліна –біологія, математика (за вибором)) 

ІІ місце 
Добрянський 
Богдан Ігорович 

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв).  
Кількість балів: 84; 

Катеринюк  
Ангеліна Миколаївна 

учениця 8 класу Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 
області.  
Кількість балів: 80,5. 

ІІІ місце 
Балабушка  
Вікторія Олегівна 

учениця 11 класу комунального закладу «Компаніївське 
навчально-виховне об’’єднання» Компаніївської районної 
ради Кіровоградської області, Компаніївський ЦДЮТ. 
Кількість балів: 77,5. 

 

 
 

Результативність учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 2017-2018 н.р. 

в розрізі наукових відділень, секцій 
Наукове відділення Секція К-ть 

робіт призових 1 2 3 

І. Літературознавства, 
фольклористики та 
мистецтвознавства 

1. Українська література 20 7 1 2 4 
2. Зарубіжна література 12 6 1 3 2 
3. Мистецтвознавство 7 3 1 1 1 
4. Літературна творчість 14 7 1 2 4 
 53 23 4 8 11 

ІІ. Мовознавства 

1. Українська мова 29 14 1 4 9 
2. Російська мова 7 4 1 1 2 
3. Іспанська мова 12 6 1 2 3 
4. Англійська мова 16 5 1 1 3 
5. Німецька мова 15 9 1 3 5 
6. Французька мова 3 3 1 1 1 
 82 41 6 12 23 

ІІІ. Філософії та 
Суспільствознавства 

1. Філософія 2 1  1  
2. Соціологія 5 1  1  
3. Правознавство 13 6 1 2 3 
4. Теологія,релігієзнавство  5 3  1 2 
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5. Педагогіка 3 2  1 1 
6. Журналістика 5 1   1 
 33 14 1 6 7 

IV. Історії 

1. Історія України 11 5 1 1 3 
2. Археологія 16 8  3 5 
3. Історичне краєзнавство 37 19 1 7 11 
4. Етнологія 5 1 1   
5. Всесвітня історія 4 2 1 1  
6. Кримськотатарська 2 1   1 
 75 36 4 12 20 

V. Наук про Землю 

1. Географія та 
ландшафтознавство 23 12 1 4 7 

2. Кліматологія та 
метеорологія 4 2  1 1 

3. Гідрологія 5 2 1  1 
 32 16 2 5 9 

VІ. Технічних наук 

1. Технологічні процеси та 
перспективні технології 5 1   1 

2. Електроніка та 
приладобудування 4 1  1  

3. Матеріалознавство 2 2   2 
4. Авіа- та ракетобудування, 
машинобудування і 
робототехніка 

3 1   1 

5. Інформаційно-
телекомунікаційні системи 
та технології 

3 2 1  1 

6. Екологічно безпечні 
технології та 
ресурсозбереження 

10 4 1 1 2 

7. Науково-технічна 
творчість та винахідництво 3 2 1  1 

 30 13 3 2 8 

VІІ. Комп’ютерних наук 

1. Комп’ютерні системи та 
мережі 1 1 1   

2. Безпека інформаційних та 
телекомунікаційних систем 1     

3. Технології програмування 5 2 1  1 

4. Інформаційні системи, 
бази даних та системи 
штучного інтелекту 

2 1 1   

5. Internet-технології та 
WEB дизайн 3 2 1  1 

6. Мультимедійні системи, 
навчальні та ігрові програми 3 1 1   

 15 7 5  2 

VIІІ. Математики 

1. Математика 15 8 1 3 4 
2. Прикладна математика 25 10 1 4 5 
3. Математичне 
моделювання 12 5 1 1 3 

 52 23 3 8 12 

IX. Фізики і астрономії 

1. Теоретична фізика 13 7 1 1 5 
2. Експериментальна фізика 9 5 1 1 3 
3. Астрономія та 
астрофізика 6 3   3 

4. Аерофізика та космічні 
дослідження 
 

3 2 1 1  

 31 17 3 3 11 
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X. Економіки 

1. Економічна теорія та 
історія економічної думки 5 3 1 1 1 

2. Мікроекономіка та 
макроекономіка 5 2 1 1  

3. Фінанси, грошовий обіг і 
кредит 5 3 1 1 1 

 15 8 3 3 2 

XI. Хімії та біології 

1. Загальна біологія 3     
2. Біологія людини 13 6 1 2 3 
3. Зоологія, ботаніка 10 2  1 1 
4. Медицина 14 7 1 2 4 
5. Валеологія 14 6 1 1 4 
6. Психологія 16 4  2 2 
7. Хімія 23 1 1   
 93 26 4 8 14 

ХІI. Екології та аграрних 
наук 

1. Екологія 21 11 1 4 6 
2. Охорона довкілля та 
раціональне 
природокористування 

6 3  2 1 

3. Агрономія 9 5 1 2 2 
4. Ветеринарія та зоотехнія 5 1   1 
5. Лісознавство 5 3  2 1 
 46 23 2 10 11 

Всього 60 557 247 40 77 130 
 

2.3. ІІІ (Всеукраїнський) етап конкурсу-захисту  
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 

листопада 2017 року №1494 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України у 2017/2018 навчальному році», учні – учасники ІІ етапу конкурсу, які 
набрали найбільшу кількість балів і вибороли призові місця, отримали право 
взяти участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту.  

У 2017/2018 н. р. у ІІІ етапі Конкурсу взяло участь 47 учнів із 6 районів, 5 
міст області, Кіровоградського облкомплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв): 

№ 
з/п Район Навчальний заклад Кількість 

робіт  

Кількість 
призерів 
ІІІ етапу 

1.  Добровеличківський 
Добровеличківська загальноосвітня 

школа I-III ступенів №1 
Добровеличківської районної ради 

1 1 (ІІІ) 

2.  Долинський 
Комунальний заклад «Боківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Долинської районної ради» 

1  

3.  Компаніївський 
Комунальний заклад «Компаніївське 

навчально-виховне об’єднання» 
Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області 
1  

4.  Новоархангельський 

Торговицька загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів ім. Є.Ф.Маланюка 

Торговицького навчально-виховного 
об᾽єднання Новоархангельської районної 

ради Кіровоградської області 
 

1  
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5.  Новомиргородський 
Златопільська гімназія  

м. Новомиргорода  
Новомиргородської районної ради 

2  

6.  Олександрійський 
Новопразький навчально-виховний 

комплекс Олександрійської районної 
ради 

1 1 (ІІІ) 

7.  м. Бобринець 

Комунальний заклад «Бобринецьке 
навчально - виховне об’єднання 

«Навчально - виховний комплекс 
«Гімназія - загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів №1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області 

2  

8.  м. Світловодськ 
Навчально-виховний комплекс 

«Гімназія-загальноосвітня школа 
 І-ІІІ ступенів №4»  

Світловодської міської ради 
1 1 (ІІІ) 

9.  м. Знам’янка Знам’янська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №1 ім.Т.Шевченка 1  

10.  м. Олександрія 

Навчально-виховний комплекс 
«Олександрійський колегіум - 

спеціалізована школа» Олександрійської 
міської ради 

4 1 (ІІ) 

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний заклад 

 І-ІІІ ступенів №9 - спеціалізована 
школа»  

м. Олександрія 

1  

11.  м. Кропивницький 

Комунальний заклад «Навчально-
виховне об’єднання ліцей-школа-

дошкільний навчальний заклад 
«Вікторія-П» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

1  

Комунальний заклад «Навчально-
виховне об’єднання природничо-

економіко-правовий ліцей-спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів №8 - позашкільний 

центр 
 Кіровоградської міської ради  

1 1 (ІІІ) 

Навчально-виховний комплекс 
«Кіровоградський колегіум-

спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад-центр 
естетичного виховання» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

1  

Комунальний заклад «Навчально-
виховне об’єднання №6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» 

1  

Комунальний заклад «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 
імені Олени Журливої» 

1 1 (ІІ) 

Комунальний заклад «Педагогічний 
ліцей Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 
1 1 (ІІІ) 

Кропивницька гімназія №9 
Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 
2 1 (ІІІ) 
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УЧАСНИКИ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-

ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ 
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 2018 РОЦІ 

 
НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, 

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 
 

  

СЕРГАТА Альона Олегівна  
учениця 11 класу комунального закладу «Компаніївське 
навчально-виховне об’єднання» Компаніївської районної 
ради Кіровоградської області; Компаніївський ЦДЮТ 
(секція «Українська література») 
 

 
ЄРЕМЕНКО Владислава Русланівна 

учениця 11 класу навчально-виховного комплексу «Гімназія-
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4» Світловодської міської 
ради (секція «Зарубіжна література») 
 

 
 

 

ІВЧЕНКО Дарина Василівна  
учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
(секція «Мистецтвознавство») 

 
 
 

12.  

Кіровоградський 
обласний 
навчально-виховний 
комплекс (гімназія-
інтернат – школа 
мистецтв) 

 23 5 (ІІІ) 
2 (ІІ) 

Всього:  47 15 
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ХОЛЯВІНСЬКА Анна Віталіївна  
учениця 9 класу Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №1 ім. Т.Шевченка (секція «Літературна творчість») 
 

 
 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 
 

 

ГЕЙКО Дар᾽я Євгеніївна 
учениця 9 класу Новопразького навчально-виховного 
комплексу Олександрійського району (секція «Українська 
мова») 
 
 
 
 
 

КОЛЄВАТОВА Даша Ігорівна  
учениця 10 класу Навчально-виховного комплексу «Олександрійський 
колегіум - спеціалізована школа» Олександрійської міської ради 
(секція «Російська мова») 
 
 

 

 
 
 
 

 

МАЛЯР Дар᾽я Олегівна 
 учениця 9 класу Навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №9 - 
спеціалізована школа» міста Олександрії 
(секція «Іспанська мова») 
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МУСІЄНКО Ірина Олексіївна 
учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
(секція «Англійська мова») 

 
 
 
 

 

М᾽ЯСКІВСЬКА Валерія Владиславівна 
учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради (секція «Німецька мова») 
 

 
 
 

КРАСНЮК Владислава Вячеславівна 
учениця 11 класу Комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 
(секція «Французька мова») 
 

 
 
 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА 
СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 

 

ГРОМОВИЙ Михайло Вікторович  
учень 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
(секція «Філософія») 
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СТЕПАНОВА Вікторія Сергіївна 

 учениця 11 класу комунального закладу «Бобринецьке 
навчально - виховне об’єднання «Навчально - виховний 
комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №1» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області (секція 
«Соціологія») 
 

 
 
 
 

 

СЕРГІЄНКО Катерина Павлівна  
учениця 9 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
(секція «Правознавство») 

 
 
 

БАЛОГ Владислав Анатолійович  
учень 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) 
(секція «Педагогіка») 

 
 
 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 
 

 

ЛИМАРЕНКО Едуард Станіславович  
учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
(секція «Історія України») 
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САРАХАН Максим Вячеславович  

учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
(секція «Археологія») 

 
 
 

 

ПОТЄХІН Антон Михайлович  
учень 9 класу комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 
імені Олени Журливої» 
(секція «Історичне краєзнавство») 
 

 
 

ГАЛАСЬ Богдан Максимович  
учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
(секція «Етнологія») 
 

 
 

 
 

 

АНДРІСОНОВА Вікторія Олександрівна  
учениця 11 класу комунального закладу «Бобринецьке навчально - 
виховне об’єднання «Навчально - виховний комплекс «Гімназія - 
загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської 
ради Кіровоградської області 
(секція «Всесвітня історія») 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 
 

ЗАВІТРЕНКО Дар’я Олександрівна  
учениця 11 класу навчально-виховного комплексу «Кіровоградський 
колегіум-спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр естетичного 
виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 
(секція «Географія та ландшафтознавство») 
 

 
 
 
 

 

ПРОЗАПАС Світлана Миколаївна 
учениця 11 класу комунального закладу «Боківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради» 
(секція «Гідрологія») 
 
 

 
 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 
 
 

ТКАЧЕНКО Павло Вадимович  
учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
(секція «Електроніка та приладобудування») 
 

 

 

ЧУГАЙ Ярослав Вікторович  
учень 11 класу Кропивницької гімназії №9 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 
(секція «Інформаційно-телекомунікаційні системи та 
технології») 
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КАЗАКОВ Владислав Володимирович  
учень 9 класу навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради (секція «Екологічно безпечні 
технології та ресурсозбереження») 
 
 

 
 
 
 

 

КОСТЯНЕЦЬКИИЙ Євгеній Володимирович  
учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
(секція «Науково-технічна творчість та винахідництво») 
 
 

 
НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 
 

ЩЕЛКОНОГОВА Марина Борисівна  
учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
(секція «Комп’ютерні системи та мережі») 
 
 

 
 
 
 
 

 

ДОБРЯНСЬКИЙ Богдан Ігорович  
учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
(секція «Технології програмування») 
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ГРИЦАЄНКО Катерина Юріївна  
учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
(секція «Інформаційні системи, бази даних та системи 
штучного інтелекту») 
 

 
 

 

ГОДОВАНЕЦЬ Денис Сергійович  
учень 11 класу комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад 
«Вікторія-П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» (секція «Іnternet-технології та WEB дизайн») 
 

 
 

СИСАК Ігор Русланович  
учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
(секція «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові 
програми») 
 
 

 
 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 
 

 

 

БАЛАШОВ Олександр Сергійович  
учень 11 класу навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум-спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради (секція «Математика») 
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ГРИЦАЄНКО Катерина Юріївна  
учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) (секція 
«Прикладна математика») 
 

 
 
 

 

ЩИРСЬКА Антоніна Володимирівна 
учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
(секція «Математичне моделювання») 

 
 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ 
 

 
ЧОРНА Валерія Миколаївна  

учениця 10 класу Златопільської гімназії м. Новомиргорода 
Новомиргородської районної ради (секція «Теоретична 

фізика») 

 

 

ЧУГАЙ Ярослав Вікторович  
учень 11 класу Кропивницької гімназії №9 Кіровоградської 
міської ради (секція «Експериментальна фізика») 
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ГУЛЕНКО Іван Федорович  
учень 9 класу Добровеличківської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів №1 Добровеличківської районної ради (секція 
«Аерофізика та космічні дослідження») 
 

 
 
 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 
 

 

СУПРУН Ольга Віталіївна  
учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
(секція «Економічна теорія та історія економічної думки») 

 
 
 

МЕЛЬНИК Катерина Миколаївна  
учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
( секція «Мікроекономіка та макроекономіка») 

 
 
 
 

 

КАВУН Святослав Ігорович  
учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв)  
( секція «Фінанси, грошовий обіг і кредит») 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 
 

НІКІТЕНКО Сергій Анатолійович  
учень 11 класу Торговицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів ім. Є.Ф.Маланюка Торговицького навчально-виховного 
об’єднання Новоархангельської районної ради Кіровоградської 
області ( секція «Біологія людини») 
 
 

 
 

 

ВОЛОШИН Вікторія Анатоліївна  
учениця 11 класу Златопільської гімназії м. Новомиргорода 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області (секція 
«Медицина») 
 

 
 

ЧЕРНІЙ Валерія Святославівна  
учениця 11 класу Комунального закладу «Педагогічний ліцей 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 
(секція «Валеологія») 
 
 

 
 
 
 

 

ГРІНЕВИЧ Дар᾽я Сергіївна  
учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
(секція «Психологія») 
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ЖАДАНОВА Софія Сергіївна  
учениця 11 класу комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей - 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – позашкільний центр 
Кіровоградської міської ради» (секція «Хімія») 
  

 
 
 
 
 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 
 

 

ТИЩЕНКО Максим Сергійович  
учень 11 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія -інтернат − школа мистецтв) 
(секція «Екологія») 
 

 
 

КОВАЛЕНКО Юрій Олегович 
учень 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) (секція «Агрономія») 
 

 

 

ДОБРЯНСЬКИЙ Богдан Ігорович  
учень 11 класу Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) (секція «Лісознавство») 
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РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСНИКІВ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-

ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 2018 РОЦІ 
 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові 
Секція 

К
он

тр
ол

ьн
е 

за
вд

ан
ня

 

За
оч

не
 

оц
ін

ю
ва

н-
ня

 
Н

Д
Р 

За
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 Н

Д
Р 

За
га
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 к
-с
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ба
лі

в 

Ре
йт

ин
г Рівень 

М
іс

це
 

1.  
Андрісонова 
Вікторія 
Олександрівна 

Всесвітня історія 14,25 22,25 34,35 70,85 
17 
із 
22 

середній  

2.  
Балашов 
Олександр 
Сергійович 

Математика 15,50 18,70 45,12 79,32 
14 
із 
24 

достатній  

3.  Балог Владислав 
Анатолійович Педагогіка 19,00 22,25 37,50 78,75 

8 
із 
19 

достатній ІІІ 

4.  
Волошин 
Вікторія 
Анатоліївна 

Медицина 16,75 18,50 41,36 76,61 
17 
із 
23 

достатній  

5.  Галась Богдан 
Максимович Етнолгія 17,00 21,75 44,85 83,60 

2 
із 
21 

достатній ІІ 

6.  Гейко Дар᾽я 
Василівна Українська мова 21,50 20,50 38,25 80,25 

13 
із 
25 

достатній ІІІ 

7.  
Годованець  
Денис 
Сергійович 

Іnternet-технології 
та WEB дизайн 11,00 19,20 42,77 72,97 

8 
із 
15 

середній  

8.  
Грицаєнко 
Катерина 
Юріївна 

інформаційні 
системи, бази 
даних та системи 
штучного інтелекту 

14,50 16,20 44,65 75,35 
14 
із 
19 

достатній  

9.  
Грицаєнко 
Катерина 
Юріївна 

прикладна 
математика 14,50 14,00 37,01 65,51 

16 
із 
22 

середній  

10.  Гріневич Дар᾽я 
Сергіївна Психологія 23,00 18,00 47,00 88,00 

8 
із 
23 

високий ІІІ 

11.  
Громовий 
Михайло 
Вікторович 

Філософія 14,50 15,00 34,35 63,85 
13 
із 
17 

середній  

12.  Гуленко Іван 
Федорович 

Аерофізика та 
космічні 
дослідження 

26,00 15,60 38,66 80,26 
5 
із 
16 

достатній ІІІ 

13.  Добрянський 
Богдан Ігорович 

Технології 
програмування 26,50 14,60 35,09 76,19 

5 
із 
19 

достатній ІІІ 

14.  Добрянський 
Богдан Ігорович Лісознавство 26,50 14,70 33,53 74,73 

7 
із 
14 

середній  

15.  
Єременко 
Владислава 
Русланівна 

Зарубіжна 
література 29,00 20,25 47,75 92,00 

8 
із 
24 

високий ІІІ 
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16.  Жаданова Софія 
Сергіївна Хімія 15,00 20,00 40,77 75,77 

9 
із 
23 

достатній ІІІ 

17. І Завітренко Дар’я 
Олександрівна 

Географія та 
ландшафтознавство 19,00 17,20 39,01 75,21 

22 
із 
23 

достатній  

18.  Івченко Дарина 
Василівна Мистецтвознавство 20,50 24,50 42,15 87,15 

6 
із 
23 

високий ІІІ 

19.  Кавун Святослав 
Ігорович 

Фінанси, грошовий 
обіг і кредит 17,50 12,70 40,11 70,31 

8 
із 
18 

середній  

20.  
Казаков 
Владислав 
Володимирович 

Екологічно 
безпечні технології 
та ресурсозбере 
ження 

33,00 16,70 41,36 91,06 
3 
із 
19 

високий ІІ 

21.  Коваленко Юрій 
Олегович Агрономія 12,75 14,50 44,34 71,59 

13 
із 
20 

середній  

22.  Колєватова Дар᾽я 
Ігорівна Російська мова 16,50 19,00 35,55 71,05 

5 
із 
13 

середній  

23.  
Костянецькиий 
Євгеній 
Володимирович 

Науково-технічна 
творчість та 
винахідництво 

11,00 16,90 39,48 67,38 
14 
із 
16 

середній  

24.  
Краснюк 
Владислава 
В᾽ячеславівна 

Французька мова 9,50 21,50 32,55 63,55 
15 
із 
15 

середній  

25.  
Лимаренко 
Едуард 
Станіславович 

Історія України 14,50 21,25 44,10 79,85 
15 
із 
23 

достатній  

26.  
М᾽ясківська 
Валерія 
Владиславівна 

Німецька мова 21,70 8,50 27,90 58,10 
14 
із 
16 

середній  

27.  Маляр Дар᾽я 
Олегівна Іспанська мова 20,60 19,75 32,40 72,75 

5 
із 
5 

середній  

28.  
Мельник 
Катерина 
Миколаївна 
 

Мікроекономіка та 
макроекономіка 23,00 13,50 34,31 70,81 

15 
із 
19 

середній  

29.  Мусієнко 
Ірина Олексіївна Англійська мова 26,90 14,75 32,40 74,05 

13 
із 
24 

середній  

30.  Нікітенко Сергій 
Анатолійович Біологія людини 15,75 14,40 37,29 67,44 

15 
із 
21 

середній  

31.  Потєхін Антон 
Михайлович 

Історичне 
краєзнавство 21,50 25,00 45,00 91,50 

5 
із 
23 

високий ІІ 
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32.  
Прозапас 
Світлана 
Миколаївна 

Гідрологія 9,00 17,00 36,19 62,19 
16 
із 
17 

середній  

33.  Сарахан Максим 
Вячеславович Археологія 16,75 18,50 34,35 69,60 

14 
із 
17 

середній  

34.  Сергата Альона 
Олегівна 

Українська 
література  16,00 18,50 38,25 72,75 

15 
із 
23 

середній  

35.  
Сергієнко 
Катерина 
Павлівна 

Правознавство 21,50 18,00 36,90 76,40 
6 
із 
20 

достатній ІІІ 

36.  Сисак Ігор 
Русланович 

Мультимедійні 
системи, навчальні 
та ігрові програми 

18,00 15,70 37,60 71,30 
8 
із 
18 

середній  

37.  
Степанова  
Вікторія 
Сергіївна 

Соціологія 17,25 18,50 41,85 77,60 
14 
із 
21 

достатній  

38.  Супрун 
Ольга Віталіївна 

Економічна теорія 
та історія 
економічної думки 

14,50 17,70 42,30 74,50 
10 
із 
18 

середній  

39.  Тищенко Максим 
Сергійович Екологія 23,50 18,90 40,54 82,94 

12 
із 
22 

достатній  

40.  Ткаченко Павло 
Вадимович 

Електроніка та 
приладобудування 15,00 6,80 29,14 50,94 

14 
із 
15 

середній  

41.  Холявінська 
Анна Віталіївна 

Літературна 
творчість 23,00 20,75 39,15 82,90 

15 
із 
22 

достатній  

42.  Черній Валерія 
Святославівна Валеологія 15,00 18,50 44,65 78,15 

9 
із 
20 

достатній ІІІ 

43.  
Чорна 
Валерія 
Вікторівна 

Теоретична фізика 24,00 19,70 43,24 86,94 
12 
із 
20 

високий  

44.  Чугай Ярослав 
Вікторович 

Інформаційно-
телекомунікаційні 
системи та 
технології 

26,00 18,00 42,46 86,46 
4 
із 
13 

високий ІІІ 

45.  Чугай Ярослав 
Вікторович 

Експериментальна 
фізика 26,00 9,20 39,13 74,33 

19 
із 
22 

середній  

46.  
Щелконогова 
Марина 
Борисівна 

Комп’ютерні 
системи  
та мережі 

19,00 17,20 46,06 82,26 
3 
із 
13 

достатній ІІ 

47.  
Щирська 
Антоніна 
Володимирівна 

Математичне 
моделювання 17,50 17,20 39,95 74,65 

17 
із 
21 

середній  
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ПЕРЕМОЖЦІ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-
ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ 

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
 
 ІІ місце 
ГАЛАСЬ 
БОГДАН 
МАКСИМОВИЧ 

– учень 11 класу Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) (секція «Етнологія»); 
наукові керівники: Проскурова Світлана 
Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії України Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка ;  
Якимчук Олександр Наумович, учитель історії 
Кіровоградського обласного навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат–школа мистецтв); 

КАЗАКОВ 
ВЛАДИСЛАВ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 

– учень 9 класу навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована 
школа» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області, вихованець Будинку 
дитячої та юнацької творчості Олександрійської 
міської ради (секція «Екологічно-безпечні 
технології та ресурсозбереження»); 
наукові керівники:  
Сіріков Олександр Іванович, кандидат технічних 
наук, доцент кафедри електротехнічних систем та 
енергетичного менеджменту 
Центральноукраїнського національного технічного 
університету;  
Піскова Світлана Вікторівна, керівник гуртка 
Будинку дитячої та юнацької творчості 
Олександрійської міської ради; 

ПОТЄХІН  
АНТОН 
МИХАЙЛОВИЧ 

– учень 9 класу комунального закладу 
«Загальноосвітня школа I-III ступенів №3 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області імені Олени Журливої» (секція «Історичне 
краєзнавство»); 
наукові керівники:  
Бондарчук Юрій Павлович, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри економічної теорії та права 
Центральноукраїнського національного технічного 
університету; 
Новік Світлана Борисівна, вчитель історії 
комунального закладу «Загальноосвітня школа I-III 
ступенів №3 Кіровоградської міської ради 
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Кіровоградської області імені Олени Журливої»; 
ЩЕЛКОНОГОВА 
МАРИНА 
БОРИСІВНА 

– учениця 11 класу Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) секція «Комп’ютерні системи та 
мережі»; 
наукові керівники:  
Дрєєв Олександр Миколайович, кандидат технічних 
наук, доцент кафедри кібербезпеки та програмного 
забезпечення Центральноукраїнського 
національного технічного університету; 
Свириденко Олена Леонідівна, вчитель математики 
Кіровоградського обласного навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 

 ІІІ місце 
БАЛОГ 
ВЛАДИСЛАВ 
АНАТОЛІЙОВИЧ 

– учень 10 класу Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) (секція «Педагогіка»); 
наукові керівники:  
Краснощок Інна Петрівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього 
менеджменту Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка; 
Саленко Олег Олександрович, старший викладач 
кафедри хореографічних дисциплін 
Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка; 

ГЕЙКО  
ДАР’Я  
ЄВГЕНІЇВНА 

– учениця 9 класу Новопразького навчально-
виховного комплексу Олександрійської районної 
ради (секція «Українська мова»); 
наукові керівники: 
Волчанська Ганна Василівна, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри української 
мови Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка; 
Пишна Галина Володимирівна, вчитель української 
мови і літератури Новопразького навчально-
виховного комплексу, Олександрійської районної 
ради; 

ГРІНЕВИЧ 
ДАР’Я  
СЕРГІЇВНА 

– учениця 10 класу Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) (секція «Психологія»); 
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наукові керівники: 
Куліш Віктор Іванович, кандидат психологічних 
наук, доцент кафедри практичної психології 
Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка; 
Якимчук Ганна Валентинівна, практичний 
психолог-методист Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв); 

ГУЛЕНКО  
ІВАН  
ФЕДОРОВИЧ 

– учень 9 класу Добровеличківської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 
Добровеличківської районної ради Кіровоградської 
області (секція «Аерофізика та космічні 
дослідження»);  
наукові керівники:  
Лефтор Вадим Васильович, викладач кафедри 
авіаційної техніки Льотної академії Національного 
авіаційного університету; 
Буряк Юрій Володимирович, вчитель фізики та 
астрономії Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат–школа 
мистецтв); 

ДОБРЯНСЬКИЙ 
БОГДАН  
ІГОРОВИЧ 

– учень 11 класу Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) (секція «Технології 
програмування»); 
наукові керівники:  
Дрєєв Олександр Миколайович, кандидат технічних 
наук, доцент кафедри кібербезпеки та програмного 
забезпечення Центральноукраїнського 
національного технічного університету; 
Свириденко Олена Леонідівна, вчитель математики 
Кіровоградського обласного навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв); 

ЄРЕМЕНКО 
ВЛАДИСЛАВА 
РУСЛАНІВНА 

– учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 
«Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4» 
Світловодської міської ради Кіровоградської 
області (секція «Зарубіжна література»); 
науковий керівник: 
Манойлова Ольга Миколаївна, кандидат 
філологічних наук, старший викладач кафедри 
української та зарубіжної літератури 
Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка; 
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Капелюшна Божена Павлівна, вчитель вищої 
категорії, «старший вчитель» зарубіжної літератури 
та російської мови Навчально-виховного комплексу 
«Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4» 
Світловодської міської ради Кіровоградської 
області; 

ЖАДАНОВА 
СОФІЯ 
СЕРГІЇВНА 

– учениця 11 класу комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання природничо-
економіко-правовий ліцей - спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів №8 – позашкільний центр 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» (секції «Хімія»);  
науковий керівник: 
Святенко Людмила Костянтинівна, кандидат 
хімічних наук, завідувач кафедри загальної та 
біологічної хімії Донецького національного 
медичного університету; 

ІВЧЕНКО  
ДАРИНА 
ВАСИЛІВНА 

– учениця 10 класу Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) (секція «Мистецтвознавство»); 
науковий керівник:  
Кириченко Олена Іванівна, кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого 
мистецтва та дизайну Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка; 

СЕРГІЄНКО 
КАТЕРИНА 
ПАВЛІВНА 

– учениця 9 класу Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв) (секція «Правознавство»); 
наукові керівники: 
Бондарчук Юрій Павлович, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри економічної теорії, 
маркетингу та економічної кібернетики 
Центральноукраїнського національного технічного 
університету;  
Кушнєрова Світлана Вікторівна, вчитель історії 
Кіровоградського обласного навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв); 

ЧЕРНІЙ  
ВАЛЕРІЯ 
СВЯТОСЛАВІВНА 

– учениця 11 класу комунального закладу 
«Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» (секція «Валеологія»); 
науковий керівник:  
Нєворова Олена Валеріївна, кандидат наук з 
фізичного виховання і спорту, доцент кафедри 
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теорії і методики фізичного виховання 
Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка; 

ЧУГАЙ 
ЯРОСЛАВ 
ВІКТОРОВИЧ 

– учень 11 класу Кропивницької гімназії №9 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області (секція «Інформаційно-телекомунікаційні 
системи та технології»);  
науковий керівник:  
Ковальов Сергій Григорович, кандидат педагогічних 
наук, інженер-конструктор конструкторського 
бюро по проектам НВП «Радій». 
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА 
3.1. Участь учнів-слухачів МАНУМ у масових заходах 

всеукраїнського та міжнародного рівня  
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 
року №12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік» 
(за основними напрямами позашкільної освіти) протягом 2017/2018 
навчального року Національним Центром «Мала академія наук України» було 
проведено ряд заходів, метою яких було надати юним науковцям можливість 
набути неоціненний досвід спілкування і навчання, випробувати свої сили, 
показати себе в науковому товаристві, зав’язати знайомства як з однолітками-
однодумцями, так і з поважними у сфері науки людьми, які в майбутньому 
допоможуть їм реалізовувати наявні ідеї.  

З 21 по 29 серпня 2017 року в Бельгії 
пройшли навчання в Міжнародній школі з 
філософії та культурної дипломатії. Базовою 
навчальною методикою цієї школи є 
«Філософія для дітей». Її мета - навчити дітей 
креативно мислити, дискутувати, 
аргументувати свою точку зору замість того, 
щоб пасивно сприймати інформацію. 
Тренери школи, провідні бельгійські 
експерти з цієї методики, проводили заняття 
виключно англійською мовою. Враженнями 
про школу ділиться її учасниця, слухачка 
наукових секцій КМАНУМ Рудик Марія: – 

По прильоту до Брюсселя нас зустрічали бельгійські викладачі. Потім ми 
переїхали до м.Монс, що в 50 км від 
бельгійської столиці. Розклад кожного дня 
був приблизно такий: з ранку обов’язково 
пробіжка та зарядка, після смачного сніданку 
лекції в університеті, обід, робота в групах. У 
вільний від занять час відвідали цікавий 
музей в м.Монс «Війна та їжа». Раніше в цій 
будівлі була фабрика, але музей дуже 
сучасний з 

використанням новітніх технологій. Зараз в 
ньому зберігається багато експонатів часів 
Другої світової війни. Це й моделі одягу 
військових, зразки їжі тих часів, газети, відео, 
фото, листи. Крім того, слухачі школи стали 
учасниками багатьох цікавих заходів. Це й 
арт-сесії - малювання на камінчиках та 



158 
 

виготовлення власноруч пам’ятних листівок, вечір української та вечір 
бельгійської культур, ігрові вечірки та перегляд фільмів з обговоренням. 24 
серпня, в День незалежності України, організатори школи влаштували нам 
справжнє свято – поїздку до Європарламенту в Брюсселі. А ввечері нас чекали 
вітання зі святом та смаколики від наших бельгійських викладачів. Вважаю 
цей проект дуже прогресивним та корисним для кожного учасника. Для когось 
літо - пора канікул і відпочинку, а для мене особисто - це можливість 
вдосконалювати свої знання та розвиватись. Тому роблю вибір на користь 
інтелектуального розвитку, що завжди є рушійної силою усіх заходів Малої 
академії наук!  

10-13 жовтня 2017 року в м. Києві 
відбувся очний тур конкурсу «INTEL-
Техно Україна 2017-2018». За 
результатами конкурсу посіли призові 
місця: Артеменко Артем, Благий 
Дмитро (за напрямком «Інженерія. 
Механіка»), Марченко Назар (за 
напрямком «Комп. науки») – ІІІ місця; 
Лещенко Оксана (за напрямком 

«Інженерія», Щока Назар, Чесницький 
Данило (за напрямком «Енергетика»), 
Гончаренко Максим (за напрямком 
«Інженерія. Механіка») - ІV місця 
(наукові керівники проектів: 
Мірошниченко О. І., Мітленко Л. О., 
Піскова С. В.). Крім того, компанія 
«ENTERPIPE», яка займається 
енергозберігаючими технологіями 
відзначила спеціальними призами Кудрявенькова Артема, Лещенко Оксану та 
Самсонова Артема. 

10 жовтня 2017 року в рамках 
проведення 

Всеукраїнського 
фестивалю 

інноваційних 
проектів «Sikorsky 

Challenge» 
відбулася виставка-
презентація від 

Малої академії наук. На виставці-презентації від 
Кіровоградської МАНУМ представлили свої проекти 
чотири юних науковця: Артеменко Артем, Самсонов 
Артем – слухачі секції «Теоретична фізика» 
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(науковий керівник Мірошниченко О. І.) та Марченко Назар, Лещенко Оксана 
– слухачі секції «Авіа- та ракетобудування, машинобудування і 
робототехніка» (науковий керівник Мітленко Л. О.).Всього на виставці 
презентовано біля 80 робіт із різних регіонів України. Члени журі особливо 
відзначили 4 проекти, які мають вагоме значення у сучасному світі. Серед них 
Марченко Назар та Самсонов Артем, які крім диплома учасника нагородженні 
цінними подарунками. 

16-18 листопада 2017 року у 
міжнародному центрі дитячої наукової 
творчості «MANLabCamp» відбулася ІV 
Всеукраїнська Олімпіада з філософії. 
Організаторами заходу є Національний центр 
«Мала академія наук України» спільно з 
факультетом філософської освіти і науки 
Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова з метою 
популяризації філософської освіти та 

заохочення молоді до творчого, креативного і критичного мислення. 
Олімпіада проводилась у формі написання філософського есе. Темою 
цьогорічної Олімпіади була «Екологічна свідомість». Близько 2600 учнів 8-11 
класів із 22 областей України подали свої роботи на І (заочний етап). Журі 
визначило 46 робіт, авторів яких було запрошено до очного етапу. Серед них 
3 юних філософи – слухачі Кіровоградської Малої академії наук учнівської 
молоді: Терентьєва Єлизавета, Маліо Яна, Стеценко Тетяна. 
У перший день заходу 16 листопада – Всесвітній день філософії, учасники 
мали можливість познайомитися, розказати про свої регіони, відкрити для себе 
світ філософії. 

Увечері, на урочистому відкритті та представленні команд, молодь взяла 
участь у дискусіях та обговореннях, переглядали фільм з наступним 
обговоренням. На другий день заходу, поки учні писали есе, дорослі 
навчалися: к.філос.н., доцент Адаменко Надія провела майстер-клас для 
вчителів «Філософування та фасилітація». А ввечері, поки журі перевіряло 
конкурсні роботи, учасники заходу мали можливість взяти участь у воркшопі 
«Екологічна свідомість та ІТ технології». 
У заключний день Олімпіади, під час урочистого закриття, оголошено 
переможців конкурсу. Щасливим став він і для Кіровоградщини – Терентьєва 
Єлизавета, слухачка секції «Валеологія» (керівник секції Сунько І.В.) 
КМАНУМ посіла ІІ призове місце та пообіцяла, що у наступному році 
повернеться за І місцем. 
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21-23 листопада 2017 року відбувся фінал 
Всеукраїнського науково-технічного конкурсу 
молодіжних інноваційних проектів конкурсу 
«Майбутнє України». На конкурсі представлено 
понад 100 наукових проектів із 24 областей України. 
Наші слухачі продемонстрували моделі, макети, 
стенди своїх науково-дослідницьких робіт за 
номінаціями. 
 Цікаво, що всі науково-дослідницькі роботи мають 
різну спрямованість, в подальшому їх можна 
використовувати у різних галузях науки, техніки. На 
виставці презентовані проекти у таких номінаціях: 

«Електроніка та приладобудування», «Матеріалознавство та перспективні 
технології», «Машинобудування», «Інформаційно-
телекомунікаційні системи та технології», «Екологія 
та ресурсозбереження», «Технічна творчість та 
винахідництво», «Робототехніка та робототехнічні 
системи». Проекти учасників конкурсу оцінювали 
науковці вищих навчальних закладів.  
Другі місця зайняли: Щелконогова Марина з 
науковим проектом «Створення перчатки, що 
відтворює відстань в тактильному та звуковому 
форматі», Щока Назар з дослідженням «Генератори 
на ОРЦ (органічному циклі Ренкіна)». Третє місце 
отримав Марченко Назар, презентувавши свою 
роботу «Створення інформаційної системи для надання ветеринарної 
допомоги». Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді дякує 
науковим керівникам: Дрєєву О. М. (секція «Комп’ютерні системи та мережі; 
Internet–технології та WEB дизайн»), Мітленко Л. О. (секція «Авіа- та 
ракетобудування, машинобудування і робототехніка»), Мірошниченку О. І. 
(секція «Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем») за підготовку 
і перемогу у заключному етапі Всеукраїнського конкурсу «Майбутнє 
України». 

Слухачі Кіровоградської Малої академії 
наук 6-9 лютого 2018 р. в м. Києві брали участь 
у національному етапі міжнародного конкурсу 
Intel Еко-Україна 2018. 
На конкурс було представлено 162 
дослідницькі проекти від молодих науковців із 
усієї країни. У фінал конкурсу пройшли 16 
наукових робіт учнів Кіровоградської області. 
Проекти учасників оцінювали провідні ауковці 

та освітяни з наукових та науково-освітніх установ України. За результатами 
участі слухачі Кіровоградської малої академії наук посіли призові місця: 
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ІІ місце - Маркова Яна, учениця 11 класу 
навчально-виховного комплексу «Ліцей 
інформаційних технологій – спеціалізована 
школа II ступеня» Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області; 
ІІІ місце - Чесницький Данило, учень 11 
класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області; 
ІІІ місце - Казаков Владислав, учень 9 класу 
навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована 
школа» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області; 
ІV місце - Грабик Вікторія, учениця 10 класу 
навчально-виховного комплексу «Ліцей 
інформаційних технологій – спеціалізована школа II ступеня» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області; 
ІV місце - Любарська Дарія, учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 
«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована школа II ступеня» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області; 
ІV місце – Рудь Марина, учениця 11 класу Йосипівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Благовіщенської районної ради. 
Проект Казакова Владислава відзначений премією Л. Кучми, який надає право 
представляти свою роботу на Всесвітньому фіналі міжнародного конкурсу 
Intel ISEF, який відбувся з 13 по 18 травня 2018 року у м. Пітсбург (штат 
Пенсильванія, США).  

15 лютого 2018 року слухачка секції 
«Технологічні процеси та перспективні 
технології» Марія Рудик (науковий керівник 
Піскова С.В.) брала участь у тренінгу 
«Основи сучасного бізнесу». Учасниця 
отримала знання з таких напрямів: бізнес та 
бізнесова діяльність; менеджмент, 
маркетинг. М. Рудик дізналася про тонкощі 

ведення 
бізнесу і вчилася створювати рекламні 
слогани для своїх винаходів. А також мала 
нагоду представити свої проекти 
запрошеним представникам ЗМІ о 14:30 під 
час прес-конференції. Тренінг проводила 
Вікторія Карп – кандидат економічних наук, 
доцент кафедри міжнародного бізнесу 
Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, практикуючий 
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маркетолог – фахівець у сфері інноваційного маркетингу, омніканального 
маркетингу, нейромаркетингу і маркетингу впливу. 
UF Incubator – технологічний бізнес-інкубатор, створений на базі 
Національного центру «Мала академія наук України», щоб допомогти 
талановитим та ініціативним молодим людям реалізувати свої стартапи. 
Користувачі UF Incubator проходять інтенсивну навчальну програму, 
отримують доступ до коворкінгу і лабораторії прототипування. Щороку 
українські школярі продукують до 500 винаходів, більшість з яких так і 
лишаються нереалізованими. Адже юні винахідники не мають знань і навичок, 
як створити бізнес-план проекту, знайти партнера чи інвестора та запустити 
успішний бізнес. Бізнес-інкубатор буде працювати безкоштовно, але його 
слухачі мають пройти конкурсний відбір. При інкубаторі діятиме лабораторія 
прототипування, де винахідники зможуть створити макети і прототипи своїх 
проектів. Уже закуплена перша партія обладнання для лабораторії: 3D-
принтери, фрезерні, лазерні та плазморізальні верстати, паяльні станції, 
різальний плотер – усього 14 одиниць устаткування. 

 
 
Слухачка секції «Валеологія» Чічікова Ганна 
(науковий керівник Олефіренко І.В.) приймала 
участь у відбірковому національному конкурсі з 
нейронаук Ukrainian Brain Bee 2018 та отримала 
сертифікат. 
  
 
 
 
З 18-21 березня 2018 року учениця 

Кіровоградського обласного навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат - школа мистецтв), 
слухачка Малої академії наук учнівської молоді 
Василиженко Марія взяла участь у І етапі Школи 
громадянської і волонтерської участі «Агенти змін». 
Даний досвід дав змогу відкрити себе та 
сформулювати усвідомлення своєї ролі у суспільстві. 
Достатня кількість лекцій і сесій, неймовірні 
організатори та дружний колектив неминуче цьому 

сприяли. Та не зважаючи на «нудне звучання» слова «лекція», будь-які заняття 
проходили в ігровій формі. Школа «Агенти змін» - це прекрасна можливість 
всебічно розвинутися, віднайти однодумців, поринути у думки про створення 
чогось для покращення життя твого міста.  

http://man.kr.ua/uploads/posts/2018-03/1521726908_29543130_798936193634533_8050422597235507200_n.jpg
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Традиційно щороку з метою залучення 
до науково-дослідницької діяльності учнів 5–
11-х класів проводиться Всеукраїнський 
інтерактивний конкурс «МАН-Юніор 
Ерудит». Змагання відбувається у чотирьох 
номінаціях: «Техніка»; «Екологія»; 
«Астрономія»; «Історія». Перевірили свої 
знання у номінації «Екологія» та «Історія» 
слухачі секцій КМАНУМ «Всесвітня 
історія», «Гідрологія», «Мистецтвознавство» 
(наукові керівники Севастяненко С. О., Шапран В. С., Андреєва О. А.). За 
результатами участі МАНівці отримали сертифікати учасників (першого і 
другого ступенів) та приємні подарунки із логотипом конкурсу. 

19 березня 2018 року слухачі наукових секцій КМАНУМ «Валеологія» 
та «Медицина» разом із керівником Олефіренко Іриною Валеріївною 
долучилися до вебінару з біології «Смак». Учасники дізналися про те, яку роль 
відіграв смак у розвитку людського інтелекту, який вплив робить на смак 
еволюція, чи правильні так звані «смакові карти мови», як був винайдений 
сахарин і чим загрожують штучні підсолоджувачі. Почули відповіді на деякі 
важливі запитання: «Як працюють смакові рецептори?»; «Чим загрожує 
втрата смаку?»; «Чи справді наш смаковий досвід складають лише п’ять 
базових смаків?». Вебінари такого формату дуже корисні, тому що дають 
змогу дізнатися багато чого нового і корисного, а також поспілкуватися з 
компетентними людьми.  

12-13 квітня 2018 року в США (штат 
Делевер) під час Youth Entrepreneurship 
Summit (Молодіжний Підприємницький 
Саміт) пройшов півфінал та Всесвітній 
фінальний раунд конкурсу Diamond 
Challenge for High School Entrepreneurs. 
Слухачі секції «Технологічні процеси та 
перспективні технології» Чесницький 
Данило та Овечко Олександр (науковий 
керівник Піскова Світлана Вікторівна) для 

участі у Міжнародному конкурсному проекті Diamond Challenge for High 
School Entrepreneurs 
подали проект «InSky 
Energy» та увійшли 
до числа українських 
фіналістів, які 16 та 17 
березня 2018 року в 
Американському 
домі міста Києва 
презентували розробку. 
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За результатами участі посіли І місце та отримали головний приз у 1000$. 
  

З 19 по 20 квітня 2018 року в м. Дніпро на 
базі Національного центру аерокосмічної освіти 
ім. О.М. Макарова відбулася XVI Всеукраїнська 
конференція школярів «Зоряний шлях». Слухачі 
наукових секцій КМАНУМ «Екологічно безпечні 
технології та ресурсозбереження» КМАНУМ 
Глущенко Сергій з роботою «Астроінженерний 
дослідницько-житловий комплекс на Місяці» та 

Андреєв Дмитро з роботою «Видобуток і використання корисних копалин на 
Місяці» взяли участь у заході. За результатами участі Андреєв Дмитро посів 
почесне ІІІ місце.  
  

17-20 квітня 2018 року слухачка наукової секції 
«Технологічні процеси та перспективні технології» 
Любарська Дарія (науковий керівник Піскова Світлана 
Вікторівна) представила проект «Забезпечення житлового 
будинку водою за рахунок конденсації води з повітря» на 
національному етапі міжнародного конкурсу 
«Стокгольмський юнацький водний приз». 
 
 
  

У квітні 2018 року слухачі наукової 
секції «Іспанська мова» (науковий керівник 
Балуба Олена Анатоліївна) стали 
учасниками мовної академії «Местер» в 
Іспанії. Програма перебування була дуже 
насиченою і включала уроки та лекції для 
дітей та викладачів в академії «Местер», а 
також екскурсії. Крім того, учні брали участь 
в конференціях з історії та мистецтва, а на 
майстер-класах вчилися танцювати сальсу і 

севільяну і готувати іспанську тортилью. Поїздка стала унікальною 
можливістю побачити своїми очима культурні цінності країни і 
поспілкуватися з її жителями. 
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У Львові 03-05 травня 2018 року 
відбулася Міжнародна учнівська науково-
практична конференція «Україна очима 
молодих». Слухачів КМАНУМ Глущенка С., 
Холявінську А., Ящук Д., які презентували 
свої роботи, привітали: Л. С. Мандзій, 
директор департаменту освіти і науки 
Львівської обласної державної адміністрації; 
Хлюпа І.О., завідувач лабораторії хіміко-
біологічних наук про Землю Національного 

центру «Мала академія наук України»; Бородчук І.А., директор КЗ ЛОР 
«Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді». 
 

 
19 травня 2018 року відбувся фінальний етап і підведення підсумків 

щорічного Всеукраїнського конкурсу з кристалохімії для школярів 
загальноосвітніх навчальних закладів. Змагання проходить уже вдев’яте, а 
організаторами його є Національний центр «Мала академія наук України», 
кафедра неорганічної хімії Львівського національного університету імені 
Івана Франка і Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівська 
обласна Мала академія наук учнівської молоді». Конкурс «Кристали» має ім’я 
його засновника – видатного вченого у галузі кристалохімії, доктора хімічних 
наук, професора, засновника Львівської кристалохімічної школи Євгена 
Гладишевського. 

Мета конкурсу – популяризація знань з хімії та суміжних галузей науки, 
підтримка обдарованих дітей і учнівської молоді, залучення їх до науково-
дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових відділень Малої академії 
наук України. 

До участі у змаганні зголосилися понад 4000 учнів з усієї країни. Під час 
першого етапу інтелектуального суперництва учні віком 6-12 років (середня 
вікова категорія) вирощували кристали із солі та цукру, а учні віком 13-18 
років (старша вікова категорія) готували і надсилали тези своїх наукових 
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спостережень на тему «Кристали: кольори та світло», які у форматі стендових 
доповідей презентували 19 травня у Львівському національному університеті. 

Директор КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської 
молоді» Іванна Бородчук, звертаючись до учасників заходу, зазначила, що це 
унікальний конкурс, в якому беруть участь навіть першокласники і який дуже 
активно об’єднує довкола науки школярів, їхніх батьків та наставників. 

Після вітальних слів відбулася церемонія нагородження переможців. 
Спершу відзначили наймолодших учасників інтелектуальних змагань – учнів 
середньої вікової категорії. У номінації «Найбільший кристал» перемогу 
здобули учениця 7 класу Марганецької гімназії Софія Черних і учень 6 класу 
Костянтинівської ЗОШ №3 Донецької області Ілля Шамардін. «Найякісніший 
кристал» вдалося виростити учениці 5 класу Лозівської ЗОШ №1 Анні Еттіх 
та учневі 5 класу спеціалізованої школи №8 м. Самбора Оресту Слутому. 
Переможцями у номінації «Найоригінальніший кристал» стали учень 5 класу 
Опорного закладу «Торецька ЗОШ І–ІІІ ступенів №6» Микита Дорофєєв і 
учень 3 класу Криворізької ЗОШ №43 Микита Туганов. У номінації 
«Віртуальний кристал» першість вибороли учениця 4 класу Тернопільської 
СЗШ І ступеня з поглибленим вивченням основ економіки Валерія 
Дзюбинська й учениця 4 класу Лиманського НВК «ЗОШ I–III ступенів – ДНЗ» 
№1 Евеліна Пелипенко. 

Усіх переможців серед учнів середньої вікової категорії нагородили 
дипломами і сертифікатами на десятиденний відпочинок у Закарпатській 
області. 

Вкрай відповідальним моментом конкурсу також було визначення 
найкращих серед учнів старшої вікової категорії, які провели надзвичайно 
ґрунтовні і перспективні наукові дослідження. 

Отже, з-поміж усіх представників 21 області України перемогу здобув 
учень 9 класу Курахівської гімназії «Престиж» Кирило Ступін, який 
презентував роботу «Оптичні явища в кристалах». 

Друге місце посіли учень 8 класу ЗОШ І–ІІІ 
ступенів №2 м. Копичинці Олександр Гук (за роботу 
«Кристали: кольори та світло») і учениця 6(10) класу 
Української гімназії №1 Івано-Франківська 
Анастасія Мельницька (за роботу «Вплив 
люмінесцентних речовин на структуру кристала»). 
Третє місце у масштабних учнівських змаганнях 
зайняли учень 11 класу Лисичанського 
багатопрофільного ліцею Кирило Кошеленко, 
учениця 10 класу Кременчуцького НВК №4 
Маргарита Лапшова й учень 9 класу ОНЗ 
«Дмитрівська ЗШ ім. Т. Г. Шевченка» Олександр 
Терпак. 

Присутні переможці та призери конкурсу серед учнів старшої вікової 
категорії отримали премії професора Євгена Гладишевського, а також 
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сертифікати на участь у Всеукраїнських наукових профільних літніх школах 
Малої академії наук. Окрім того, уже вийшов друком збірник учнівських 
наукових тез Всеукраїнського конкурсу юних дослідників «Кристали» імені 
Євгена Гладишевського. 

На завершення урочистого засідання Роман Євгенович Гладишевський 
запевнив присутніх, що на основі деяких представлених наукових 
спостережень школярів можна розробляти успішні стартапи. За його словами, 
природа може розв’язати всі проблеми, якщо взяти від неї натхнення, додати 
людську креативність, то можна розвивати нові процеси, створювати нові 
речовини для медицини, екології, збереження енергії, передачі інформації, 
адже відкриття чекають всюди. 

18 травня 2018 року у залі 
Адміністративної ради Київського 
політехнічного інституту імені І.Сікорського 
(молодіжна секція) відбулася перша науково-
практична конференція «Відновлювана та 
воднева енергетика-2018», присвячена 100-
річчю НАН України та до Дня науки в 
Україні. Конференція проводилась з метою 

обговорення питань комплексного 
використання технологій відновлюваної та 
водневої енергетики. 

Запросили для участі у конференції 
слухачів наукової секції «Теоретична фізика» 
КМАНУМ (науковий керівник 
Мірошниченко Олександр Іванович). Благий 
Дмитро презентував тему «Вібрація як 
джерело електричного струму» та Боровик 
Ольга «Альтернативна енергія урбанізованих 
зон». 

Проекти учасників оцінювали 
провідні науковці та освітяни з 
наукових та науково-освітніх установ 
України. Одним із експертів виступив 
Олександр Рєпкін, голова Енергетичної 
асоціації «Українська воднева рада», 
який відзначив високий рівень 
представлених проектів. Учасникам 
конференції та керівникам проектів 
вручено сертифікати учасників та 
подяку відповідно. 

З 13 по 18 травня 2018 року у м. Пітсбург (штат Пенсильванія, США) на 
Всесвітньому фіналі міжнародного конкурсу Intel ISEF презентував проект 

http://man.kr.ua/uploads/posts/2018-05/1526906111_33079903_2056877507717414_7218463676536193024_n-1.jpg
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слухач секції «Технологічні процеси та перспективні технології» Казаков 
Владислав (науковий керівник Піскова Світлана Вікторівна). 

У номінації «Техніка» в конкурсі «МАН-Юніор Дослідник - 2018» 
дипломом ІІІ ступеня нагороджено Носачову 
Карину, ученицю 10 класу комунального закладу 
«Устинівське навчально-виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Устинівської 
районної ради Кіровоградської області» та Горбенко 
Софію, ученицю 8 класу, комунального закладу 
«Устинівське навчально-виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Устинівської 
районної ради Кіровоградської області». 

Конкурс реалізовувався у два етапи. На І 
(підготовчому) етапі учасники надсилали презентації 
та тези своїх досліджень на запропоновані теми. 

Матеріали, представлені учасниками, розмістили на сайті конкурсу для 
подальшого рейтингового оцінювання. Проекти оцінювали експерти – члени 
журі.  

З 13 по 19 травня 2018 року слухачка 
Кіровоградської Малої академії наук 
учнівської молоді Марія Василиженко 
розкрила свої можливості у ІІ етапі 
громадянської і волонтерської участі та 
патріотичного виховання для дітей «Агенти 
змін». Кожен із учасників презентував свій 
проект, всі опанували фінансову грамотність, 
дізналися, що потрібно для справжнього 

підприємця. Тренінгові заняття були присвячені волонтерству, міжнародним 
можливостям. Цікавими і вражаючими були лекції, які стосувалися 
трисекторної моделі взаємодії держави, громадських організацій і бізнесу. 
Були обговорені проблеми, які впливають на людину і громаду. Сергій 
Корнилюк, тренер Школи «Агенти змін» наголосив на тому, що молодь має 
усвідомити своє місце в житті.  

Влітку Марія Василиженко буде працювати і намагатися реалізовувати 
свої концепції. Після закінчення навчання слухачка КМАНУМ може 
захистити свій реалізований проект у місті Кропивницькому завдяки 
громадянській ініціативі. 

3.2. Участь учнів-слухачів МАНУМ у масових заходах обласного та 
районного рівнів  

Обдаровані люди приносять велику користь суспільству, державі, є її 
гордістю. Однак, дослідники стверджують, що багато надзвичайно 
обдарованих людей не реалізували своїх можливостей через несприятливе 
виховання в дитинстві. Американські психологи, вивчивши життєвий шлях 
400 видатних людей, виявили, що 60% із них мали у школі значні труднощі, 
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важко пристосовувалися до умов навчання, орієнтованого на середній рівень 
знань. Нерідко інтелектуально обдарована дитина не знаходить розуміння ні 
педагогів, ні однолітків. Тому перед суспільством, державою, навчальним 
закладом і сім’єю постає проблема навчання і виховання таких дітей. 

Одним зі шляхів цілісної, багаторівневої системи виявлення та відбору 
обдарованих учнів є Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді, 
основний напрям діяльності якої − дослідницько-експериментальний, що 
передбачає залучення вихованців до науково-дослідницької, 
експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи у різних 
галузях науки, техніки, культури і мистецтва. 

Формат Кіровоградської МАНУМ забезпечує гармонійне поєднання 
духовного, інтелектуального, творчого розвитку молодого покоління, дозволяє 
створити умови для соціального та професійного самовизначення. 

З метою популяризації позашкільної освіти та урізноманітнення 
навчального процесу протягом року Кіровоградською МАНУМ проводився 
ряд заходів, учасниками яких мали змогу стати усі бажаючі слухачі МАНУМ. 

16 вересня 2017 року в 
Центральноукраїнському національному 
технічному університеті відбулася 
настановча сесія для слухачів, 
абітурієнтів МАНУМ та членів наукових 
товариств учнів області. У ній взяли 
участь понад 1000 учнів із різних шкіл 
міста Кропивницький та районів області.  

В цьому 
році почали працювати 59 секцій в 12 відділеннях. 
На першому занятті кожен науковий керівник 
познайомив зі своїм напрямом роботи, окреслив 
план роботи. Цікавих тем для спілкування було 
достатньо. Навіть деякі батьки, які супроводжували 
своїх діток на настановчу сесію, побажали 
послухати виступи наукових керівників. Сподіваємось, що весь навчальний рік 
буде таким же вдалим, як і початок. 

Дрони, роботи, літаючі об’єкти – всім 
цим на початку нового навчального року 
порадувало нас відділення технічних наук 
Кіровоградської МАНУМ в 
Центральноукраїнському національному 
технічному університеті. Слухачі активно 
включились в роботу зі своїми керівниками 
секцій. 

Кожен день – це новий етап життя, калейдоскоп подій, розвиток. Про це 
все і не тільки розповідала Піскова Світлана Вікторівна, ознайомлюючи з 
планом роботи секції «Технологічні процеси та перспективні технології». 
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Зрозуміло, що на сьогоднішній день інноваційні технології прогресують, але 
як розвиватися і зберегти нашу матінку природу? Над цим питанням 
продовжує активно працювати секція «Екологічно безпечні технології та 
ресурсозбереження». 

Останнім часом техніка спростила життя людини. Важко повірити, що 
декілька років тому, не було багатьох гаджетів, але наука не зупиняється! 
Сіріков Олександр Іванович окреслив основні напрямки діяльності в секції 
«Електроніка та приладобудування», а Якунін Роман Петрович в секції 
«Матеріалознавство».  

Науковий керівник секції «Авіа- та ракетобудування, машинобудування і 
робототехніка» Задорожна Оксана Володимирівна довела, що роботи, літаючі 
апарати – це вже не персонажі фантастичних фільмів, а реальність. Вони 
презентували слухачам цікаві розробки. Краще один раз побачити, ніж почути! 
Відділення технічних наук вразило винаходами. 

В житті немає нічого неможливого, тому треба постійно 
експериментувати, не боятися ділитися з цікавими ідеями винаходів. Науковий 
керівник секції «Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології» 
Дробот Олександр Ігорович визначив основні аспекти своєї роботи, а Амосов 
Володимир Васильович – керівник секції «Науково-технічна творчість та 
винахідництво» звернув увагу, якщо є науковий потенціал, треба всіма силами 
намагатися реалізувати його в життя. 

Конструкторські рішення і креативні 
ідеї! Перші заняття у відділенні 
комп’ютерних наук. Звичайно, не хочеться 
вірить, що комп’ютер скоро замінить 
людський мозок, тобто буде мислити, 
самонавчатись, розпізнавати. Але все 
можливо! Штучний інтелект – це актуальне 
питання сьогоднішнього дня. Наукові 

керівники секцій «Комп’ютерні системи та мережі», «Internet-технології та 
WEB дизайн» Дрєєв Олександр Миколайович і Мелешко Єлизавета 
Владиславівна окреслили план роботи, наголосили на постійному розвитку 
телекомунікаційних, інформаційних технологій. Дійсно, ІТ-технології – один 
із перспективних напрямків діяльності. 

Слухачі секції «Інформаційні системи бази даних та системи штучного 
інтелекту», «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми» були 
вражені тим, наскільки комп’ютер став 
важливим помічником для людини, тому що 
сучасні гаджети розпізнають різні мови в 
реальному часі, впізнають обличчя людини.  

Важливе значення має безпека, над цією 
проблемою продовжують працювати слухачі 
секції «Безпека інформаційних та 
телекомунікаційних систем». Собінов 
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Олександр Георгійович ознайомив із основним напрямом роботи секції 
«Технології програмування». 

Українська мова – багатовікове 
надбання народу. Саме в українських 
традиціях, звичаях поєднується нова й 
стара культура. Основою культурного 
розвитку кожної нації є її фольклор, він в 
досконалій мистецькій формі відображає 
життя, працю, боротьбу за кращу долю, 
історію, побут, думки, прагнення й 
погляди народу. У відділенні 

«Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства» в новому 
навчальному році продовжують працювати і вивчати цікаві питання. 
Скарбничку цікавих досліджень продовжує поповнювати Волчанська Ганна 
Василівна на секції «Українська мова». Кожен повинен не тільки знати, як 
спілкуватися, але й орієнтуватися в інших важливих питаннях.  

Мистецтво і література – «безсмертний дотик до душі»! Науковий 
керівник секції «Українська література» 
Ратушняк Олександр Михайлович 
ознайомив із напрямком роботи, 
продекламував слухачам гарну українську 
поезію. Важливо розуміти, література – це не 
тільки навчальний предмет у школі. Кожен 
художній твір, поезія чомусь навчають, 
виховують багатогранну особистість.  

Незвичайний підхід до занять запропонувала 
Манойлова Ольга Миколаївна – науковий керівник 
секції «Зарубіжна література». Вивчаючи літературу 
інших народів світу, кожен буде мати змогу відчути 
себе справжнім туристом, тому що заочно опиниться 
в іншій країні. 

Мистецтво допомагає людині самоствердитися. 
Кожен художній витвір спонукає до роздумів. 
Головне розуміти мистецтво, відчувати, що хотів 
сказати геній. Бездумно неможливо споглядати на 
картини, читати книги письменників. Кириченко 
Олена Іванівна окреслила план роботи секції 
«Мистецтвознавство». 
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Здоров’я — запорука щастя й 
повноцінного життя. І хоча можна почуватися 
добре, слід пам’ятати, що про здоров’я треба 
дбати змалечку й постійно. Активно 
включилося в роботу відділення «Хімія та 
біологія». Не обійшлось без цікавих 
досліджень, наукові керівники наголосили на 
сучасних аспектах в медицині.  

Рівні організації живої матерії, клітину 
як основну структурно-функціональну одиницю живої природи, репродукцію, 
будову, а також обмін речовин у клітині, віруси і т. д. будуть вивчати разом із 
керівником Валентиною Федорівною Скоморох в новому навчальному році на 
секції «Загальна біологія». Здоров’я — це не все, але все без здоров’я — ніщо! 

На секції «Біологія людини» продовжують вивчати розвиток, процеси 
життєдіяльності, походження людини. Науковий керівник Олена Віталіївна 
Маркова зазначила: кожен повинен орієнтуватися в основних питаннях, які 
стосуються здоров’я, вміти застосовувати знання на практиці, щоб зміцнити 
організм, загартувати його, вберегти від різних захворювань, стати фізично 
здоровою, розвиненою людиною. 

Науковий керівник Людмила 
Анатоліївна Ульдякова на секції «Зоологія, 
ботаніка» звернула увагу, що вивчення 
тваринного, рослинного світу необхідне не 
тільки для загального кругозору. Деякі 
лікувальні рослини використовуються в 
народній медицині, можуть замінити 
шкідливі і дорогі ліки. Також слухачі будуть 

працювати над проблемою усунення небезпеки, збереження здоров’я. 
Чітко окреслили план роботи керівники секцій Людмила Костянтинівна 

Святенко «Хімія» та Валентина Петрівна 
Черній «Валеологія». Для юних хірургів, 
кардіологів, терапевтів продовжує працювати 
секція «Медицина», керівником якої є Олена 
Валеріївна Нєворова. Фізичний стан 
залежить від емоцій, настрою, почуттів.  

В сучасному житті дуже багато стресів, 
як їх уникнути і постійно зберігати душевний 
спокій? Про все це цікаво розповідав своїм слухачам Віктор Іванович Куліш – 
науковий керівник секції «Психологія».  
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28 вересня 2017 року на базі Будинку дитячої та 
юнацької творчості Олександрійської міської ради 
пройшов перший обласний етап Всеукраїнського 
науково-технічного виставки-конкурсу молодіжних 
інноваційних проектів «Майбутнє України». Конкурс 
проводився в таких номінаціях:  

– електроніка та приладобудування; 
– матеріалознавство та перспективні технології; 
– машинобудування; 
– інформаційно-телекомунікаційні системи та 

технології; 
– екологія та ресурсозбереження; 

– технічна творчість та винахідництво; 
– робототехніка та робототехнічні системи.  
До складу журі входили наукові 

керівники секцій: Сіріков О. І. («Електроніка 
та приладобудування»), Амосов В. В. 
(«Науково-технічна творчість та 
винахідництво»), Дрєєв О. М. («Комп’ютерні 
системи та мережі», «Інтернет-технології та 
веб-дизайн»), Ковальов Ю. Г. («Аерофізика та 
космічні дослідження»), Коваль Г. В. 
(«Агрономія»). 

Всі науково-дослідницькі проекти були достатньо цікавими, журі важко 
було визначити кращого із кращих. 
Прослухавши повністю всі виступи, обрали 
талановитих переможців. В номінації 
«Екологія та ресурсозбереження»: 

− перше місце виборов Кудрявеньков 
Артем – проект «Розумне водопостачання»; 

− друге місце отримала Лещенко Оксана 
– проект «Нові перспективи використання 
енергії вітру». 

Журі в номінації «Технічна творчість та винахідництво» визначили 
переможців: 

− перше місце отримав Ілля Воронцов – 
презентував роботу «Розмовляюча «ручка-
помічник». 

− друге місце отримав Станіслав 
Росовський за цікавий проект «Дослідження 
виникнення українського орнаменту та його 
використання у проприльній різьбі». 
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Третє місце дісталось Буртовому Анатолію за проект «Електромеханічні 
кросівки». В номінації «Електроніка та приладобудування» перше місце 

виборов Назар Марченко з роботою 
«Створення інформаційної системи для 
надання ветеринарної допомоги». Декілька 
місць визначили в номінації 
«Матеріалознавство та перспективні 
технології»: перше місце здобув Артем 
Самсонов, презентувавши роботу 
«Використання неньютонівської речовини як 

аморизатор у бронежилетах», друге місце зайняв Данило Чесницький, 
ознайомив зі своєю роботою «Видобування електроенергії з атмосфери», а 
також Владислав Казаков – «Використання блукаючих струмів планети», 
Марія Рудик - «Термопокриття». 

Вітаємо переможця в номінації «Машинобудування» Назара Щоку. Він 
виступив з роботою «Створення генераторів на ОРЦ (органічному циклі 
Ренкіна)». 

На сьогоднішній день дуже багато незвичайних розробок, які стосуються 
робототехніки. Марина Щелконогова презентувала проект «Створення 
перчатки, що відтворює відстань в тактильному та звуковому форматі» в 
номінації «Робототехніка та робототехнічні системи».  

В номінації «Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології» 
вдалось перемогти Ярославу Чугаю, він виступив із роботою «Реалізація 
керування системою освітлення міста через однофазну електромережу в межах 
концепції «розумне місто». 

 
На базі Олександрійського колегіуму працює 

секція МАНУМ «Російська мова» (наукові керівники: 
доцент Афанасьєва Л І., учитель російської мови 
Пантасенко Г. І.). Слухачі секції підвищують власний 
культурний рівень, реалізовують свій творчий потенціал 
під час участі в міських та 
всеукраїнських конкурсах, 
написанні та захисті 

науково-дослідницьких 
робіт. 

У цьому році учениця 
Олександрійського 

колегіуму Колєватова Даша представила свою 
роботу «Ойконіми Олександрійщини» на 
Міжнародному конкурсі «Мій рідний край», який 
проводився у м. Львові, і виборола І місце. 

 

http://man.kr.ua/uploads/posts/2017-10/1507097498_22140767_671427796389866_5537131986015877896_n.jpg
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21 жовтня 2017 року в Льотній академії 
НАУ відбулися консультації для учнів-
слухачів МАНУМ та членів наукових 
учнівських товариств. На сесію приїхало 
понад 300 учнів з різних районів 
Кіровоградської області, а також зі шкіл міста 
Кропивницького. 

Літаючі дрони, багато неймовірних 
вражень, емоцій – така атмосфера була характерна для туманної, а згодом 
сонячної суботи. Заняття проходили в 
незвичному форматі – спочатку наукові 
керівники секцій поглиблювали знання 
слухачів зі своєї дисципліни, консультували з 
приводу обраних тем наукових досліджень, 
готували до написання контрольних робіт, 
детально розповідали про основні вимоги 
щодо оформлення і написання наукової 
роботи. 

Потім слухачі, наукові керівники мали можливість познайомитися з 
авіаційною культурою, музейним комплексом, відвідавши музей історичного 
краєзнавства, інтерактивний музей-літак, Алею авіаторів, на якій було 

презентовано дуже багато повітряних 
моделей, стендів, креативних композицій, 
фонтанів у вигляді літака. Екскурсоводи 
розповідали про авіаційну техніку різних 
років, окремих авіаторів, які були закохані в 
небо. Цікаво, корисно, важливо, актуально – 
під таким девізом пройшли консультаційні 
заняття для слухачів МАНУМ.  

Здавалось би, осінні канікули, холодна 
погода, але це не завадило слухачам секції 
КМАНУМ «Журналістика» відвідати цікаву і 
дуже корисну екскурсію. Науковий керівник 
секції В. В. Левицький спочатку розповів про 
видатні місця м. Кропивницького, де 
проживали або перебували відомі 
журналісти, публіцисти. 

Але найбільше вразило слухачів секції відвідування Кіровоградської 
обласної державної телерадіокомпанії, розташованої в самому серці міста в 
будівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації. Кожен із слухачів 
мав змогу попрактикуватися на студії радіо «Скіфія-центр». Саме тут майбутні 
журналісти начитували текст для радіопрограми, знайомилися з основною 
специфікою роботи. Потім мали можливість відчути себе журналістами-
репортерами на місці подій. Була розіграна ситуація, де науковий керівник став 

http://man.kr.ua/uploads/posts/2017-10/1508747100_22552715_680066085526037_8350175083699373481_n.jpg
http://man.kr.ua/uploads/posts/2017-10/1508747021_22549480_680063935526252_234239245958888348_n.jpg
http://man.kr.ua/uploads/posts/2017-10/1508747074_22555247_680063572192955_1103433133500223795_n.jpg
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свідком трагедії, слухачі повинні були взяти в нього 
інтерв’ю. 

Юні журналісти посиділи і попрактикувалися 
у кріслі ведучої в студії, де відбуваються зйомки 
відомої програми новин «Тема дня», а також КІТ 
(Кіровоградського інтернет-телебачення). 
Окремо провели 

практичні заняття, де знімають програму 
«Радіомайдан». Слухачі секції повинні були 
придумати актуальні теми, проблеми, які 
стосуються міста Кропивницького, а також 
потім провести програму в форматі дискусії. 

 
 

18 листопада 2017 року в Льотній 
академії Національного авіаційного 
університету відбулися консультаційні 
заняття для слухачів Кіровоградської 
Малої академії наук учнівської молоді. 
Всі були вражені урочистою зустріччю з 
цікавою програмою, виставками, 
екскурсіями. 

Але і не забули про навчання. 
Наукові керівники секцій плідно попрацювали зі слухачами, які приїхали з 
різних районів області. Розглядалися питання, які стосуються написання 
контрольних робіт, наукового дослідження, підготовки до Всеукраїнського 
конкурсу-захисту. 

Слухачі секцій приїжджають з 
найвіддаленіших районів області, щоб 
отримати необхідні знання, 
проконсультуватися з приводу своєї наукової 
роботи. Всім дякуємо за співпрацю і бажаємо 
подальших перемог! 

 
 
 

23 листопада 2017 року в 
Центральноукраїнському національному 
технічному університеті відбулася науково-
практична конференція «Сучасний стан 
економіки України: проблеми та перспективи 
розвитку». 
Наукові керівники: Сторожук О. В., 
Заярнюк О. В., Пугаченко О. Б. підготували до 
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виступу слухачів КМАНУМ – Бакум В., Кавуна С., Сухова В., Туманову Л., 
Чуракова І. за такими тематичними напрямками: 

– проблеми теорії та практики розвитку 
економіки в умовах інтеграційних процесів в 
Україні;  

– сучасна економіка: досвід, проблеми і 
перспективи розвитку; 

– світова економічна криза: причини, 
наслідки та перспективи подолання; 

– ринок праці України: європейський 
вимір; 

– соціально-економічні аспекти управління людськими ресурсами у ХХІ 
столітті; 

– менеджмент енергоефективності та енергозбереження;  
– проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічної безпеки в 

Україні. 
Всі поставлені питання були розглянуті. Науково-практична конференція 

дуже корисна для слухачів, тому що поглибила знання з економіки, дала 
можливість обмінятися досвідом.  

5 грудня 2017 року в Центральноукраїнському 
державному педагогічному 
університеті імені 
Володимира Винниченка 
слухачка секції 
«Правознавство» Сергієнко 
Катерина разом зі своїм 
науковим керівником 
Рябовол Л. Т. взяли участь у 
круглому столі «Права 
людини: актуальні 
проблеми сьогодення» з 
нагоди відзначення 

всесвітнього Дня Прав людини у рамках проведення тижня права. За участь у 
заході Катерина отримала сертифікат.  

8 грудня 2017 року на базі навчально-виховного комплексу «Знам’янська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей» відбувся вебінар з хімії на тему 
«Комплексні сполуки: від будови до властивостей». Вебінар проводився в 
онлайн-режимі, на ньому слухачі КМАНУМ прослухали лекцію, розширили 
свої знання з таких питань, як координаційні або комплексні сполуки – один з 
найбільш поширених класів хімічних сполук як неорганічної, так і органічної 
природи. Розкрили будову цих сполук, вивчили, чим вони відрізняються від 
інших типів хімічних сполук, і чому є такими вкрай важливими для сучасного 
життя людини. Науковий керівник секції хімії МАНУМ Погребняк Оксана 
Вікторівна, а також слухачі вебінару Гребенюк Поліна, Лебідь Дарина, 



178 
 

Бабійчук Анастасія, Зайцев Володимир, Кречун Ірина, Самойленко Поліна 
вважають, що сучасні заняття в такому форматі дуже корисні. Деяких 
зацікавила інформація про участь данних сполук у більшості біохімічних 
процесів, що забезпечують існування живих організмів. Цікаво, що сполуки 
зараз застосовуються у хіміотерапії в онкології.  

В грудні 2017-січні 2018 року в 
районах та містах області був проведений І 
(районний) етап Всеукраїнського 
конкурсу-захисту. З метою виявлення, 
підтримки обдарованої учнівської молоді, 
залучення її до наукових досліджень та 
створення умов для самореалізації творчої 
особистості в сучасному суспільстві, 
створення умов для формування 
інтелектуального потенціалу нації 

8 грудня 2017 року районним методичним кабінетом відділу освіти, 
молоді та спорту Маловисківської райдержадміністрації проведено І 
(районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України. 

На Конкурс було подано 20 науково-дослідницьких робіт від юних 
науковців Маловисківського району: Злинського НВК (2), Злинської ЗШ №1 І-
ІІІ ст. (3), Оникіївської ЗШ І-ІІІ ст.(3), Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ст.(2), 
Мануйлівського НВК (2), Плетеноташлицької ЗШ І-ІІІ ст.(2), Смолінської 
ЗШ№1 І-ІІІ ст.(1),Смолінського НВО (3), Хмелівського НВО (2). Наукове 
учнівське товариство «Інтелект» Маловисківського РБДЮТ представляли 17 
учнів у 9 секціях, наукове товариство «Патріот» Смолінського НВО 
представляли 3 учні у двох секціях. 

Конкурс пройшов на належному рівні. Роботи учнів були представлені у 
таких секціях: мовознавства (2), історії та краєзнавства (4), математики (2), 
географії та ландшафтознавства(3), лісознавства(1), загальної біології (1), хімії 
(3), правознавства(1), психології(2). Конкурсні роботи юних науковців 
відзначені членами журі за широкий спектр наукової тематики. 

Переможцями районного етапу стали 15 учнів (І місце – 3 учні, ІІ місце – 
4 учні, ІІІ місце – 8 учнів). Журі - методисти та вчителі вищої категорії, 
методисти районного методичного кабінету, відзначило добрий рівень 
підготовки учнів Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ступенів (Руденко В.О. та Соломина 
І.А.), Мануйлівського НВК (Постолюк П.І.), Оникіївської ЗШ І-ІІІ ст. 
(Нечипурук А.С., Добролевська Н.В., Прилипко Л.В.), Плетеноташлицької ЗШ 
І-ІІІ ст. (Шабанова Л.С.), Смолінської ЗШ№1 І-ІІІ ст. (Л.Г. Теліга), Злинської 
ЗШ№1 І-ІІІ ст. (Махно Р.П., Шверненко Т. В., Голованова О.В.), Злинського 
НВК (Аристенко Л.П.), Смолінського НВО (Бурдейна Л.І., Миронова Н.В.), 
Хмелівського НВО (Майдебура Т.В. та Присяжнюк К.В.). 

Цікаві та змістовні роботи представили учні Мануйлівського НВК та 
Злинської ЗШ №1 І-ІІІ ст. у секції «Історичне краєзнавство». Юні дослідники 
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зібрали та узагальнили спогади жителів села Злинка (1932-1933 роки) та села 
Мануйлівка (1946-1947 роки) про голодомор. Для досягнення поставленої 
мети автори познайомилися з науковою літературою з теми «Голод в Україні та 
на Кіровоградщині», з’ясували причини, обставини та наслідки голоду, 
розробили проекти «Голод 1946-1947 років у спогадах жителів с. Мануйлівка» 
(П. Постолюк) та «Голод 1932-1933 років у спогадах жителів с. Злинка» (О. 
Голованова) на основі методики «Жива історія», проаналізували та 
узагальнили отриману інформацію. 

З 12 по 19 грудня 2017 року на базі 
комунального закладу «Навчально-виховного 
комплексу загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів №34 - економіко-правового ліцею 
«Сучасник» - дитячо-юнацького центру» 
міської ради м. Кропивницького відбувався 
захист наукових робіт. Слухачі КМАНУМ 
презентували свої проекти у різних секціях. 
Успішно захистився Андріяшевський Віталій 
(слухач секції «Німецька мова») з темою 

роботи «Сфера життєдіяльності німців». Не менш цікавим було дослідження 
«Шотландія: історія, звичаї, традиції» Зубарєвої Анастасії (секція «Англійська 
мова). Також 12 грудня пройшов захист робіт слухачів секції «Інформатика». 
Дослідження ще раз підтверджують, наскільки важливі ІТ-технології в 
сучасному суспільстві. 

13 грудня 2017 року на базі 
Добровеличківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №1 відбувся І (районний) етап 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт членів наукового 
товариства учнів «Пошук» та учнів освітніх 
закладів району. 

На розгляд журі районного конкурсу 
було представлено 22 науково-дослідницькі 
роботи учнів з 8 освітніх закладів 

(Добровеличківська ЗШ І-ІІІ ступенів №1, Добровеличківський НВК №2, КЗ 
Добровеличківське НВО, Помічнянські ЗШ №1, №2, №3, Гнатівський НВК, 
філія Дружелюбівський НВК КЗ Добровеличківського НВО, Липнязька ЗШ І-
ІІІ ступенів). Конкурсне журі працювало за трьома напрямками: суспільно-
гуманітарний, фізико-математичний та природничий. Всі слухачі виступили з 
ґрунтовними дослідженнями. Кожен детально ознайомив зі своїм напрямком 
роботи.  
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13 грудня 2017 року на базі навчально-
виховного комплексу «Гімназія – 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4» 
відбувся І міський етап Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів наукових товариств 
м. Світловодська. У конкурсі взяли участь 
учні-члени шкільного НТУ «Світоч» (НВК 
№4) та міського НТУ «Галактика» в 
наступних секціях: «Зарубіжна література», «Біологія», «Математика», 
«Хімія», «Фізика», «Географія», «Історія України».Члени журі відмітили 
актуальність обраних учнями тем для дослідження, ретельне проведення 
теоретичної та практичної частин наукових робіт. Кращими з конкурсантів 
стали: Халинбаджах Тимур (секція «Історія України», науковий керівник 
Кобильська О.Ю.); Єременко Владислава (секція «Зарубіжна література», 
науковий керівник Капелюшна Б.П.); Безкостний Ілля (секція «Математика», 
науковий керівник Берест Т.І.), Сербіна Ліза (секція «Хімія», науковий 
керівник Голобородько С.В.), Ракул Анастасія (секція «Історія України», 
науковий керівник Бессараб С.М.), Довженко Дарина (секція «Історія 
України», науковий керівник Скальська І.В.). 

13 грудня 2017 року відбувся районний 
етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт в 
Олександрійському районі. Свої роботи 
захищали слухачі КМАНУМ, члени 
шкільних наукових товариств, які активно 
працювали над проектами. Конкурс 
проводився в секціях: «Екологія», «Біологія», 

«Хімія», «Літературознавство», «Мистецтвознавство», «Математика», 
«Астрономія», «Фізика», «Інформатика», «Історія», «Філософія».У заході 
взяли участь 28 учнів із 10 закладів освіти району: Користівської ЗШ І-ІІІ ст., 
Олександрівської ЗШ І-ІІІст., Головківського НВК, Протопопівської ЗШ І-ІІІ 
ст., Куколівського НВК, Косівського НВО, Добронадіївської ЗШ І-ІІІ ст., 
Войнівської ЗШ І-ІІІ ст., Цукрозаводського НВК. 

Слухачі презентували свої проекти наукових досліджень: «Українські 
прізвища як джерело лінгво - краєзнавчої інформації»; «Історичне минуле 
Українського козацтва в українських народних піснях східної 
Олександрійщини»; «Перший населений пункт Олександрійщини»; «Захисні 
лісосмуги як складові елементи локальної екомережі»; «Оптичні ілюзії»; 
«Вплив фізичних навантажень на підлітків»; «Поширення, біологія та міграції 
сірої чаплі (Ardea cinerea) в Кіровоградській області»; «Вплив рівня розвитку 
уяви на академічну успішність підлітків»; «Негативний вплив на довкілля 
буровугільних розрізів»; «Особливості вирощування та утримання кролів в 
домашніх умовах». 
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Дипломами відділу освіти за зайняте І місце нагороджені: 
Давиденко Андрій (Добронадіївська ЗШ І-ІІІ ст., науковий керівник 

Федоров В.М.); 
Шибіцька Тетяна (Куколівський НВК, науковий керівник Шевцов А.О.); 
Личман Анастасія (Олександрівська ЗШ І-ІІІ ст., науковий керівник 

Кандейкіна М.Ю.); 
Солодуха Вікторія (Головківський НВК., науковий керівник 

ПеревізнякВ.І); Бугайченко Каріна (Користівська ЗШ І-ІІІ ст., науковий 
керівник Калюта В.О.). 

14 грудня 2017 року в Олександрії за спільною ініціативою науково-
методичного центру управління освіти, 
молоді та спорту, НВК «Олександрійський 

колегіум – спеціалізована 
школа», Будинку дитячої та 
юнацької творчості, 
Олександрійського відділення 
Кіровоградської МАНУМ на 
базі НВК «Олександрійський 
колегіум – спеціалізована 
школа» проведено Науковий 

пікнік «День Наума». Метою проведення Наукового пікніка була 
популяризація наукових знань і залучення молоді до творчої наукової роботи, 
до науково-дослідницької роботи, що сприяє популяризації науки, ознайомлює 
з визначними науковими досягненнями людства. 

Участь у заході взяли учні 8-11 класів закладів загальної середньої освіти, 
вихованці закладів позашкільної освіти, студенти Олександрійського 
медичного училища, Олександрійського коледжу Білоцерківського 
національного аграрного університету, які активно займаються науково-
дослідницькою діяльністю. 
Слухачі наукових секцій КМАНУМ підготували виставку демонстраційних 

моделей і макетів; показали різні досліди з 
фізики, ознайомили з інформаційними 
технологіями. Також для учнів і вихованців 
проведено один з науково-популярних 
проектів МАН – лекторій «Наука ХХІ 
століття: перспективні напрями розвитку», 
лекторами якого виступили науковці закладів 
та установ м. Олександрії та 
м. Кропивницького. 
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На стендовому (постерному) та медіа захисті був презентований 41 проект 
учасників у номінаціях: електроніка та приладобудування, екологія та 
ресурсозбереження, технічна творчість та 
винахідництво, мистецтвознавство, 
філологія, валеологія, хімія, зоотехнія та 
інші. 

Для 
керівників 
наукових 

учнівських 
товариств, 

вчителів, які 
працюють на базі закладів освіти м. 

Олександрії, проведено науково-практичну конференцію «Освітня академія 
«ДЕНЬ НАУМА», метою якої було ознайомлення вчителів із сучасним 
досвідом навчання, науки та інженерії в освітніх закладах.  

В Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 
Володимира Винниченка 16 грудня 2017 року традиційно відбулися 
консультаційні заняття для слухачів КМАНУМ та членів НТУ. На заняттях 
основна увага приділялася підготовці до Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт. Наукові 
керівники секцій активно готували слухачів 
до контрольної роботи, звертали увагу на 
важливі питання щодо написання наукових 
робіт. 

 
 

15 грудня 2017 року в малій залі 
Бобринецької районної державної 
адміністрації пройшов І (районний) етап 
Конкурсу-захисту науково–дослідницьких 
робіт учнів-вихованців секцій наукового 
товариства «Дослідник» Малої академії наук 
учнівської молоді. На конкурс представили 
роботи 14 вихованців наукового учнівського 

товариства «Дослідник». Були висвітлені цікаві теми в різних секціях. Багато 
учнів досліджували основні мотиви 
творчості письменників із Бобринецького 
району, а також історію села, екологічні 
проблеми, зацікавилися рослинністю своєї 
місцевості. Були висвітлені і болючі теми, які 
стосуються голокосту. Під час захисту 
науково-дослідницьких робіт члени журі 
оцінювали аргументацію вибору та розкриття 

http://man.kr.ua/uploads/posts/2017-12/1513582018_25446488_2075858102693575_5096181550984778177_n.jpg
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теми, новизну та практичне значення роботи; послідовність та логічність 
викладу матеріалу з теми дослідження. 

Журі районного конкурсу-захисту, до 
складу якого входили працівники відділу 
освіти, молоді та спорту районної державної 
адміністрації, комунального закладу 
«Бобринецький районний будинок дитячої 
творчості», керівники районних методичних 
об’єднань вчителів історії, географії, 
української мови та літератури відзначили 
актуальність та науковість учнівських робіт, 

доцільність та ефективність використання мультимедійних презентацій, 
належний рівень розкриття теми досліджень, представлених до захисту 
учнями-членами МАН. 

Відповідно до рішення журі перше місце зайняла Бершадська О.; друге 
місце – Думлер Я., Зайцева Д., третє місце – Халілова Д., Асатрян А., 
Григорян О. Методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді 
та спорту Єгорова О.А. подякувала учням за гідне представлення робіт на 
конкурсі-захисті.  

 
19 грудня 2017 року в Національній 

бібліотеці України (м. Київ) відбулося 
урочисте нагородження переможців 
Всеукраїнського дитячого літературного 
конкурсу «Творчі канікули». Серед 
літературних творів, отриманих від 3 тисяч 
дітей з усієї України, переможцями стали 
слухачі секції «Літературна творчість» 

Кіровоградської Малої академії наук 
учнівської молоді (науковий керівник 
Частакова Н.С.): в номінації «Так, я люблю 
Україну» з поезією «Воля, що долає час» став 
Денис Бірзул. В номінації «Моя майбутня 
професія» перемогла Анна Варакута зі своїм 
прозовим твором «Давня легенда». 

18 грудня 2017 року в м. Олександрія 
відбувся І етап конкурсу-захисту 
дослідницьких робіт у секціях «Валеологія» 
та «Медицина». 
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Основними завданнями конкурсу є 
виявлення і підтримка обдарованих дітей, 
залучення інтелектуально й творчо 
обдарованої молоді до науково-дослідницької 
та експериментальної роботи, формування 
активної громадянської позиції учнівської та 
студентської молоді, виховання в них 
самостійності, наполегливості, вміння 
формувати й відстоювати власну думку. 

Поряд із досвідченими дослідниками–студентами Олександрійського 
медичного училища на конкурс представили свої роботи учні ЗНЗ міста, які 
тільки розпочинають дослідницьку діяльність. 

Усі учасники змагання незалежно від зайнятого місця одержали 
найвагоміший приз - науковий досвід. Кожен із них пройшов урок 
самоствердження, який дав змогу оцінити свої знання і можливості. 

20 грудня 2017 року на базі 
комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання «Навчально-виховоний комплекс 
« Гімназія - загальносвітня школа І - ІІІ 
ступенів №1» Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області» відбувся міський 
етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
наукового товариства «Глобус», який 

проведено спільно відділом освіти, молоді та спорту Бобринецької міської 
ради та комунальним закладом «ЦДЮТ». 

Зі словами привітання до учнів звернулася Пасічник Т. С., методист 
методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту, яка зазначила, що 
участь у наукових змаганнях робить нашу молодь відкритою до нових знань, 
грамотною, компетентною, творчою, дає поштовх до самовдосконалення та 
майбутньої успішної професійної діяльності. 

Цього року на І етап конкурсу 
представлено науково-дослідницькі роботи в 
секціях: «Всесвітня історія», «Соціологія», 
«Релігієзнавство» (керівник секцій 
Бібік Н. С.) та «Екологія» (керівник секції 
Плющевська І. В.). 

Під час презентації власних науково-
дослідницьких робіт юні дослідники виявили 
свої ораторські здібності, навички 
красномовства, креативність, оригінальний підхід та знання теми власного 
дослідження. Журі після тривалого обговорення визначило переможців.  
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Традиційними стали засідання Шкільного 
наукового товариства «Росток» у 
комунальному закладі «Навчально-виховне 
об’єднання - Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №31 з гімназійними класами, центр 
дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області». Ось і цього року 20 грудня 2017 
року відбувся справжній аукціон творчих 
ідей учасників наукового товариства. 

У секціях проводиться навчально-виховна, інформаційно-методична, 
організаційно-масова та навчально-тренувальна робота. НТУ «Росток» 
розвиває в учнів досвід, який знадобиться їм під час навчання у вищих 
навчальних закладах, розвиває академічну обдарованість, стимулює розвиток 
дитячої ініціативи, наукової творчості. Очолює цю роботу заступник директора 
з навчально-виховної роботи Кісєєва Н.В. та вчитель-методист Чухряєва В.І. 

Учні представили свої роботи у вигляді 
наукових проектів, презентацій, відеороликів, 
досліджень, повідомлень. Найкращими стали 
роботи Малишевої В., Молочко Є., Савіцької 
Є., Коростієнко К., Троян Є., Конкс М.. 
Адміністрація закладу на чолі з директором 
Тиханською Т. І. створює всі умови та 
докладає максимум зусиль для розвитку 
творчого потенціалу учнів.  

На базі Олександрійського коледжу 
Білоцерківського національного аграрного 
університету 20 грудня 2017 року відбувся 
конкурс-захист науково-дослідницьких робіт 
у відділенні «Екології та аграрних наук». 
Важливо зазначити, що дослідження 
учасників конкурсу ґрунтувалися на основі 
висновків зроблених у результаті власних 
аналізів та дослідів. Конкурсанти 
ознайомили присутніх із питаннями 

фармакінетики лікарських речовин на сучасному етапі, зазначили 
проблематику водної ерозії ґрунтів, запропонували застосовувати препарат 
«Тріхопол» при віспі у голубів. Особливо актуально прозвучала тема 
«Африканська чума свиней», яка виявлена на території Олександрії. 

http://man.kr.ua/uploads/posts/2017-12/1513930072_img_0370.jpg
http://man.kr.ua/uploads/posts/2017-12/1513930011_img_0368.jpg


186 
 

21 грудня 2017 року презентували свої 
науково-дослідницькі роботи мовознавці 
м. Олександрія. На розсуд членів журі 
представлено дослідження учнів-слухачів 
наукових секцій «Російська мова» та 
«Українська мова» КМАНУМ та учнів 
наукових товариств ЗНЗ міста.  

У цьому році тематика робіт 
ґрунтувалася на вивченні місцевого 
матеріалу: досліджено історію походження 
прізвищ учнів Олександрійського колегіуму 
та жителів села Звенигородка; історію походження та особливості 
словотворення назв населених пунктів Олександрійщини; походження назв 
магазинів і торгівельних точок м. Олександрія; досліджено та зроблено 
порівняльний аналіз назв вулиць м. Олександрія. 

На базі комунального закладу «Устинівське 
навчально-виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Устинівської районної ради Кіровоградської 
області» 22 грудня 2017 року відбувся І 
(районний) етап Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідних робіт у секції 
«Українська мова», в якому взяли участь учні 
9-11 класів. 

При захисті науково-дослідницьких 
робіт учні показали ґрунтовні знання з 
української мови. Юні науковці глибоко 
розкрили теми досліджень, зробили висновки 
й показали практичне значення особистих 
наукових напрацювань. Члени МАН 
отримали слушні поради та пропозиції від 
компетентного журі. Журі після тривалого 
обговорення визначило переможців. Ними 
стали: Шаповалова Карина, учениця 11 класу Седнівського НВК ЗШ І-ІІІ ст.- 
ДНЗ та Носачов Владислав, учень 11 класу КЗ «Устинівське НВО ЗШ І-ІІІ ст.» 
(І місце), Іванченко Єлизавета, учениця 10 класу Седнівського НВК ЗШ І-ІІІ 
ст.- ДНЗ (ІІ місце).  
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22 грудня 2017 року відбувся І етап 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України на базі НВО №6 
«Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ЦЕВ 
«Натхнення» Кропивницької міської ради. В 
захисті прийняли участь учні 9-11 класів, 
секція французької мови. Кращі роботи 
учнів: Краснюк Влади (11 кл.); Матякубової 
Мафтунабони (10 кл.); Вишневської Анни 
(10 кл.).  

27 грудня 2017 року на базі методичного 
кабінету Новоархангельського районного 
центру по обслуговуванню закладів освіти 
відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
слухачів Кіровоградської МАНУМ. 

На Конкурс було представлено 26 
учнівських робіт з 7 загальноосвітніх 
навчальних закладів Новоархангельського 

освітнього округу. 11 робіт представили слухачі НТУ «Інтелект» 
Новоархангельського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» 
Новоархангельського НВО №1; 5 робіт представили слухачі НТУ «Ерудит» 
Новоархангельської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новоархангельського НВО №2; 4 роботи - НТУ «Меридіан» Підвисоцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Т. Г. Шевченка Підвисоцького 
НВО, 1 робота учня Тернівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Підвисоцького НВО; 4 роботи презентували учні Торговицького НВО, з них 2 
роботи НТУ «Пошук» Торговицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та 
2 роботи учнів Кам’янецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Учасники 
Конкурсу демонстрували свої дослідження у різних галузях науки, а саме :  

– «Біологія», «Валеологія» - 7 робіт; 
– «Історія» - 5 робіт; 
– «Математика», «Інформатика» - 4 роботи; 
– «Фізика», «Астрономія» - 4 роботи; 
– «Українська мова та література», «Журналістика» - 3 роботи; 
– «Географія» - 1 робота; 
– «Екологія» - 1 робота; 
– «Хімія» - 1 робота. 

 
26 грудня 2017 року, коли в повітрі відчувався запах новорічного свята, 

на подвір’ї Гайворонського НВО №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
гімназія» було гамірно та людно. Це юні науковці приїхали з усіх куточків 
Гайворонщини представити свої перші наукові відкриття та знахідки. Саме в 
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цей день відбувся І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Гайворонської філії МАН. У І 
етапі конкурсу взяли участь 90 талановитих школярів із 18 навчальних 
закладів району. Слухачі Гайворонської філії МАН представляли свої 
проекти в 11 секціях: археології, історії, географії, біології, екології, 
української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, 
математики, фізики, психології. 

Переможцями стали 43 обдарованих учнів, роботи яких направлені до 
участі у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту. 

Дякуючи змістовній роботі працівників методичного кабінету, які 
очолювали секції Гайворонської філії МАН (Касьяненко В.О., Береза І.Г., 
Гончарук Г.В., Рябокучма А.Д.), учасники конкурсу показали високий рівень 
підготовки наукових робіт, значне зростання самостійності, оригінальності, 
новизни досліджень.  

10 січня 2018 року на базі опорного навчального закладу «Богданівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Г. 
Ткаченка» пройшов І етап Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України в 
Знам’янському районі. Директор ОНЗ 
С.Бойчук разом зі своїми вихованцями 
гостинно зустрів учасників районного заходу. 
На урочистому відкритті зі словами 
привітання до учнів звернулися перший 
заступник голови райдержаміністрації О. 

Грінчак, Богданівський сільський голова А. Іващук, начальник відділу освіти, 
молоді та спорту райдержадміністрації В.Сидоренко. 

На І етап конкурсу-захисту було представлено 48 наукових робіт юних 
дослідників із 11 закладів освіти району у 9 
відділеннях. Учні показали свої знання та 
результати досліджень у 21 секції (українська 
мова, українська література, зарубіжна 
література, фольклористика, англійська мова, 
математика, фізика, експериментальна та 
теоретична фізика, інформатика, географія, 
гідрологія, психологія, біологія, зоологія, 
ботаніка, хімія, екологія, лісознавство, 
географія, історія та історичне краєзнавство). Оцінювання здійснювалося у два 
тури: заочне оцінювання робіт та захист науково-дослідницьких робіт. 

Журі конкурсу відзначило належний рівень захисту науково-
дослідницьких робіт: високу культуру мовлення конкурсантів, чіткість і 
грамотність викладення матеріалу, уміння вести дискусію, дотримання 
регламенту. Захист науково-дослідницьких робіт супроводжувався 
презентаційними матеріалами. 
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Участь у наукових змаганнях робить нашу молодь відкритою до нових 
знань, грамотною, компетентною, творчою, дає поштовх до 
самовдосконалення та майбутньої успішної професійної діяльності. 

На базі Новоукраїнського центру дитячої 
та юнацької творчості «ЗОРІТ» проведено І-
ий етап конкурсу - захисту науково - 
дослідницьких робіт учнів-членів МАН. На 
конкурс було подано 30 заявок від п᾽яти 
опорних закладів освіти району, філій та 
Ганнівської ОТГ. Тематика досліджень 
дитячих робіт вражає великою 

різноманітністю, актуальністю, практичним значенням. Юні дослідники 
презентували дослідження з 17 напрямків: екології, фольклору, ботаніки, 
агрономії, психології, математики, біології людини, української літератури, 
психології, археології. Журі відзначило високий рівень підготовки дітей. 

На ІІ (обласному) етапі конкурсу Новоукраїнський район представляли 
Ященко Руслана, Юрчик Аліна, Упиренко Богдана, Комар Ольга, 
Чорноіваненко Ірина, Мохонько Дарина, Крайня Катерина (учні Глодоської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів), Правий Михайло (учень Рівнянської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5), Комзолова Наталія, Шевченко 
Ольга (учениці Рівнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2), 
Ананічев Сергій (учень філії Рівнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №2 «Кропивницька загальноосвітня школа»), Андрушко Анастасія 
(учениця філії Рівнянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №2 «Рівнянська 
загальноосвітня школа №7»), Шворінь 
Тетяна, Шеремет Тамара, Дильман Дарина 
(учні Комишуватської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів), Корнюша Дар’я, 
Чернишин Юлія, Гай Наталія, Катеринюк 
Ангеліна (учні Ганнівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів), Ковалець Анна 
(учениця філії Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
«Шишкинська загальноосвітня школа»). 

За результатами пошуково-
дослідницької роботи учнівських творчих 
краєзнавчих об’єднань, 24 січня 2018 року на 
базі Кіровоградського обласного 
краєзнавчого музею, відбулася VI підсумкова 
обласна конференція переможців заочних 
експедицій. Організаторами конференції 
стала Кіровоградська обласна державна 
адміністрація, управління освіти, науки, 

молоді та спорту Кіровоградської ОДА та комунальний заклад 
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«Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді». 60 юних пошуковців та їх керівників працювали у 2-х 
секціях «Моя Батьківщина – Україна», «Мій рідний край» та «Край, в якому я 
живу». У конференції взяли участь представники 13 районів та міст області, 
які представили на розсуд висококваліфікованого журі свої пошуково-
дослідницькі проекти. 

Традиційно в рамках конференції мали можливість апробувати свої 
науково-пошукові роботи й слухачі секції історичного краєзнавства Малої 
академії наук. Незважаючи на позаконкурсну участь учнів Кіровоградської 
МАНУМ, їх виступи та зміст робіт були високо оцінені членами журі секцій. 
Зокрема, жваве обговорення та велику кількість зацікавлених питань 
викликала робота слухача секції «Історичне краєзнавство» Потєхіна Антона, 
учня 9 класу КЗ «ЗШ І-ІІІ ступенів №3 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області імені Олени Журливої» «Роль козацьких зимівників в 
економічному освоєнні Буго-Дніпровського 
межиріччя». 

Колотуха Олександр Васильович, 
завідувач кафедри географії та геоекології 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка, керівник секції 
«Моя Батьківщина – Україна» відзначив 
надзвичайно високий науковий рівень 
представленого в рамках конференції 

наукового пошуку Потєхіна Антона. 
10, 16 та 17 лютого 2018 року 

проходив ІІ (обласний) етап 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України (далі 
–конкурс) на базі 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка. Кількість 
учасників обласного етапу конкурсу 
кожного року збільшується, цьогоріч на 
конкурс було подано 557 науково-
дослідницьких роботи від юних 
науковців з усіх районів та міст області, 
що надало змогу представити роботи у 
різних сферах наукових знань.  

Конкурсні випробування проходили 
у 60 наукових секціях. До роботи журі 
конкурсу були залучені науковці з 
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Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка, Центральноукраїнського національного технічного 
університету, Льотної академії  Національного авіаційного університету, 
Донецького національного медичного університету, Кіровоградського 
інституту розвитку людини, Кіровоградського інституту Міжрегіональної 
академії управління персоналом, Кіровоградського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 
Олександрійського коледжу Білоцерківського національного аграрного 
університету, Олександрійського медичного училища. 

Під час конкурсу-захисту учні 
продемонстрували результати своїх 
наукових досліджень, над якими 
вони працювали впродовж року. 
Написання контрольної роботи 
стало перевіркою знань з базових 
дисциплін. 

Переможцями обласного етапу 
стали 247 учнів (І місце – 40 учнів, 
ІІ – 77, ІІІ – 130), які були 
нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ 
ступеня.  

 
Кіровоградська Мала академія активно готує 
переможців ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт до ІІІ етапу. Здавалось би, чого боятися? 
Вже писали і контрольну роботу, і 
презентували свої дослідження. Насправді, 
не просто так Антуан де Сент-Екзюпері 
зазначав: «Досконалість – це не тоді, коли 
нічого додати, а тоді, коли нічого відняти»! 

Дійсно, учасники гарно орієнтуються в 
тематиці своїх робіт, але не завжди готові 
психологічно презентувати їх. Тому 
підготовка передбачила спеціальні 
психологічні тренінги з використанням 
сучасних методик. Важливе значення має і 
риторика. В більшості випадків успіх 
залежить від гарного мовлення, мистецтва 
переконувати, жестикуляції, міміки. Саме 
цього навчаються учасники у професіоналів. 
 Крім того, конкурсанти відвідали Кіровоградську обласну державну 
телерадіокомпанію, записали декілька програм, які будуть транслюватися в 
прямому ефірі радіо «Скіфія-центр». Спочатку в очах учасників був помітний 
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страх, але коли ведуча почала ставити питання щодо їх дослідження, в голосі 
відразу з’явилася впевненість.  

В рамках підготовки до 
Всеукраїнського конкурсу 
дослідницьких робіт для учнів 6–8 
класів та XVI Всеукраїнської 
конференції школярів «Зоряний шлях» 
слухачі наукових секцій КМАНУМ 
«Екологічно безпечні технології та 
ресурсозбереження», «Агрономія» 

(наукові керівники Піскова С. В., Коваль Г. В.) взяли участь у науковій 
конференції, що відбулася 2 квітня 2018 року на базі Будинку дитячої та 
юнацької творчості Олександрійської міської ради. Учасники конференції 
висвітлили питання освоєння космосу, проблематики звалищ та довкілля, 
розкрили поняття про альтернативні джерела енергії, які існують або 
з’являються в навколишньому природньому середовищі, запропонували 
заходи щодо енергозбереження в побуті та навчальному закладі. 

У м. Києві з 19 по 24 квітня 2018 року відбувся ІІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт КМАНУМ. У запеклій 
боротьбі брало участь 1200 учасників з різних областей України, з них 44 
фіналісти Кіровоградської Малої академії. Здавалось би, масштабна подія з 
великою кількістю учасників, але незважаючи на це, нашій області вдалося 
отримати 15 призових місць. На жаль, є дуже багато і потенційних переможців, 
які пройшли бар’єр конкурсу, набрали високу кількість балів, але не отримали 
місця, тому що дуже велика конкуренція. 

Яскраві враження, суперечливі 
емоції – радість і сльози, 
відвідування цікавих музеїв, 
зустріч з відомими політиками, 
вченими, корисні тренінги – все 
це пережили фіналісти конкурсу 
за 6 днів. 
Знаковою подією в цьому році 
було відкриття конкурсу, на якому 
вперше був присутній Прем’єр-
міністр України Володимир 

Гройсман. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, звертаючись з 
привітаннями до учасників конкурсних змагань, наголосила, що дуже важливо 
спілкуватися і розвиватися разом з однодумцями для реалізації спільних 
проектів. 



193 
 

На другий день конкурсу-захисту 
у програмі заходу були 
передбачені «Діалоги про 
завтра». Спочатку «Діалоги…» з 
молоддю вів французький 
імунолог і цитолог, лауреат 
Нобелівської премії з фізіології і 
медицини 2011 року Жуль 
Оффман. Потім з МАНівцями 
працювала відомий і успішний 
психолог, сертифікований коуч, 
мотиваційний спікер, тренер із семирічним досвідом,співзасновниця 
популярного в Україні проекту Upgrad Алла Клименко. 

Переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт було нагороджено у 
Жовтневому палаці на Алеї Героїв Небесної 
Сотні. Відкрив урочистості президент Малої 
академії наук України, академік Національної 
академії наук України Станіслав Довгий, який 
першим запросив до вітань почесного гостя з 
дружньої Польщі. Чистою українською тепло 
привітав присутніх посол Польщі в Україні Ян 

Пекло. Найкращі учні у вестибюлі Жовтневого палацу презентували свої 
проекти, де зібралося чимало журналістів, почесних гостей. Завдяки гарному 
захисту і презентації на виставці свого проекту «Догляд за станом повітря» Є. 
Костянецький (секція «Науково-технічна творчість та винахідництво») 
отримав запрошення на безкоштовне навчання на інженерно-фізичному 
факультеті в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. 
Секретар Ради Національної безпеки і оборони України О. Турчинов зазначив, 
що «є щось важливіше, ніж диплом або золота медаль. Головне в житті – це 
навчитися перемагати, отримувати насолоду від відкриття». Бажаємо всім 
учасникам і переможцям не зупинятися, продовжувати свою справу, постійно 
розвиватися і здобувати перемоги! 

З метою створення платформи для обміну 
досвідом, інноваційними ідеями та 
відзначення кращих учнівських проектів  

17 травня 2018 року в Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Олександрійської міської ради проведено 
Міську наукову конференцію учнівської та 
студентської молоді «Крізь терни до 

зірок». Подія відбувається у форматі 10 спікерів та 60 учасників. На 
конференції представили свої проекти слухачі наукових секцій КМАНУМ - 
призери та учасники заходів всеукраїнських та міжнародних рівнів. 
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Знання – настільки дорогоцінна річ, що їх 
варто здобувати з будь-якого джерела! В 
цьому році слухачі КМАНУМ мали 
унікальну можливість поповнити свій багаж 
знань, здобути досвід, навчаючись у 
філологічній, історичній, фізико-
астрономічній та літній школі комп’ютерних 
технологій з 04 по 08 червня 2018 року.  
Кожна школа передбачає заняття з науковим 
керівником, а також цікаві психологічні 

тренінги, астрономічні практикуми, заняття з робототехніки, екскурсії-квест, 
навчально-тематичні екскурсії до музеїв і т.д.  
 
Учасники мали можливість не тільки здобути 

нові знання, 
ознайомитися з 

актуальними 
напрямами 
досліджень, 

але й відвідали 
творчу 

лабораторію відділу мистецтва обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. Дмитра Чижевського, взяли 
участь в екскурсії-квест, науково-тематичній екскурсії в 
Кіровоградському художньо-меморіальному музеї 
О. О. Осмьоркіна. Особливо були вражені 
астрономічним практикумом «Зоряне небо», заняттями 
з робототехніки, які дали можливість попрактикуватися 
в улюбленій справі. Психологічні тренінги, заняття 
«Ораторське мистецтво», 
тренінг «Робота в команді 
лідер» дали змогу 

учасникам підвищити самооцінку, позбутися від 
різних страхів, які виникають під час захисту 
науково-дослідницьких робіт. Владислав Балог, 
учасник філологічної школи впевнений: «Ці 
знання знадобляться у житті, тому що кожного 
дня треба відчувати себе лідером, не боятися 
виступів на публіці, виражати свої думки». 
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Учасники історичної школи: Катерина Сергієнко, Антон Потєхін, Юрій Ванін, 
Михайло Громовий, Володимир Таборанський подякували своїм науковим 
керівникам за нестандартний підхід до вивчення історії. На думку Катерини 

Сергієнко: «Етнологічні лікбези, екскурсії-
квести, науково-тематичні екскурсії – це 
найкращі прийоми вивчення історії, які дають 
можливість не тільки здобути знання, а й 
поринути в історичну, таємничу атмосферу». 
 
 
 

3.3. Участь учнів-слухачів у Всеукраїнських літніх профільних 
школах Малої академії наук України 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 
року №12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік» 
(за основними напрямами позашкільної освіти) цього року до участі в заходах 
запрошувались учні 8 − 11 класів загальноосвітніх шкіл та вихованці 
позашкільних навчальних закладів, учні-члени Малої академії наук України, 
переможці і учасники ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН, слухачі Всеукраїнських наукових 
профільних шкіл МАН. 

З 17 по 24 вересня 2017 року на базі 
популярного унікального науково-освітнього 
комплексу України – «Міжнародного 
науково-креативного кемпу МАНЛАБ» (в 
Пущі-Водиці, м. Київ) Національного центру 
Малої академії наук України проходила 
школа англійської мови Brainy English. 
Кіровоградську Малу академію наук 
представляли - Рудик Марія – слухачка секції 
«Технологічні процеси та перспективні 

технології» (науковий керівник Піскова Світлана Вікторівна) та «Німецька 
мова» (науковий керівник Сізова Світлана Вячеславівна) та Ящук Дар’я - 
слухачка секції «Економічна теорія та історія економічної думки» (науковий 
керівник Сторожук Оксана Василівна). 
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«Brainy English» – один з проектів НЦ 
«Мала академія наук України», спрямований 
на викладання спеціалізованої англійської 
мови для молоді і фахівців із різних галузей 
– медиків, економістів, правознавців. 
Першою науковою школою цього проекту 
стала англомовна школа з економіки для 
учнів – членів МАН.  

Учасниками навчання стали 17 учнів із 
усієї України. Найважливішою мотивацією 
до участі було поглибити знання з дисципліни, а також потренувати 
професійну англійську, адже в сучасному світі для успішної освіти і кар’єри 
знання цієї мови є обов’язковою умовою.  

З першого ж дня учасники почали продуктивно працювати. Кожного дня 
проводились заняття з англійської мови на профільну тему та лекції відомих 
економістів. Лектор Олександр Підчоса, кандидат економичніх наук ІМВ КНУ 
ім. Шевченка провів заняття на тему «Основи нової ресурсної революції». 
Наступного дня було багато мовної практики та веселощів англійською мовою 
від викладача Matt Maki. Головною подією четвертого дня став візит до 
компанії Deloitte, де учасники говорили про ефективну комунікацію та сталий 
розвиток (Делойт входить до «великої четвірки» аудиторських компаній). 
Олександр Подденежний, викладач з KROK Business School провів практичне 
та цікаве заняття з бізнес управління. Всі проведені лекції та екскурсії суттєво 
покращили знання з профільної англійської лексики та економіки. Цікавою та 
захопливою була екскурсія ангійською мовою по місту Києву! А в останній 
день школи учасники захищали свої проекти та отримали сертифікати. 

 
З 31 жовтня до 04 листопада 2017 року в м. Києві поглиблювали знання 

з хімії слухачі секції «Екологія»: Бережна А. С., Хрусталенко Р. Р. та слухачка 
секції «Хімія» Косянчук Д. В. 
Учасникам розповідали про будову атома, 
також були висвітлені питання, які 
стосуються ядерних реакцій, 
радіоактивності. Цікавими були і практичні 
заняття: готували розчин з певною масовою 
часткою й освоювали способи визначення 
концентрацій у розчині титрометричним 
методом. 



197 
 

Також була проведена екскурсія до 
Національного університету харчових 
технологій. Слухачі не тільки могли 
ознайомитися з обладнанням для проведення 
експериментів, а й спостерігали за 
незвичайними дослідами. 

В хімічній школі можна не тільки 
закріпити знання на практиці, а й трохи 
проекспериментувати. Наприклад, юні 
дослідники під час роботи з розчином зуміли 

створити об’ємну ялинку. 
Хімічна школа корисна для слухачів КМАНУМ. Оскільки кожен має 

можливість займатися своєю справою, проводити цікаві досліди, зустрічатися 
з різними фахівцями. Після очної сесії наукової профільної школи слухачі 
КМАНУМ краще володіють методиками експерименту, закріплюють здобуті 
знання. Крім того, мають можливість розвинути дослідницьке, аналітичне 
мислення, щоб в майбутньому провести власне наукове дослідження.  

З 20 по 28 червня 2018 року 
Національним центром «Мала 
академія наук України» була 
проведена Всеукраїнськіа літня 
хіміко-біологічна школа. Навчання 
проводилося на комфортній базі 
відпочинку в селищі Врублівці 
Хмельницької області, яке 
розташоване серед різнобарвних 
лісів Прикарпаття на узбережжі 
Дністра. 

Кіровоградську область представляли Терпак Олександр, учень філії 
«Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» опорного навчального закладу 
«Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Т. Г. Шевченка» Знам’янської районної 
ради, Щедріна Анастасія та Ковальчук Наталія, учениці комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області. 

Кожна школа розпочиналася з вечора знайомств і тренінгу на 
командоутворення. Окрім лекційних, практичних занять та експериментів, 
була запланована й програма дозвілля. Учні провели інтелектуальне змагання 
«Що? Де? Коли?», а також під час екскурсії пройшлися навколишніми 
теренами Наддністрянщини, прогулювалися катером по Дністру. Для 
МАНівців були організовані і серія стратегічних ігор «Мафія», і спортивні 
розминки й змагання, і гумористична та креативна презентація кожної з 
команд «Ліга сміху». 
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Викладач біології, молодший науковий співробітник Інституту 
молекулярної біології і генетики НАНУ Світлана Антоненко працювала зі 
школярами як на природі, так і в лабораторії. 

– Ми досліджували мікрофлору повітря, води і ґрунту. Також діти 
вивчали вплив різних хімічних елементів на ріст рослин. Оскільки час був 
обмежений, для спостереження обрали редиску, яка швидко проростає. Ще 
учні збирали рожеві і блакитні квіти, які потім змінювали колір внаслідок 
впливу лужного середовища, – розповіла про деталі експериментів пані 
Світлана. 

Педагог хіміко-біологічної школи 
МАН, старший науковий співробітник 
відділу полімерних композитів 
Інституту хімії високомолекулярних 
сполук НАНУ, кандидат хімічних наук 
Олександр Толстов наголосив, що 
спеціалізація школи спрямована на 
екологічну хімію. На думку науковця, 
молодь має розумітися на дослідженнях 
стану екології, тому багато 
експериментів було присвячено аналізу 
навколишнього середовища. 

Вмотивовані на знання школярі знову роз’їхалися у різні куточки країни, 
але тепер їх об’єднує спільний науковий досвід. 

Уже доброю традицією стала участь 
наших манівців у Всеукраїнських літніх 
школах, де вони не просто проводять 
дозвілля та оздоровлення, а й поглиблено 
вивчають та досліджують нові напрямки.  

В Ужгороді з 3 до 10 липня 2018 року 
відбулися літні школи з мистецтвознавства 
та філології Малої академії наук України. У 
програму шкіл увійшли лекції та практичні 
заняття. Кіровоградську область 

представляли: Балог Владислав, учень 10 класу Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв); 
Таборанський Володимир, учень 10 класу Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв); 
Івченко Дарина, учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв); Холявінська 
Анна, учениця 9 класу опорного навчального закладу «Петрівський навчально 
- виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» Знам’янської районної ради Кіровоградської області». 

Мистецтвознавці дізналися про заснування та розвиток закарпатської 
школи живопису та виготовляли мисочки із глини ручною формовкою, 
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оригамі «Японська кусудама - традиції і сучасність». Філологи відвідали 
заняття з української мови «Типи відмінювання і правопис числівників» та 
були в захваті від практичного заняття з фонетики. 

Ознайомили учасників школи і з хореографією та піснями Закарпаття, 
при цьому школярі не пасивно спостерігали, а самі танцювали і співали. 

Насиченою була і екскурсійна 
програма – учні відвідали художній 
музей імені Йосипа Бокшая, 
помилувалися унікальними замками, 
якими так славиться Закарпаття: 
Ужгородським, Мукачівським замком 
(Паланок), Чинадіївським замком, 
відомим як «Сент-Міклош», та 
Палацом Шенборнів. 

З 30 липня по 03 серпня 2018 
року року у м. Дніпро відбулася 
Всеукраїнська школа екологічної 

культури для учнів-слухачів Малої академії наук. Кіровоградську область 
представляли Андреєв Дмитро, учень 9 класу навчально-виховного комплексу 
«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області; Аркан Олександра, 
учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу 
(гімназія-інтернат – школи мистецтв); Карчевський Володимир, учень 8 класу 
Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназії-інтернат-
школи мистецтв). 

Літні школи – це унікальний досвід поєднання навчання і змістовного 
відпочинку. 

Мета школи: підвищення рівня екологічної свідомості молоді з акцентом на 
культурних та ціннісних принципах взаємовідносин в системі «людина-природа-
суспільство». 

Протягом тижня юні дослідники відвідували лекційні та практичні 
заняття, готували наукові проекти, мали змогу поєднати навчання відповідно 
до обраних уподобань з пізнавальними екскурсіями. 

Під час перебування у школі було створено усі умови для гармонійного 
поєднання наукової, пізнавальної та виховної роботи. Програма для 
обдарованих школярів була цікавою та різноплановою. 

Організатори подякували учням за наполегливість у здобутті міцних 
знань, побажали успіхів на науковій ниві та нових звершень. 

З 15 по 22 серпня 2018 року у талановитих школярів із різних областей 
з’явилася можливість попрактикуватися в експериментальній астрономії. 
Слухачі Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді: Сергієнко 
Катерина, учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) та Чорна Валерія, учениця 11 
класу Златопільської гімназії м. Новомиргорода Новомиргородської районної 
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ради Кіровоградської області стали учасниками Всеукраїнської літньої 
астрономічної школи Малої академії наук України. 

Такий активний відпочинок МАНівців з усієї країни 
став уже традиційним і викликає необмежену кількість 
позитивних емоцій у тих, кому пощастило долучитися до 
цього інтелектуального середовища. Протягом тижня юні 
дослідники відвідували лекційні і практичні заняття під 
керівництвом досвідчених педагогів, на самопідготовці 
працювали над розв’язанням творчих завдань, а вночі 
спостерігали за зоряним небом. 

Програма школи була насиченою та неповторною. 
Для повноцінних і якісних лабораторних занять 
використовувалася найсучасніша матеріально-технічна 

база. Щоденні теоретичні заняття і виконання проектних робіт дали 
можливість МАНівцям закріпити на практиці одержані знання та реалізувати 
свій творчий потенціал.  

Тож сподіваємося, що 
такий відпочинок юних 
науковців дасть їм поштовх для 
написання серйозної науково-
дослідницької роботи, яку вони 
успішно презентують цього 
року на Всеукраїнському 
конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України. 
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РОЗДІЛ 4. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ МАНУМ 

 
В основу компетентісного підходу (як нової освітньої парадигми) не 

можуть бути покладені знання, вміння та навички. У сучасному змісті освіти 
вони розглядаються не як мета та основа освіти, а як засіб, матеріал 
моделювання знання, необхідного завтра. Таким чином, знання, вміння та 
навички стають допоміжним компонентом змісту освіти, інструментом 
досягнення освітніх цілей та завдань. 

Успіх інноваційних змін, у першу чергу, залежить від учителя, його 
творчого потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, здібності до 
гнучкого соціально-педагогічного мислення, гуманістичної спрямованості 
особистості. 

Важливу роль у забезпеченні позитивних змін в системі освіти має 
вирішити удосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів та 
підвищення їх наукового і загальнокультурного рівня. 

Удосконалення рівня професійної компетентності кадрів – один із 
основних напрямків роботи МАНУМ. Його реалізація передбачає проведення 
заходів із підвищення професійної компетентності педагогів, котрі працюють 
із обдарованою молоддю. 

У Дніпрі з 19 по 22 вересня 2017 року 
пройшов Всеукраїнський семінар-практикум 
для директорів територіальних відділень 
МАНУМ. На ньому висвітлювалась тема: 
«Сучасні форми партнерської співпраці 
навчальних закладів МАН України у 
контексті формування інноваційних 
компетентностей педагогів та учнів». На 

семінарі представляла Кіровоградську МАНУМ Ящук Т. А. – методист 
відділень «Філософія та суспільствознавство», «Наук про землю», «Історія».  

У обласній державній адміністрації 
відбулася офіційна частина, на якій учасників 
семінару привітав директор департаменту 
освіти і науки, кандидат технічних наук 
Демур А. Л. У виступі він говорив про те, 
наскільки визначною є подія. Також 
зазначив, що семінар представників різних 
областей – символ діалогу, єдності з різних куточків України.  
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Дніпропетровське відділення МАНУМ презентувало діяльність слухачів 
наукових відділень біології, хімії, аграрних наук, екології. Також була 
можливість познайомитись з обдарованими учнями Петриківської середньої 
загальноосвітньої школи. 

Всі дні Всеукраїнського семінару-практикуму були насиченими, 
плідними. Учасникам МАНУМ пощастило, вони мали можливість активно 

попрацювати, збагатитися творчими ідеями, 
набути досвід. 

З 10 по 12 жовтня 2017 року методист 
Кіровоградської МАНУМ Балашова К. В. 
брала участь у Всеукраїнському семінарі-
практикуму координаторів міжнародного 
інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор»: 
«Інноваційні підходи в організації 
навчально-дослідницької діяльності учнів-
членів МАН», який відбувався у Києві. В 
перший день С. Ю. Білоус – завідувач філії 

(науково-дослідної експериментальної лабораторії) Національного центру 
МАНУ, керівник інноваційного педагогічного проекту «Школа-МАН» 
детально розповіла про організацію проведення конкурсу МАН-Юніор Ерудит 
та МАН-Юніор Дослідник. 11 жовтня відбулася захоплююча екскурсія до 
Інституту фізики Національної академії наук України. В цей же день корисною 
інформацією на семінарі поділилася В. М. Мазнюк (заслужений вчитель 
України), ознайомила з методикою складання тестових завдань з історії та 
проведення конкурсу «МАН-Юніор». Наступного дня на семінарі 
обговорювалися доповіді та обмінювалися думками щодо вдосконалення 
організації конкурсів «МАН-Юніор». 

Всеукраїнські семінари-практикуми в такому форматі дуже корисні, тому 
що дають змогу дізнатись, як готувати слухачів до дослідницької діяльності, 

конкурсу. 
 Керівники наукових секцій КМАНУМ 

Мітленко Лариса Олександрівна, Піскова 
Світлана Вікторівна та Мірошниченко 
Олександр Іванович стали учасниками 
освітньої академії «Intel», яка щорічно 
проводиться в рамках конкурсу «Intel 
Techno-Ukraine». 

http://man.kr.ua/uploads/posts/2017-10/1508219387_22310141_353397441796787_4930011959237243318_n.jpg
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«Освітня академія Intel» – науково-практична конференція для керівників 
проектів, вчителів, метою якої є надання всіх необхідних знань про формальну 
та змістовну частини учнівського проекту, а також ознайомлення вчителів із 

передовим досвідом навчання науці та 
інженерії у середній школі.  

Під час заходу педагоги обмінялися 
досвідом та практичними навичками, які 
допомагають каталізувати інтерес учнів до 
вивчення точних, природничих та 
інженерних наук, створювати умови для 
інтелектуального розвитку та підтримки 
обдарованих дітей і служать підвищенню 

педагогічної кваліфікації викладачів.  
Всі учасники науково-практичної конференції отримали сертифікат 

учасника «Освітньої академії Intel».  
За вагомий внесок у підтримці обдарованої молоді та грунтовну 

підготовку учасників Всеукраїнського 
конкурсу Intel-техно Україна 2017-2018 
національного етапу міжнародного 
конкурсу науково-технічної творчості 
школярів Intel ISEF нагородили 
грамотою Короткова Анатолія 
Єгоровича (директора 
Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв).  

 
З 10 по 12 жовтня 2017 року в місті Одеса здобував досвід науковий 

керівник секції Кіровоградської МАНУМ «Мультимедійні системи, навчальні 
та ігрові програми» Мироненко Віктор 
Анатолійович на семінарі «Сучасні ІТ-
технології в контексті розвитку 
науково-освітньої діяльності закладів 
Малої академії наук України». 

В 

перший день учасників всеукраїнського 
семінару привітав директор Одеського 
обласного гуманітарного центру 
позашкільної освіти та виховання 
Макосій Д.І., він побажав цікавої творчої 
роботи. Стрижак О. Є. виступив з темою «Когнітивні мультіагентні ІТ-
технології – платформа підтримки наукової освіти». Він наголосив на тому, 
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що освіта готує інтелектуальний потенціал держави. МАНУМ відіграє 
особливу роль в розвитку сучасної молоді. 

Наступного дня на семінарі в Одеському національному політехнічному 
університеті обговорювались теми: «Розробка комп’ютерних ігор як приклад 

STEAM-підходу», «НДЛ мехатроніки і 
робототехніки», «Система технологічного 
навчання у школі ОRT». Також наукові 
керівники поділилися практичним досвідом 
роботи з молодшими школярами. 

В останній день семінару відбувся 
круглий стіл, на якому обговорювалась тема 

«Застосування сучасних ІТ-технологій в освітньому середовищі МАНУМ». 
Було зазначено, що дуже важливо структурувати весь інформаційний простір, 
оптимально організовувати систему знань. Для цього запропонували 
трансдисциплінарний підхід, використовуючи такі базові поняття, як 
таксономія і термінополе. Таким чином можна створити мережецентричний 
простір, не використовуючи головні сервери. Семінари такого формату дуже 
корисні для наукових керівників секцій, методистів, тому що дають 

можливість поділитися досвідом, 
здобути нові знання. 

Нові знання отримують не лише 
учні, а і їхні наставники мали змогу 
підвищити свій професійно-
викладацький рівень 20 квітня 2018 
року у м. Києві в рамках проведення 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 
учнів – членів МАН. 

Спочатку в аудиторіях Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка вони прослухали 
лекцію директора Національного центру 
«Мала академія наук України» Оксена Лісового про продукти і перспективи 
МАНУ як центру ЮНЕСКО.  

Далі керівники регіональних команд розділилися за інтересами: одні 
залишилися слухати лекцію старшого наукового співробітника Андрія 
Гуралюка про перетворення документів мережі Інтернет в інтерактивну 
форму, інших зацікавила доповідь «Освіта і кар’єра 2020». 

Проте все ж більшість наставників перемістились у лабораторію Малої 
академії наук, де відбувалися не менш цікаві заняття. Серед них – «Творчий 



205 
 

процес: від уяви до інновації», де дорослі навчалися проявляти креативне 
мислення. Адже за рік НЦ «МАНУ» має провести у Києві Міжнародну 
олімпіаду креативності, переможці якої поїдуть представляти Україну в США. 
Для цього вже тепер учителям необхідно готувати команди. 

Не менш цікавими були інтерактиви для педагогів з філософських 
практик і методики «Творчого вирішення проблем» у пропедевтиці наукової 
освіти. Чому фахівці обирали саме такі теми, розповіла заступник директора з 
методичної роботи НЦ «МАНУ» Світлана Лихота. 

Ще одна секція семінару проходила в міжпредметному лабораторному 
комплексі НЦ «МАНУ» «МАНЛаб». У лабораторії зібралися не тільки 
керівники науково-дослідницьких робіт МАНівців, а й учителі з усієї України, 
вібрані для участі в науковій школі на базі Європейської організації ядерних 
досліджень (ЦЕРН).  

Семінар виявився корисним для кожної з груп учасників – адже йшлося 
про інструментарій, що допомагає розвивати дослідницькі здібності дітей і 
підлітків, формувати їхні «м’які навички» (так звані soft skills) та 
впроваджувати учнівські проекти в життя. 

Окрему увагу приділили функціоналові комплексу «МАНЛаб». Освітяни 
дізналися про різноманітні проекти для учнів і вчителів, які реалізують фахівці 

лабораторії; розібралися, як дібрати 
обладнання для певного 
дослідження або замовити 
експеримент онлайн; побачили 
Віртуальний STEM-центр, де можна 
розміщувати дослідницькі роботи й 
методики з різних наукових 
напрямів, а також ознайомилися з 
іншими електронними ресурсами і 
програмами, які стануть у пригоді 
молодим дослідникам та їхнім 
наставникам. 

 
15 травня 2018 року в м. Києві 

у Києво-Печерській лаврі відбувся 
Всеукраїнський круглий стіл для 
наукових керівників відділення 
наук про Землю МАН України за 
темою: «Вплив кліматичних, 
гідрологічних та геологічних умов 
на збереження історичних 
памяток». Організований 
Національним центром «Мала 
академія наук України» спільно з 
Національним Києво-Печерським 

http://stemua.science/
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історико-культурним заповідником, Інститутом географії НАН України та 
Київською МАН. Від Кіровоградської Малої академії наук участь у круглому 
столі приймала Гальченко Лариса Володимирівна, науковий керівник секції 
«Кліматологія та метеорологія», вчитель географії Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області.  

Модератор заходу, заступник директора з методичної роботи 
Національного центру «Мала академія наук України» Світлана Лихота 
презентувала виступи доповідачів і окреслювала перспективи розвитку 
науково-дослідницьких робіт школярів у галузі природничих наук. 

Протягом дня учасники заходу ділилися науковими спостереженнями, 
досвідом, щоб у невимушеній атмосфері круглого столу окреслити основні 
проблеми впливу кліматичних, гідрологічних та геологічних умов на 
збереження історичних пам’яток. Виступи науковців вразили глибиною 
думки, сучасністю, дотиком до тих проблем, які є на часі.  

Виступи учнів, які створили науково-
дослідницькі роботи зі своїми керівниками, 
були взірцем дослідницької роботи. 

Також учасникам круглого столу була 
запропонована змістовна екскурсія Києво-
Печерською Лаврою, де методисти і науковці з 
різних куточків України мали змогу наочно 
переконатися, що досліджувана тема 
збереження історичних пам’яток є важливою і 
актуальною. 

12–15 червня 2018 року креативно, 
творчо, нестандартно провели свої робочі 
будні керівники обласних малих академій наук 
учнівської молоді. Візит до Польщі, участь у 
семінарі «Інноваційні методи і технології 
навчання: польська педагогічна практика»… 
Яскрава за враженнями науково-пізнавальна 
подорож відбулася завдяки співпраці НЦ 
«Мала академія наук України» та Академії 
творчого вчителя м. Варшави. 

Ознайомлення з інноваційно-модельними 
рішеннями навчання польськими колегами в 
освітніх закладах, презентація Міжнародної 
освітньої програми Destination Imagination 
(Олімпіади креативності), програми «Творче 
вирішення проблем», тренінгові заняття, 
відвідування Центру науки «Коперник» - і це 
лише частина основної програми заходу! Адже 
у вивченні міжнародного освітнього досвіду 
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важлива не лише нова інформація, а й діалог, розширення кола однодумців, 
професіоналів-особистостей, здатних до активностей і запитів щодо 
модернізації освіти відповідно до сучасних реалій. А вони наразі диктують 
головне: вміння мислити більш вільно і приймати нестандартні рішення – саме 
це сьогоднi забезпечує успіх у всіх сферах життя! 

 
16 червня 2018 року на базі 

Національного центру «Мала академія 
наук України» відбувся тренінг на тему 
«Методики розвитку компетенцій ХХІ 
ст. у рамках освітньої програми 
Destination Imagination». Тренінг був 
присвячений навчанню майбутніх 
тренерів команд. У цих заходах взяли 

участь педагоги МАНУ та представники інших позашкільних навчальних 
закладів і закладів загальної середньої освіти з різних регіонів України. 
Кіровоградську Малу академію наук представляли Жданова Оксана 
Миколаївна, Казакова Олена Сергіївна, Ящук Тетяна Анатоліївна. 

Учасники дізналися про цілі та педагогічні засади програми, про те, як 
створити команду і працювати з нею, як побудувати спілкування і співпрацю 
з батьками, як організувати самостійну і творчу роботу дітей над вирішенням 
викликів і як презентувати рішення команди на Всеукраїнській олімпіаді 
креативності. 

– Ми дуже раді, що стільки людей з 
різних куточків України зацікавилися 
програмою креативності та захотіли 
більше про неї дізнатися. Cподіваємося, 
що учасники поділяться отриманою 
інформацією зі своїми колегами, 
заохотять їх створити команди і почати 
працювати з ними за цією програмою, 

що допоможе дітям і молоді розвинути навички, без яких бути успішними та 
щасливими людьми скоро буде просто неможливо, – зазначила Світлана 
Лихота, заступник директора з методичної роботи НЦ «МАНУ» та 
афілійований директор Destination Imagination в Україні. 

На тренінгах учасники не тільки отримали інформацію про програму, а й 
мали змогу відчути себе її учасниками, випробувавши методики на собі. Вони 
з ентузіазмом виконували вправи на формування командного духу і 
генерування ідей, прийняття рішень і вирішення завдань, а також 
презентували вистави, створювали моделі інноваційних пристроїв та 
конструкцій. Кожен з учасників під час тренінгу відкрив щось цікаве і корисне 
для себе.  
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РОЗДІЛ 5. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТА ІНСТРУКТИВНА 
РОБОТА 

Відповідно до плану роботи Кіровоградської МАНУМ на 2017/2018 н. р. 
працівниками Малої академії наук учнівської молоді здійснено виїздні 
семінари-практикуми у відділи освіти та навчальні заклади Кіровоградської 
області із метою вивчення досвіду роботи, здійснення адресної допомоги 
педагогічним працівникам, що працюють із обдарованими учнями, залучення 
кращих учнів області до навчання в Кіровоградській Малій академії наук 
учнівської молоді.  

Протягом навчального року методисти МАН учнівської молоді надавали 
допомогу в проведенні обласних семінарів спеціалістів відділів (управлінь) 
освіти, які здійснюють контроль за викладанням різних навчальних предметів, 
брали участь у засіданні обласних творчих груп учителів на базі обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського з питань 
організації роботи з обдарованими учнями, залучення їх до науково-
дослідницької діяльності.  

З метою залучення більшої кількості учнів до навчання в МАН, методисти 
проводили агітаційно-роз’яснювальну роботу в загальноосвітніх навчальних 
закладах області, поширювали рекламну продукцію, висвітлювали свою 
роботу в засобах масової інформації: радіо, телебачення, періодика. Для більш 
доступної публічної інформації постійно поповнюється створений власний 
сайт: http://man.kr.ua. 

06 жовтня 2017 року на базі відділення 
освіти, молоді та спорту Знам’янської 
райдержадміністрації для керівників 
районного та шкільних НТУ відбулося 
засідання мобільного консультпункту 
Кіровоградської МАНУМ. В. Г. Сидоренко – 
начальник відділу освіти Знам’янської 
районної державної адміністрації подякувала 

всім методистам, науковим керівникам секцій за підготовлені виступи. 
Т. А. Ящук – методист історико-географічного відділення розповіла про 

роботу Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді. К. В. Балашова 
– методист фізико-математичного відділення ознайомила з результативністю 
участі наукових товариств у другому (обласному) етапі конкурсу-захисту.  

Про наукову діяльність як особливу форму пізнавальної діяльності 
повідомила І.П. Краснощок, керівник наукової секції педагогіки. Детально 
пояснила як писати наукові роботи з історії С. В. Проскурова (керівник 
наукової секції етнології).  

http://man.kr.ua/
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Якою повинна бути наукова робота з 
української літератури, пояснив 
О. М. Ратушняк (керівник секції української 
літератури). Про написання наукових робіт у 
фізико-математичному відділенні розповіла 
Л. І. Яременко (керівник секції прикладної 
математики).  

Слухачка секції комп’ютерні системи та 
мережі Марина Щелконогова виступила з 
презентацією роботи «Створення перчатки, 
що відтворює відстань у тактильному та 
звуковому форматі». З цією роботою вона 
перемогла на Всеукраїнському конкурсі.  

 Засідання в такому форматі будуть 
проводитись і надалі з метою надання консультацій щодо написання та 
оформлення наукових робіт, а саме: вибору теми дослідження, визначення 
актуальності новизни науковості дослідження, вибору відповідних форм 
проведення досліджень. 

В приміщенні Кіровоградського 
облкомплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) відбулось засідання для керівників 
НТУ «Галактика», яке було створено на базі 
навчально-виховного комплексу «Гімназія-
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4» та 
вчителів історії, хімії, біології, фізики 
м. Світловодська. 

 Наукові керівники секцій 
Кіровоградської МАНУМ ознайомили з основними напрямками діяльності, 
розповіли про особливості співпраці, надали цінні рекомендації, як залучити 
учнів до написання наукових робіт. 

Ковальов Ю. Г. (науковий керівник секції «Аерофізика та космічні 
дослідження») окреслив основні етапи підготовки слухачів, ознайомив з 
актуальною і цікавою тематикою, сучасною 
платформою «Розумне місто».  

Онойко Ю. Ю. (науковий керівник секції 
«Географія та ландшафтознавство») звернув 
увагу на те, що тільки плідна праця дає 
гарний результат. Також науковий керівник 
поділився своїм досвідом роботи з слухачами 
МАНУМ, дав поради, як підготувати 
переможця до Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт. 

http://man.kr.ua/uploads/posts/2017-10/1507534545_img_20171006_104728.jpg
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Науковий керівник секції «Етнологія» 
Проскурова С. В. зазначила, що напрями 
сучасної історії необмежені, можна 
проводити історико-етнологічний аналіз, 
етнографічні експедиції, досліджувати свій 
рідний край. Головне, щоб теми були 
актуальними і цікавими для сьогодення.  

 
 
27 жовтня 2017 року були організовані 

консультаційні заняття для слухачів КМАНУМ в м. Гайворон. Наукові 
керівники секцій: Домаранський А. О. (секція «Геологія, геохімія та 
мінералогія»), Ковальов Ю. Г. (секція «Аерофізика та космічні дослідження»), 

Волчанська Г. В. (секція «Українська мова»), 
Ковальков О. Л. (секція «Всесвітня історія»), 
Шевченко Н. Г. (секція «Математика, 
прикладна математика»), Ляшук А. М. 
(секція «Англійська мова») провели 
консультаційні заняття для слухачів 
КМАНУМ із Гайворонського та 
Голованівського районів. 

Кожен 
із наукових 

керівників ознайомив зі своїм напрямом 
діяльності, також були обговорені теми 
науково-дослідницьких робіт, особливості 
оформлення, основні вимоги щодо 
написання. Наукові керівники пояснили, 
наскільки важливо правильно підібрати тему, 
головне, щоб вона була актуальною і 
цікавою. 

Також методисти та наукові керівники 
КМАНУМ відвідали музей В. Стуса в с. 
Таужне Гайворонського району. Саме тут 
відомий письменник деякий час вчителював і 
писав поезію. Заняття такого формату дуже 
корисні, тому що дають змогу слухачам із 
віддалених районі на місці попрацювати з 
науковими керівниками, дізнатися всю 
важливу інформацію, яка стосується 
написання наукових досліджень. 
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2 листопада 2017 року наша 
педагогічна команда вирушила на зустріч із 
учнями Долинського, Новгородківського та 
Петрівського районів. Консультаційний 
пункт діяв на базі комунального закладу 
«Петрівське навчально-виховне об’єднання 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів–
гімназія». Методист Кіровоградської Малої 

академії наук учнівської молоді К. В. Балашова, наукові керівники КМАНУМ 
В. І. Куліш, В. В. Левицький, Л. І. Яременко з застосуванням мультимедійної 
презентації, роздаткових матеріалів та живим словом розповідали дітям про 
Малу академію наук, її головні завдання, структуру, цілі наукової роботи 
тощо. Звісно, кожен із наукових керівників у розмові з учнями та педагогами 
своєї групи звертав увагу на теми, які цікавлять самих дітей. Так, наприклад, 
учні, яким близька секція української мови, бажають писати наукові роботи 
про пароніми, словотвір, місцеві фразеологізми, сленг тощо; дітям з секції 
літератури до вподоби «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького, поезія Івана 
Франка та інше. 

Сподіваємося, доброзичливе спілкування, обмін досвідом та контактами, 
а головне – зацікавлення учнів стане підґрунтям для подальшої плідної 
діяльності на творчому й науковому просторах. 

Висловлюємо подяку методисту відділу освіти Петрівської 
райдержадміністрації Швець Т. М., директору Центру дитячої та юнацької 
творчості Бойко В. О., а також заступнику директора з навчально-виховної 
роботи комунального закладу «Петрівське навчально-виховне об’єднання 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Чирві І. М.  

16 листопада 2017 року у 
Новоархангельську юні МАНівці мали 
нагоду зустрітися з керівниками секцій 
обласного відділення Малої академії наук, 
що завітали до них на запрошення 
Новоархангельського районного відділу 
освіти. Семінар зібрав близько 60 кращих 
старшокласників з Новоархангельського та 
Добровеличківського районів. Допитливі очі 

сільських дітей, що палали цікавістю і 
бажанням відкривати для себе щось нове, 
уважно слухали викладачів провідних 
університетів обласного центру. Багато хто з 
учнів уперше мав таку можливість, адже до 
Кропивницького на подібний семінар виїхати 
можуть далеко не всі. І хоч учням іще треба 
багато попрацювати, аби вийти на той рівень, 
коли вони зможуть здійснювати самостійні 
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наукові дослідження, робити власні наукові відкриття, але перші кроки ними 
вже зроблено. І всі слухачі МАН ідуть попереду своїх ровесників. Навчатися 
ніколи не пізно, каже народна мудрість, але краще розпочинати займатися 
наукою ще зі школи. 

Після роботи в секціях господарі познайомили наукових керівників із 
цікавинками свого рідного краю – ми відвідали історико-краєзнавчий музей 
Новоархангельського району. З ретельно дібраних експозицій промовляла 
артефактами далека та близька минувшина цього багатого на знакові історичні 
події краю. Тут археологами знайдено найбільші протоміста Трипільської 
культури, найдревнішої цивілізації на Європейському континенті, якій понад 
7 тис. років. Сьогодні ця історія викликає інтерес не лише в Україні, а й по 
цілому світі – нещодавно на розкопках спільно з нашими археологами 
працювали також і британські. За знайденими речами вони відтворювали 
побут трипільців, і, навіть, реконструювали житло, яке потім за давньою 
трипільською традицією спалили. Про цю історичну реконструкцію ми 
дізналися з фотоекспозиції та змістовних розповідей екскурсовода. 

Такі семінари вже стають доброю 
МАНівською традицією. Дякуємо директору 
комунальної установи Новоархангельського 
районного центру по обслугованню закладів 
освіти – Щербак О. Г., працівнику музею – 
Шимченко В. В., директору музею – 
Галкіну Ю. М., методисту методичного 
кабінету Коваленко О. Ю.  

 
 
Методисти Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді 

привітали зі Святом останнього 
дзвоника всіх переможців, 
відвідали шкільні лінійки 
навчальних закладів міста 
Кропивницького. Були вручені 
дипломи всім тим, хто здобув 
перемогу в обласному етапі 
Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких 
робіт. 

Цьогорічні переможці і слухачі МАН висловили свою подяку. Катерина 
Сергієнко, слухачка секції «Правознавство», переможниця ІІІ Всеукраїнського 
етапу конкурсу-захисту НДР зазначила: «Мені дуже сподобалось бути 
слухачем та переможцем Малої Академії Наук, тож я закликаю кожного, хто 
має хист, ідею та натхнення, прийти та поборотися за медаль».  

Окрім того, за підсумками предметних олімпіад та результатами 
конкурсу-захисту багато учнів були запрошені на навчання до КМАНУМ. 

http://man.kr.ua/uploads/posts/2017-11/1510902714_23756189_1587796917981334_879399208_n.jpg
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Юрій Ванін, переможець IV етапу Всеукраїнської олімпіади з історії висловив 
подяку школі: «Моя школа відтворила мою мрію у життя – запросила мене до 
Малої академії наук». 

Методисти проводять роз’яснювальну роботу і для батьків, 
наголошуючи, що Кіровоградська Мала академія це шлях у велику науку, 
можливість для самореалізації і самовираження. Кожен з переможців 
обласного етапу отримує грошову премію, дев’ятикласники - звільнення від 
ДПА та 12 балів із базової дисципліни, а одинадцятикласники - ще додаткові 
10 балів до зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо Ваші діти бажають 
опинитися на місці переможця, чекаємо їх в Кіровоградській Малій академії 
наук учнівської молоді! 
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РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
В умовах інформаційного суспільства запорукою успішного розвитку 

МАНУМ, реалізації освітніх завдань щодо виховання наукової еліти області, 
залучення до наукового пошуку обдарованих дітей і молоді є її присутність у 
медіа-просторі. Тому важливим напрямом роботи МАНУМ є популяризація 
здобутків наукових керівників та слухачів в інформаційному полі, зокрема в 
ефірі телебачення, друкованих виданнях та мережі інтернет. Для більш 
доступної публічної інформації новини постійно викладаються у групі за 
адресою: https://www.facebook.com/kimanum/ 

Протягом 2017/2018 навчального року із метою популяризації роботи 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді працівниками відділу 
готувалися та розміщувалися на сайті управління освіти, науки, молоді та 
спорту Кіровоградської облдержадміністрації матеріали, що висвітлювали 
основні заходи, які проводилися КМАНУМ. 

Продовжує свою роботу сайт КМАНУМ, переглядаючи який, усі охочі 
можуть ознайомитися із нормативною базою, що забезпечує діяльність 
МАНУМ, викладацьким складом, методичними рекомендаціями щодо 
написання науково-дослідницьких робіт та із різними цікавинками в науці. 
Поточна інформація про діяльність МАНУМ регулярно оновлюється. 

Науковоі керівники МАНУМ популяризують свою роботу із 
обдарованими учнями через написання статей у журналах, виступах на 
семінарах різного рівня. Результатом спільної роботи наукових керівників 
секцій КМАНУМ та методистів є випуск збірника навчально-методичних 
матеріалів, котрі містять контрольні завдання ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України.  

Цьогоріч було видано збірник тез науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді. Видання 
вмістило інформаційно-аналітичні матеріали про роботу Кіровоградської 
МАН за 2017/2018 навчальний рік, а саме: тези наукових робіт призерів та 
учасників ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту. 

Уже традиційним стало видання інформаційно-аналітичного звіту за 
підсумками ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, який містить 
детальну інформацію у розрізі районів та відділень про участь у конкурсі. 

Із метою популяризації творчих здобутків обдарованої молоді 
Кіровоградщини відділенням Кіровоградської Малої академії наук учнівської 
молоді Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу 
(гімназія-інтернат – школа мистецтв) підготовлено до друку збірник 
«Обдарована молодь Кіровоградщини: 2017/2018 навчальний рік». У виданні 
подається інформація про обдарованих учнів Кіровоградської області – 
переможців олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань 2017/2018 навчального року 
та їх наставників. 
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