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Обдарованість людини − це маленький паросточок, 
який ледве прокльовується із землі і вимагає до себе 
величезної уваги. Необхідно пестити і леліяти, доглядати за 
ним, зробити все необхідне, щоб він виріс і дав рясний плід.

В. О. Сухомлинський

Одним із пріорітетних напрямків cучасного суспільства є турбота про обдаровану та 
талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток. Адже саме 
молоді люди в майбутньому будуть визначати шляхи розвитку науки, економіки, медицини, 
мистецтва.

Вчителі, вихователі, керівники гуртків закладів освіти, Кіровоградська Мала академія 
наук учнівської молоді  знаходять справжні таланти, а держава створює для цього спеціальні 
умови, заохочує творчо працюючих педагогічних і науково-педагогічних працівників та їх 
учнів.

Кожна дитина – творча особистість, зірочка. І допомогти засяяти цій зірочці – головне 
наше завдання. Органи влади та місцевого самоврядування розробляють та реалізовують 
систему цілеспрямованих та планомірних дій, яка сприяє всебічному розвитку обдарованої 
дитини.

Я глибоко зацікавлений у тому, щоб ви, талановиті й ініціативні молоді люди, були 
фізично і духовно сильними, мали широкі перспективи, зуміли реалізувати все задумане в 
життя. 

Бажаю вам подальшого зростання, творчого натхнення і незламної віри у свої сили!

З повагою
Голова обласної
державної адміністрації С. КУЗЬМЕНКО



ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Сучасний світ відкриває перед нами небачені перспективи. Змінюється час, змінюються 
уявлення, змінюється людина.

Особлива роль в суспільстві завжди належала обдарованій особистості, що створює 
інновації. В часи системних змін саме така особистість потребує особливої уваги та підтримки.

Талановиті молоді люди – це національне надбання. Щороку держава здійснює цілий 
комплекс заходів, спрямованих на пошук, підтримку та стимулювання інтелектуально і творчо 
обдарованих дітей та молоді, розкриття ваших природних здібностей, розвиток потенціалу. 

Юні і завзяті, ви маєте свій погляд на науку, генеруєте інноваційні та сміливі ідеї. Дивлячись 
на вас, можна констатувати: в Україні росте достойна інтелектуальна та наукова зміна.

Ми, дорослі, прагнемо, щоб всі свої знання та вміння ви спрямували  на розбудову нашої 
країни, розробку і запровадження нових технологій. Бажаю вам максимально ефективно та 
якісно втілити в життя свої проекти і досягти успіху в обраній справі!

З повагою
Начальник управління
освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської облдержадміністрації В. ТАБОРАНСЬКИЙ
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
(гімназія-інтернат – школа мистецтв)

Кіровоградський обласний навчально-виховний 
комплекс (гімназія-інтернат - школа мистецтв) 
створений у 1996 році як навчальний заклад 
нового типу. На сьогодні контингент навчального 
закладу складає понад 2700 учнів з обласного 
центру та з усіх районів Кіровоградської області.
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Директором обласного комплексу є народний 
артист України, професор, член правління 
Національної хореографічної спілки України 
АНАТОЛІЙ ЄГОРОВИЧ КОРОТКОВ.
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ДО СКЛАДУ ОБЛАСНОГО 
КОМПЛЕКСУ ВХОДЯТЬ:

• Гімназія-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 
(м. Кропивницький) – середній 
загальноосвітній заклад 
довузівської підготовки 
(417 учнів), в тому числі 196 
старшокласників з усіх районів 
Кіровоградської області;

• Гімназія-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 
(м. Олександрія) – середній 
загальноосвітній заклад 
довузівської підготовки (212 
учнів), в тому числі 161 учень 
з усіх районів Кіровоградської 
області. У 10-11 класах гімназії 
здійснюється профільне 
навчання за природничо-
математичним, суспільно-
гуманітарним та універсальним 
напрямами;

• Школа мистецтв − позашкільний 
заклад, в якому навчається 
обдарована молодь віком від 5 
до 18 років (650 учнів);

• Мала академія наук учнівської 
молоді (майже 1500 слухачів) 
– профільний позашкільний 
навчальний заклад, основним 
напрямком діяльності якого 
є підготовка вихованців 
Кіровоградської області 
до науково-дослідницької, 
експериментальної, 
конструкторської та 
винахідницької роботи. 
Сьогодні МАНУМ складається з 
12 відділень, у яких працює 59 
наукових секцій;

• Творчою лабораторією 
для учнів обласного 
комплексу та студентів 
хореографічного відділення 
мистецького факультету 
Центральноукраїнського 
державного педагогічного 
університету імені 
Володимир Винниченка є 
народний хореографічний 
ансамбль „Пролісок” – володар 
чисельних престижних 
міжнародних фестивалів і 
конкурсів.
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ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ КОМПЛЕКСУ Є:

• ПОШУК І ВІДБІР ТАЛАНОВИТОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ, В ПЕРШУ ЧЕРГУ З СІЛЬСЬКОЇ 
МІСЦЕВОСТІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

• ЗДІЙСНЕННЯ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ;

• ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ, СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 
ОСВІТИ ПОНАД ДЕРЖАВНИЙ МІНІМУМ.
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З обдарованими дітьми 
в комплексі працює 
висококваліфікований 
педагогічний колектив, а саме: 

народний артист України, 
професор А. Є. Коротков;

народний артист України, 
професор В. Ф. Похиленко;

заслужений діяч мистецтв 
України В. М. Короткова;

заслужений вчитель України 
О. Н. Якимчук,

заслужений вчитель України 
О. Л. Свириденко;

доктор педагогічних наук, 
професор В. П. Вовкотруб;

кандидат біологічних наук, 
доцент Л. В. Нєворова;

7 кандидатів педагогічних наук;

1 заслужений працівник 
культури України;

4 майстри спорту,

17 відмінників освіти України,

92 вчителі вищої та першої 
кваліфікаційної категорії. 
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ЗАКЛАД МАЄ МІЦНУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ, НЕОБХІДНУ 
ДЛЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
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За 21 рік існування комплексу його закінчили 
1793 учні, 99 % випускників вступили на 
навчання до кращих ЗВО держави і зарубіжжя, 
в тому числі 656 випускників вступили 
на навчання до Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка.
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НАРОДНИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ АНСАМБЛЬ 
„ПРОЛІСОК”

ВОЛОДАР ЧИСЕЛЬНИХ ПРЕСТИЖНИХ 
МІЖНАРОДНИХ ФЕСТИВАЛІВ І КОНКУРСІВ

Творчою лабораторією для учнів 
комплексу та студентів хореографічного 
відділення мистецького факультету 
Центральноукраїнського державного 
університету імені Володимира Винниченка 
є народний хореографічний ансамбль 
„Пролісок”, заснований у 1970 році. 
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• Гран-прі Міжнародного фестивалю 
«Слов’янський базар - 97» (Вітебськ, Білорусь);

• Гран-прі «Срібний дельфін - 2002» 
Міжнародного фестивалю «Music World» 
(Фіввіззано, Італія);

• лауреат І Всеукраїнського фестивалю народної 
хореографії імені Павла Вірського (Київ, 
Україна, 2003 р.);

• лауреат Міжнародного музичного фестивалю 
дітей та молоді «Метаморфози замків» (Чехія, 
2005 р.);

• лауреат Міжнародного фестивалю «County 
Wandering» (м. Сегед, Угорщина, 2006 р.);

• лауреат Міжнародних музичних фестивалів 
Португалії та Іспанії (2007 р.);

• Гран-прі II Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу народної хореографії імені Павла 
Вірського (2007 р.);

• Гран-прі та диплом абсолютного переможця 
VIII Міжнародного фестивалю-конкурсу дітей 
та молоді на Півдні Чехії-Італії «Чеська казка» 
(2010 р.);

• Гран-прі ІІ Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу народної хореографії імені Героя 
України Мирослава Вантуха (2011 р.);

• 2011 року ансамбль, вперше за історію 
свого існування, був запрошений, провів 
майстер-класи та став переможцем у XVIII 
Національному фестивалі українського танцю у 
Бразилії;

• лауреат XIII Міжнародного фестивалю культури 
та мистецтв (Туреччина, 2012 р.);

• володар Головної нагороди VI Міжнародного 
фестивалю музики, мистецтва та фольклору 
(Польща, 2013 р.);

• лауреат XI Міжнародного фольклорного 
фестивалю «DOINA COVURLUIULUI» (Румунія, 
2016 р.);

• лауреат Х Міжнародного Фестивалю Музики, 
Мистецтва і Фольклору «Подляска Октава 
Культур» (Польща, 2017 р.).

ДОСЯГНЕННЯ АНСАМБЛЮ:
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Обласний комплекс користується авторитетом 
у державі та за її межами, його нагороджено 
чисельними дипломами та відзнаками.

За значні досягнення в освітній діяльності 
та вагомий внесок у створенні гідного 
міжнародного іміджу України й сприянні 
її інтеграції в Європейський і світовий 
економічний простір комплекс нагороджено 
дипломом та пам’ятною медаллю як номінанта 
альманаху “Золота книга української еліти” 
(2001 р.), срібною відзнакою альманаху 
“Діловий імідж України” (2005 р.), дипломом 
лауреата Всеукраїнського конкурсу „100 
кращих шкіл України – 2006” у номінації „Школа 
шкіл”, золотою відзнакою альманаху «Флагман 
сучасної освіти України» (2008 р.) та золотою 
відзнакою альманаху «Діловий імідж України» 
(2009-2010, 2012 рр.).

У 2016 році в рамках Сьомої Міжнародної 
виставки «Сучасні заклади освіти» облкомплекс 
серед більш як 750 учасників гідно представив 
свої здобутки у номінації «Інноваційні форми 
розвитку» та був нагороджений золотою 
медаллю.

У березні 2017 року на VIII Міжнародній 
виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» та 
V Міжнародній виставці освіти за кордоном 
«World Edu» заклад був нагороджений золотою 
медаллю у номінації «Становлення нової 
української школи в умовах модернізації 
та інтеграції до європейського освітнього 
простору: досягнення та перспективи».



1918

На сьогодні контингент навчального закладу складає 
понад 2700 учнів з обласного центру та з усіх районів 
Кіровоградської області.
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Кіровоградська 
Мала академія наук 
учнівської молоді 
(МАНУМ) – профільний 
позашкільний навчальний 
заклад, основним 
напрямом діяльності 
якого є дослідницько-
експериментальний, 
що передбачає 
залучення вихованців до 
науково-дослідницької, 
експериментальної, 
конструкторської та 
винахідницької роботи 
в різних галузях науки, 
техніки, культури і 
мистецтва.

Головними завданнями 
Кіровоградської МАНУМ є:

• виявлення, розвиток та 
підтримка юних талантів і 
обдарувань; 

• задоволення потреб 
учнівської молоді 
в професійному 
самовизначенні 
відповідно до їх інтересів 
і здібностей;

• надання загальноосвітнім 
навчальним закладам 
методичної допомоги 
з питань роботи з 
обдарованою молоддю.

Кіровоградське 
територіальне відділення 
МАНУМ було створене при 
обласному центрі науково-
технічної творчості 
учнівської молоді у 1996 
році. З 1 вересня 2008 
року Кіровоградська 
Мала академія наук 
учнівської молоді є 
структурним підрозділом 
Кіровоградського 
облкомплексу (гімназія-
інтернат–школа мистецтв). 
При Кіровоградській 
МАНУМ діє Президія, 
до складу якої входять 
спеціалісти управління 

освіти, науки, молоді та 
спорту Кіровоградської 
обласної державної 
адміністрації, провідні 
науковці вищих 
навчальних закладів 
м. Кропивницького, 
керівники обласних 
позашкільних навчальних 
закладів, методисти 
МАНУМ. Характерною 
особливістю діяльності 
обласного відділення 
МАНУМ є його 
багатопрофільність і 
різноплановість. Згідно 
навчального плану в 
цьому навчальному році 

КІРОВОГРАДСЬКА
МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
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в Кіровоградській Малій академії наук учнівської молоді 
працює 59 наукових секцій, об’єднаних у 12 відділень, в 
яких навчається 1239 учнів. Усього науково-дослідницькою 
діяльністю охоплено 6241 учень. 

Заняття із обдарованими учнями-слухачами в Малій 
академії наук учнівської молоді проводились на базі 
загальноосвітніх навчальних закладів області, а також вузів 
м. Кропивницький, а саме:

Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка;

Центральноукраїнського національного технічного 
університету;

Донецького медичного національного університету;

Льотної академії Національного авіаційного університету.

Сьогодні в Кіровоградській МАНУМ створено та працює 12 
наукових відділень

• літературознавства, фольклористики та 
мистецтвознавства;
• мовознавства; 
• філософії та суспільствознавства;
• історії; 
• наук про Землю; 
• технічних наук;
• комп’ютерних наук; 
• математики; 
• фізики і астрономії; 
• економіки; 
• хімії та біології; 
• екології та аграрних наук.

З метою залучення якомога більшої кількості учнів 
до науково-дослідницької діяльності, а кращих педагогів 
області – до їх педагогічного супроводу, уже кілька років 
поспіль Кіровоградська МАНУМ ініціює відкриття наукових 
секцій на базі кращих навчальних закладів області, а також 
створення наукових товариств учнів та філій МАНУМ. На 
сьогодні в Кіровоградській області зареєстровано та діє
85 НТУ. 

Упродовж 2017/2018 навчального року науково-
дослідницькою діяльністю в рамках Малої академії 
наук учнівської молоді охоплено понад 6 тисяч 
старшокласників та близько півтисячі педагогічних та 
науково-педагогічних працівників Кіровоградщини, а 
також координує діяльність 85 наукових товариств учнів, в 
яких навчається 5002 старшокласника.
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На сьогодні, в кожному районі створено районні 
філії, зареєстровані наукові товариства учнів (НТУ). 
В Гайворонському, Новоукраїнському районах, 
м. Новоукраїнка, м. Олександрія, м. Кропивницькому, 
облкомплексі на належному рівні ведеться робота щодо 
залучення учнів до навчання в обласному відділенні 
МАНУМ.

Відповідно до останніх рішень обласної ради, наказів 
та рішень колегії управління освіти, науки, молоді та 
спорту Кіровоградської облдержадміністрації впродовж 
минулого навчального року в закладах області створено 
14 нових НТУ: Знам’янський район (4); Новоархангельський 
район (1); Олександрійський район (3); Онуфріївський 
район (2); м. Знам’янка (1); м. Мала Виска (1); 
м. Олександрія (1); на базі ЦДЮТ м. Новоукраїнка (1).

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 місяця 
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. 
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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.

Мала академія наук учнівської молоді в 
області набуває все більшої популярності, 

учні та їх батьки зацікавлені в отриманні 
додаткової якісної освіти. 
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ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗАХОДИ,
ПРОВЕДЕНІ НАЦІОНАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ

«МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» ПРОТЯГОМ 2017/2018 н. р.

• VII Міжнародний конгрес 
Українського товариства 
нейронаук;

• Школа з робототехніки 
та інформаційних 
технологій;

• Всеукраїнська літня 
фізико-математична 
школа для учнів 7-8 
класів;

• Всеукраїнська літня 
мистецтвознавча школа;

• Всеукраїнський 
інтерактивний конкурс 
«МАН-Юніор Дослідник»;

• Наукова школа з 
англійської мови Brainy 
English за напрямком 
економіки;

• Міжнародний конкурс 
«Мій рідний край»;

• Всеукраїнський 
фестиваль інноваційних 
проектів «Sikorsky 
Challenge»;

• Науково-технічний 
конкурс «Іntel-Техно»;

• ІІІ етап школи громадської 
і волонтерської участі та 
патріотичного виховання 
«Агенти змін»;

• Всеукраїнський 
урочистий збір 
переможців 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
навчальних предметів 
і Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої 
академії наук України у 
2017 році для вручення 
стипендій Президента 
України;

• Всеукраїнська осіння 
сесія наукової хімічної 
школи МАН України;

• Науково-технічна 
виставка-конкурс 
молодіжних інноваційних 
проектів „Майбутнє 
України”;

• ІV Всеукраїнська 
Олімпіада з філософії ;

• Фінальний етап 
Всеукраїнської науково-
технічної виставки-
конкурсу молодіжних 
інноваційних проектів 
„Майбутнє України”; 

• Всеукраїнський дитячий 
літературний конкурс 
«Творчі канікули»;

• Місцева локація 
найбільшого 
Міжнародного конкурсу 
з програмування 
комп’ютерних ігор Global 
Game Jam 2018 (хакатон);

• Всеукраїнський конкурс 
«Intel Еко-Україна 2018», 
національний етап 
міжнародного конкурсу 
науково-технічної 
творчості школярів Intel 
ISEF 2017;

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

• Відбірковий етап 
національного конкурсу з 
нейронаук Ukrainian Brain 
Bee 2018;

• І етап Школи громадської 
і волонтерської участі та 
патріотичного виховання 
„Агенти змін”;

• Всеукраїнський 
конкурс-захист науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук учнівської 
молоді;

• Міжнародна науково-
практична конференція 
„Україна очима молодих”;

• Фестиваль робототехніки 
«Роботіка», виставка 
«Алея стартапів»;

• ІІ етап школи громадської 
і волонтерської участі та 
патріотичного виховання 
«Агенти змін»;

• Фінальний етап 
Всеукраїнського конкурсу 
юних дослідників 
„Кристали” імені Євгена 
Гладишевського;

• Науково-практична 
конференція 
«Відновлювана та воднева 
енергетика – 2018», 
присвячена 100-річчю 
НАН України та до Дня 
науки в Україні;

• Школа фізики для 
українських учнів на базі 
CERN;

• Міжнародна наукова 
школа, організована НЦ 
«Мала академія наук 
України» спільно з ГО 
«Європейська мала 
академія наук»;

• Міжнародна літня 
академія для школярів 
із України, Росії, Грузії та 
Казахстану;

• Міжнародна школа з 
філософії та культурної 
дипломатії;

• Молодіжний 
Підприємницький Саміт, 
півфінал та Всесвітній 
фінальний раунд 
конкурсу Diamond 
Challenge for High School 
Entrepreneurs;

• Всесвітній фінал 
міжнародного конкурсу 
Intel ISEF.
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Працівники Кіровоградської МАНУМ брали активну 
участь у заходах, які проводилися НЦ «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:

• Cемінар-практикум «Сучасні форми партнерської 
співпраці навчальних закладів МАН України у контексті 
формування інноваційних компетентностей педагогів та 
учнів;

• Півфінал конкурсу «Teacher Prize Ukraine;

• Cемінар-практикум координаторів Всеукраїнського 
інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор»;

• Науково-практична конференція «Освітня академія Intel 
ISEF»;

• Всеукраїнський семінар-практикум «Сучасні ІТ-технології 
в контексті розвитку науково-освітньої діяльності 
закладів Малої академії наук України»;

• Наукова школа для вчителів фізики в Європейському 
центрі ядерних досліджень (ЦЕРН);

• Семінари-практикуми керівників делегацій та наукових 
керівників учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 
–захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України;

• Круглий стіл «Вплив кліматичних, гідрологічних та 
геологічних умов на збереження історичних пам’яток»;

• Міжнародний семінар-практикум для керівників 
регіональних малих академій наук учнівської молоді 
(м. Варшава, Республіка Польща);

• Тренінг з програми креативності «Destination 
Imagination».
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Із 2010 року в 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. 

Рішенням обласної ради 
від 10 листопада 2017 року 
№394 затверджено 
Положення про обласні 
премії обдарованим 
учням. Відповідно до 
зазначеного Положення до 
Міжнародного дня захисту 
дітей головою обласної 
державної адміністрації 
та головою обласної ради 
вручені 123 премії 115 
учням навчальних закладів, 
які стали переможцями 
інтелектуальних змагань. 
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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, постійно оновлюється інформація про діяльність МАНУМ 
на сайті - http://man.kr.ua. Слухачі МАН та всі охочі можуть ознайомитися 
з нормативною базою, що забезпечує діяльність МАНУМ, викладацьким 
складом, методичними рекомендаціями щодо написання науково-
дослідницьких робіт та бути в курсі основних подій науки та освіти.

З метою залучення більшої кількості учнів до навчання в МАНУМ, 
методисти проводять популяризацію науково-дослідницької діяльності 
слухачів Малої академії наук учнівської молоді в загальноосвітніх 
навчальних закладах області, поширюють рекламну продукцію, 
висвітлюють свою роботу в засобах масової інформації: радіо, телебачення, 
періодика. Для більш доступної публічної інформації новини постійно 
викладаються у групі відомої соціальної мережі Фейсбук – https://www.
facebook.com/kimanum/.

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ОБЛАСТІ НАБУВАЄ ВСЕ БІЛЬШОЇ 
ПОПУЛЯРНОСТІ, УЧНІ ТА ЇХ БАТЬКИ ЗАЦІКАВЛЕНІ В ОТРИМАННІ ДОДАТКОВОЇ 

ЯКІСНОЇ ОСВІТИ. ТОЖ ЯК ВИСНОВОК ПРО ВИЩЕСКАЗАНЕ, ТРЕБА ЗАЗНАЧИТИ: НА 
СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ МАНУМ – ОДНА ІЗ НАЙЕФЕКТИВНІШИХ ФОРМ ПОШУКУ, 

ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ НАУКОВЦІВ, МАЙБУТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ДЕРЖАВИ, ТОМУ ЇЇ ПОТРІБНО ВСЕБІЧНО ПІДТРИМУВАТИ І РОЗВИВАТИ.
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З початку вивчення предмета виявляє значний інтерес до 
трудового навчання, бо мріє стати дизайнером одягу та взуття.

Така мотивація підбадьорила Карину працювати з ще більшим 
натхненням та наполегливістю, тому протягом навчання дівчина є 
щорічним переможцем І, ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 
трудового навчання.

За час навчання проявила себе старанною, уважною та 
здібною ученицею. За свої знання була нагороджена «Похвальним 
листом». Бере активну участь у шкільному житті: у міському 
конкурсі військово-патріотичного спрямування «Майбутній 
захисник України», представляла свої роботи на шкільних, міських 
та обласних виставках, у конкурсі декоративно-ужиткового 
мистецтва «Знай і люби свій край»; у військово-патріотичній грі 
«Сокіл» («Джура»); у міському конкурсі на кращий захід національно 
– патріотичного спрямування; у Всеукраїнській новорічній виставці 
«Новорічна композиція» та «Український сувенір».

Карина залюбки відвідує спортивну секцію з бойового самбо та 
бере участь у спортивних змаганнях. Вона гармонійна і розвинена 
особистість.

У колективі активна, товариська та дружелюбна, завжди 
приходить на допомогу однокласникам, проявляє лідерські та 
організаторські якості. Характер спокійний. Мислення – творче 
й неординарне. В позашкільний час відвідує гуртки «Фітодизайн», 
«Очумілі ручки» та екологічний гурток «Чиста краплина». 

АНДРІЯЩЕНКО
КАРИНА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ТРУДОВОГО 
НАВЧАННЯ (ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ)

учениця 8 класу
загальноосвітньої школи
І–ІІІ ступенів №30
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області
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За час роботи у навчальному закладі вчитель зарекомендувала 
себе як відповідальний, досвідчений педагог та умілий організатор. 
Значну увагу вона приділяє впровадженню проектно-технологічної 
діяльності в навчально-виховний процес.

Ольга Павлівна вміло використовує поєднання наступних 
методів: творчих експериментів, моделювання з живою природою, 
метод розумових ідей, зіставлення, роз’єднання, об’єднання, метод 
мозкової атаки, метод проблем та помилок. Використовуючи метод 
проектів, педагог реалізує цілий ряд переваг: учні мають можливість 
виявляти свої інтереси, вчаться планувати й працювати за планом, 
розвивають творчі здібності, самостійність, встановлюють тісний 
зв’язок із реальним життям, використовують знання з інших 
предметів.

Вагому роботу вчитель проводить з обдарованими дітьми. 
Вона вчить учнів виготовляти оригінальні авторські роботи. Її 
учні неодноразово ставали переможцями та призерами міських, 
обласних та республіканської олімпіад з трудового навчання.

Ольга Павлівна постійно організовує та проводить шкільні 
виставки виробів ДУМ, успішно веде спецкурси та факультативи 
допрофільного навчання, бере активну участь у майстер-класах 
школи та міста.

Віватенко О. П. постійно передає свій досвід колегам через 
організацію та проведення майстер-класів для вчителів міста та 
області.

Професійна майстерність, постійний творчий пошук 
забезпечили педагогу авторитет серед батьків, колег та вихованців. 
Робота Віватенко О. П. відзначена багатьма грамотами та подяками, 
дипломами міського та обласного рівнів. З 2013 по 2016 рр. 
вона стала Лауреатом обласної премії вчителя, який підготував 
переможця ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
навчальних предметів. У 2007 році Ольга Павлівна нагороджена 
Почесною грамотою МОН України.

ВІВАТЕНКО
ОЛЬГА
ПАВЛІВНА

вчитель трудового навчання 
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №30
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області, 
фахівець вищої категорії
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Має успіхи як у вивченні гуманітарних предметів, так і в 
предметах природничо-математичного циклу. Переможець ряду 
міських, обласних, всеукраїнських олімпіад.

Євгенія – переможець інтерактивних Всеукраїнських конкурсів 
«Кенгуру», «Колосок», «Геліантус», «Кришталева сова» («Історія», 
«Християнська етика»), «Sunfl ower», а також «Олімпіс 2017, 2018» 
з біології, математики, української мови та літератури, англійської 
мови, інформатики, «На урок» – англійська мова (з усіх – дипломи 
І ступеня).

Громко Євгенія – автор книги «Люблю дощ» (Кіровоград, 2016), 
що має схвальні рецензії членів Національної спілки письменників 
України та провідних учителів області. Апробація уривків книги 
відбулася на шпальтах місцевих газет «Народне слово», «Нова 
газета», а фрагмент її «Я бачу дощ так» опублікований в журналі 
Національної бібліотеки для дітей «Бібліотека у форматі Д°».

У Національному науково-популярному журналі Малої академії 
наук «Школа юного вченого» опублікована творча розвідка Євгенії 
Громко «Якщо ви навіть не айлурофіл, знайте…» (2018 рік). 

Учениця-науковець Є. Громко брала участь у IV Всеукраїнській 
науковій шкільній конференції «Крок у науку» Об’єднання науковців 
«GlobalNauka» (м. Дніпро, 26-27 квітня 2018 року) й у співавторстві 
з канд.філол.наук, доцентом Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
Т. В. Громко опублікувала статтю «Феліноніми у говірковому 
мовленні Центральної України».

Відмінниця у навчанні, крім загальноосвітніх, додатково опановує 
курси «Основи споживчих знань», «Фінансова грамотність», 
поглиблено вивчає англійську мову. У 2017 році навчалася у 
ІІІ Всеукраїнській літній математичній школі Українського фізико-
математичного ліцею Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка (учитель Д. Л. Марченко). За успішну участь у 
відбірковому етапі Міжнародного конкурсу з нейронаук «Ukrainian 
Brain Bee 2018» нагороджена дипломом Національного медичного 
університету ім. О. О. Богомольця.

«Усебічно і гармонійно розвинені українці неодмінно 
прославлять нашу країну на весь світ!» – впевнена Громко Євгенія.

ГРОМКО
ЄВГЕНІЯ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 
ЛІТЕРАТУРИ (ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 8 класу 
комунального закладу 
«Навчально-виховного 
об’єднання «Спеціалізований 
навчально-виховний 
комплекс – загальноосвітній 
навчальний заклад 
І–ІІІ ступенів № 26 – 
дошкільний навчальний 
заклад – ДЮЦ «Зорецвіт»
міської ради 
м. Кропивницький 
Кіровоградської області
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Протягом багатьох років Віра Володимирівна працює над 
проблемою: «Впровадження інноваційних технологій у навчанні 
мови та літератури», спрямовуючи зусилля учнів на розвиток 
мислення, формування життєвих компетентностей, уміння 
застосовувати здобуті знання. Педагог має власні напрацьовані 
технології, володіє методиками роботи з програмно-педагогічними 
засобами навчання, організації навчально-дослідницької діяльності 
школярів.

У професійно-творчому здобутку вчителя два посібники уроків з 
літературного краєзнавства, програми з літератури рідного краю та 
художньої культури Кіровоградщини, перемога у Всеукраїнському 
конкурсі вчителів за Програмою розвитку ООН (Проект «Освіта 
для реформ») «Учительські ситуації – Панорама творчих уроків», 24 
науково-методичні публікації у фахових виданнях різних років.

Учні Віри Володимирівни з 1995 року щорічно виборюють 
призові місця з української мови та літератури у змаганнях різних 
рівнів і маючи глибокі та міцні знання, багато її вихованців обрали 
філологічний фах у подальшому навчанні.

За час роботи у закладі Соколова В. В. внесла значний вклад 
в організацію сучасного освітнього процесу у сфері української 
філології. Досвід її роботи представлено у виставковій залі 
обласного краєзнавчого музею «Здобути. Збудувати. Зберегти», 
присвяченій 25-й річниці Незалежності України.

СОКОЛОВА
ВІРА
ВОЛОДИМИРІВНА

вчитель української 
мови та літератури 
комунального закладу 
навчально-виховного 
комплексу «Спеціалізований 
загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів №26 
- дошкільний навчальний 
заклад - дитячий юнацький 
центр «Зорецвіт» міської 
ради м. Кропивницький 
Кіровоградської області, 
заслужений вчитель України
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З початку вивчення предмета Олена виявляє значний інтерес 
до науки біологія, що розкриває взаємозв’язки між людиною і 
природою. Дівчина зрозуміла, що ці знання впливові для вибору 
майбутнього професійного шляху, адже з дитинства мріє стати 
генетиком. Така мотивація стимулює Олену працювати ще з 
більшим натхненням, тому протягом навчання вона неодноразово 
ставала переможницею предметних олімпіад. Так у 2017 році 
вона здобула I місце на міській та обласній олімпіаді з біології, III 
місце на обласному етапі олімпіади з хімії, Диплом ІІ ступеня на 
Всеукраїнській олімпіаді з біології. У 2018 році – І місце на міській та 
обласній олімпіаді з біології та Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській 
олімпіаді з біології.

Олена добре володіє складними науковими поняттями, уміє 
аргументувати свої гіпотези і висновки.

У процесі вивчення предмета вона прагне до глибокого 
пізнання теоретичних питань, виконання завдань у процесі 
навчальної діяльності не за зразком, а своїм оригінальним 
способом. Велику увагу приділяє творчій діяльності, прагне до 
самостійного здобування знань.

Олена, як активна учасниця різноманітних конкурсів та олімпіад, 
показала себе як творча особистість, яка має стійкий інтерес до 
вивчення обраних предметів, зокрема біології та хімії.

ЄДЕЛЬКІНА
ОЛЕНА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ
(ДИПЛОМ IIІ СТУПЕНЯ)

учениця 10-го класу 
комунального закладу 
«Навчально-виховне 
об’єднання ліцей-школа-
дошкільний навчальний 
заклад «Вікторія-П» 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області»
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Учитель має високу науково-теоретичну підготовку, досконало 
володіє педагогічною майстерністю, творчо використовує у своїй 
діяльності інноваційні підходи.

Наталія Олексіївна велику увагу приділяє розвитку творчості 
та креативності учнів. Досконале знання програми та методики 
подання матеріалу, систематичність, послідовність дають можливість 
учителю досягати високих позитивних результатів.

Впродовж багатьох років учні Наталії Олексіївни є призерами 
олімпіад різних рівнів з хімії, біології та екології. За останні п’ять років 
педагог підготувала 15 призерів ІІ (міського) етапу та 6 призерів ІІІ 
(обласного) етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з біології та 
хімії та призера IV етапу Всеукраїнської олімпіади з біології у 2017, 
2018 роках.

Повсякденна робота вчителя відзначається прагненням 
творчого пошуку, вдосконаленням структури і методики сучасного 
уроку з метою підвищення якості навчання та виховання учнів. 
Педагог є учасником міської творчої групи вчителів біології. Нею 
розроблені посібники «Тематичний контроль знань з біології 
рослин», 6 клас та «Хімічні диктанти для експрес-опитування з 
хімії», 7 клас за новою програмою...

Наталія Олексіївна доброзичлива, толерантна, ініціативна, 
принципова, вимоглива до себе та інших. Користується повагою та 
авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

ПРОКОПЕЦЬ
НАТАЛІЯ
ОЛЕКСІЇВНА

вчитель біології та хімії 
комунального закладу 
«Навчально-виховне 
об’єднання ліцей-школа −
дошкільний навчальний 
заклад «Вікторія-П» 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області»
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Світ захоплень Богдана – це інформаційно-комунікативні 
технології. У навчанні перевагу надає природничо-математичним 
предметам: математиці, фізиці, інформатиці, основам програмування 
та іноземній мові. За період навчання зарекомендував себе 
старанним та наполегливим учнем, з високим рівнем пізнавальних 
здібностей. Він активний учасник предметних олімпіад та конкурсів, 
учасник хореографічного ансамблю «Веселка». 

Серед досягнень Богдана у 2017-2018 н. р. – перше місце в 
районній та ІІІ місце в обласній олімпіаді з інформатики, перші місця 
в районній та обласній олімпіаді з інформаційних технологій, високі 
результати в обласному етапі змагання з усного математичного 
рахунку Прангліміне. 

Богдан – член шкільного наукового товариства «Астра» та 
Кіровоградського відділення Малої академії наук України у секції 
«Математика». В ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАНУМ Кіровоградської області 
в секції «Математика» здобув ІІІ місце.

Учень доброзичливий і порядний, відкритий у спілкуванні, 
розумний і з почуттям гумору. Завдяки своїй неординарності, 
кмітливості та артистичним здібностям Богдан був активним 
учасником конференцій, шкільних концертних програм.

Серед планів на майбутнє – стати студентом Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» та продовжити науково-дослідницьку 
діяльність і стати висококласним програмістом.

ЗАПОРОЖЕЦЬ
БОГДАН

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ (ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

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
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Учні Юрія Олександровича постійно займають призові місця 
на районній та обласній олімпіаді з інформаційних технологій 
та інформатики. Його вихованці є постійними учасниками та 
призерами Всеукраїнської інтернет-олімпіади з інформаційних 
технологій на базі Українського фізико-математичного ліцею 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Всеукраїнської Комп’ютерної Школи «ОЛІМП», інтернет-олімпіади 
з інформаційних технологій на базі Київського природничо-
наукового ліцею №145.

Калашник Ю. О. є активним членом районного методичного 
об’єднання вчителів інформатики, динамічної творчої групи 
учителів області, які викладають предмети освітньої галузі 
«Технології» та керівників гуртків науково-технічної творчості, 
районним координатором Міжнародного конкурсу з інформатики 
та комп’ютерної вправності «Бобер», членом журі районної та 
обласної олімпіади з інформаційних технологій, інтернет-олімпіади 
з інформаційних технологій на базі Київського природничо-
наукового ліцею №145.

Вчитель є лауреатом обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року-2013» у номінації «Інформатика», лауреатом 
обласного огляду освітніх блогів «Педагогічна блогосфера-2016» в 
номінації «Блог методичного формування» (ІІ місце), переможцем 
Всеукраїнського конкурсу майстерності працівників позашкільних 
навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник 
гуртка-2017» (ІІІ місце).

Юрій Олександрович є високорейтинговим педагогом, що 
створює позитивний імідж школи серед громадськості району та 
області. Щиро ділиться досвідом з колегами, підтримує їх, надихає 
на творчість.

КАЛАШНИК
ЮРІЙ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

учитель інформатики 
комунального закладу 
«Добровеличківське 
навчально-виховне 
об’єднання «спеціалізована 
загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів −
дошкільний навчальний 
заклад» Добровеличківської 
районної ради
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Особливий інтерес виявляє до вивчення суспільно-гуманітарних 
дисциплін. Климук Ірина багато читає як художньої, так і спеціальної 
юридичної літератури. Захоплюється вивченням правознавства. 
Переконана, що правова освіта є одним із найважливіших чинників 
розвитку демократичної правової держави. Така мотивація сприяла 
наполегливій праці та підготовці до участі у Всеукраїнській олімпіаді 
з правознавства. Учениця вміло аналізує зміст правових документів; 
володіє правовою термінологією; аргументовано висловлює свою 
думку, робить висновки; застосовує правові знання на практиці, 
керується у своїй поведінці вимогами моральних і правових норм. 

Климук Ірина має міцні знання з усіх навчальних предметів, 
усебічно розвинена. Організована, уміє самостійно працювати 
з різними інформаційними джерелами. Постійно бере участь в 
учнівських олімпіадах (українська мова та література, російська 
мова та література, історія, географія) та мовно-літературних 
конкурсах, у яких має значні здобутки. Старанна, наполеглива, 
справедлива, тактовна, вимоглива до себе – основні риси 
характеру учениці. Має високий авторитет серед учителів та учнів 
закладу.

КЛИМУК
ІРИНА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ПРАВОЗНАВСТВА 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 9 класу навчально-
виховного комплексу 
«Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №19 – дошкільний 
навчальний заклад «Лісова 
казка» Олександрійської 
міської ради
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Колісник Ю. В. володіє багатим фактичним матеріалом, виявляє 
ґрунтовні знання предмета, добре знає вимоги програми, обізнаний 
з листами Міністерства освіти і науки України щодо викладання 
навчальних дисциплін, іншими офіційними документами. Уроки 
вчителя характеризуються ґрунтовною науково-методичною 
підготовкою, високим темпом, цікавою подачею історичних та 
правових фактів, різноманітністю форм та методів роботи («Упізнай 
історичного діяча», «Поле чудес», «Аукціон», історичні та правові 
диктанти, усне опитування, інтеграція з літературою, фрагменти 
науково-публіцистичних та художніх фільмів тощо), належним 
рівнем активізації навчальної діяльності учнів, розвитком їхніх 
пізнавальних здібностей. Учитель формує в учнів уміння робити 
власні висновки щодо певних історичних, правознавчих фактів 
та подій, аналізувати різні точки зору, вести дискусії, критично 
ставитися до відповідної інформації.

Колісник Ю. В. здійснює позакласну роботу з предмета, 
залучає учнів до пошукової діяльності. Його вихованці – постійні 
призери ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії 
та правознавства, конкурсів учнівської творчості, присвячених 
Шевченківським дням, експедиції «Моя Батьківщина – Україна», 
інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» та «Брейн-ринг».

У 2018 році учениця 9-Б класу Климук Ірина здобула ІІІ місце в IV 
етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства. Учитель 
керує роботою шкільного музею. 

Колісник Ю. В. ділиться досвідом роботи з колегами закладу, 
міста, області. Успішно працює в обласній творчій групі вчителів-
краєзнавців. Член топонімічної комісії Олександрійської міської 
ради. 

КОЛІСНИК
ЮРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

учитель історії та 
правознавства навчально-
виховного комплексу 
«Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №19 – дошкільний 
навчальний заклад «Лісова 
казка» Олександрійської 
міської ради
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Упродовж навчання в ліцеї зарекомендував себе як старанний 
і наполегливий учень, що вміє працювати з першоджерелами, 
робити висновки, узагальнювати.

До навчання ставиться сумлінно, має глибокі та ґрунтовні 
знання з усіх предметів, усебічно розвинений. Особливий інтерес 
виявляє до вивчення інформатики та математики. Двічі був 
переможцем ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики, 
фізики та математики. 

Протягом навчання учень виявив активність у громадській 
і суспільно-корисній роботі. Учень вміє триматися в колективі, 
завжди керується загальнолюдськими моральними критеріями 
у ставленні як до власних вчинків, так і до поведінки товаришів. 
Щирий й відвертий у стосунках з ровесниками, учителями. 
Владислав є зразком у навчанні та поведінці для учнів ліцею. 
Виховується у сім`ї, де приділяється належна увага вихованню сина.

МОСКАЛЕНКО
ВЛАДИСЛАВ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учень 9 класу навчально-
виховного комплексу «Ліцей 
інформаційних технологій 
– спеціалізована школа ІІ 
ступеня» Олександрійської 
міської ради Кіровоградської 
області
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Ігор Леонідович – учитель з високим рівнем професіоналізму, 
обізнаний з науково-практичними аспектами сучасного уроку. 
Діяльність педагога спрямована на формування і розвиток 
предметної ІКТ-компетенції та ключових компетентностей для 
реалізації творчого потенціалу учнів. Учитель досконало володіє 
методикою викладання предмету. 

Уроки проводить на високому професійному і методичному 
рівні з використанням усіх можливостей ІКТ та мережі Інтернет. 
В організації навчальної діяльності вчителем використовуються 
різноманітні форми і методи формування пізнавальної 
компетентності учнів: робота з алгоритмічно-інструктивними 
картками, тестами, створення презентацій та комунікативних 
проектів, робота в парах та мікрогрупах, продуктивні інтерактивні 
компетентнісно-орієнтовані інформаційні технології. Ефективно 
працює з обдарованими дітьми. 

За час роботи у Ліцеї інформаційних технологій 80 його учнів 
стали переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з інформатики, 7 – учасниками ІV етапу, 2 − призерами. Методична 
робота вчителя, багатий викладацький досвід і кваліфікація 
дозволяють мати високий рівень навчальних досягнень учнів.

Дробот І. Л. бере активну участь у методичній роботі. Працюючи 
над методичною проблемою: «Формування інформаційної 
компетентності школярів на базі ІКТ», ділиться власним досвідом з 
колегами на семінарах міського та обласного рівня. Є постійним 
членом оргкомітету та журі ІІ і ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформатики та ІКТ. Переможець міського та лауреат 
обласного конкурсу «Учитель року-2017» в номінації «Інформатика».

ДРОБОТ
ІГОР
ЛЕОНІДОВИЧ

учитель інформатики 
навчально-виховного 
комплексу «Ліцей 
інформаційних технологій 
– спеціалізована школа ІІ 
ступеня» Олександрійської 
міської ради
Кіровоградської області
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Протягом трьох років займав перші місця на ІІІ етапі 
Всеукраїнської олімпіади з історії. Сергій з дитинства цікавиться 
історією, багато читає, має глибокі та міцні знання, високу 
ерудицію. Розуміє історичні процеси, дуже любить аналізувати, 
розмірковувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, щоб 
зробити аргументовані висновки. Володіє критичним мисленням. 
 Має талант цікаво висловлювати власні судження, іронізує над 
закономірністю і випадковістю у розвитку історії.

Активний на уроках, з цікавістю сприймає навчальний матеріал, 
любить виконувати поставлені перед ним завдання, часто 
нестандартним шляхом.

За роки навчання в гімназії проявив себе цілеспрямованим 
учнем, який має широкий кругозір, любить самостійно здобувати 
знання, виявляє здатність наполегливо працювати над собою. 

КОВАЛЕНКО
СЕРГІЙ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учень 10 класу 
Златопільської гімназії
міста Новомиргорода
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Має глибоку науково-теоретичну і практичну підготовку, 
виявляє високий рівень творчості, ініціативи, досконало володіє 
ефективними способами організації освітнього процесу.

Працює над методичною проблемою “Проблемний підхід 
як умова створення ситуації дослідження учнями фактів, явищ, 
процесів на уроках історії”. Поєднує власну управлінську 
діяльність з різноманітною самостійно – пошуковою працею 
гімназистів, постійно орієнтується на особистісно-орієнтовний 
та компетентнісний підходи до навчання і виховання школярів. 
Добивається високої результативності та якості навчання 
завдяки використанню проблемного розвивального навчання, 
ТРВЗ-педагогіки, методів і прийомів, які сприяють логічному та 
історичному мисленню учнів, формують творчу громадянсько-
зорієнтовану особистість. 

Багато уваги приділяє роботі з обдарованими дітьми. Її учні 
займають призові місця в районних, обласних, всеукраїнських 
олімпіадах юних істориків, конкурсах-захистах науково-дослідних 
робіт МАН, всеукраїнському конкурсі учнівської творчості 
«Об є̀днаймося ж, брати мої».

БИРЗУЛ
ОКСАНА
ВАСИЛІВНА
вчитель історії та 
основ правознавства 
Златопільська гімназія 
міста Новомиргорода
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Олена має оцінки високого та достатнього рівнів, гарну 
пам’ять, володіє хорошим логічним мисленням, вміє працювати з 
довідковою літературою, захоплюється розв’язуванням завдань 
підвищеної складності як з математики так і географії. На 
уроках завжди уважна, дисциплінована, активна. У поточному 
навчальному році Олена стала переможцем районних олімпіад 
з географії (І місце), з математики (ІІ місце), з економіки (ІІІ місце), 
участь у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика – ІІІ 
місце; виборола І місце на обласній олімпіаді з географії.

Ось уже кілька років поспіль вона є учасником Всеукраїнського 
фізичного конкурсу «Левеня», природничого інтерактивного 
конкурсу «Колосок», Міжнародного математичного конкурсу 
«Кенгуру», де показує відмінні результати.

Дівчина є активним учасником виховних заходів, що 
проводяться в межах школи та класу. Завжди виявляє ініціативу, 
організаторські здібності. Добросовісно виконує тимчасові та 
постійні громадські доручення. Привітна, чуйна, доброзичлива. 
Врівноважена, спокійна, розсудлива. Скромна, ввічлива, поважає 
старших.

КОЛЄСНІК
ОЛЕНА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ГЕОГРАФІЇ 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 11-го класу 
комунального закладу 
«Навчально-виховний 
комплекс «Долинська 
гімназія – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 
Долинської районної ради»
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Педагог із високим рівнем професіоналізму та почуттям 
обов’язку. Досконало володіє сучасною методикою викладання 
географії, творчо поєднує на уроках сучасні освітні технології з уже 
випробуваним життєвим досвідом формами і методами роботи.

Однією з головних умов реалізації своєї місії у школі як вчителя 
географії вбачає у створенні творчої, наукової, дослідницької 
атмосфери в класі під час проведення уроків, забезпечує високу 
результативність, якість своєї праці. Багато її учнів мають високий 
та достатній рівень навчальних досягнень. У них сформовані вміння 
самостійно працювати, аналізувати, узагальнювати, встановлювати 
причинно-наслідкові зв’язки, використовувати в життєвих ситуаціях 
набуті знання.

На уроках географії в комплексі Марія Михайлівна вирішує 
широкий спектр завдань: створює умови для перетворення учня 
з об’єкта на суб’єкт навчального процесу, який прагне розвинути 
власну особистість; добирає оптимальні форми й методи навчання, 
що сприяють розвиткові пізнавальної активності; створює 
атмосферу співпраці й цілковитої довіри між вчителем та учнем 
протягом всього уроку. 

Марія Михайлівна у процесі занять використовує інтерактивні 
форми і методи та поширює їх у професійному середовищі 
шляхом проведення відкритих уроків, виховних заходів, виступів 
на засіданнях шкільних та районних методичних об’єднань. Більше 
десяти років очолює районне методичне об’єднання вчителів 
географії. Вона є активним учасником обласних представницьких 
заходів на базі району та активно долучається до проведення 
педагогічної практики слухачів курсів підвищення кваліфікації, 
тісно співпрацюючи з науково-методичним кабінетом географії 
при Кіровоградському обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. 

Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, 
активна в громадському житті школи. Користується авторитетом 
серед учнів школи та батьків.

КОВАЛЬЧУК
МАРІЯ
МИХАЙЛІВНА

вчитель географії 
комунального закладу 
«Навчально-виховний 
комплекс «Долинська 
гімназія – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 
Долинської районної ради»
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Криволапов Олександр вивчає іспанську мову з п’ятого класу. З 
перших днів зарекомендував себе як старанний, дисциплінований 
та перспективний учень. Має навчальні досягнення високого 
рівня. Навчається добре та виявляє інтерес до іспанської мови. Має 
добру пам’ять, швидко запам’ятовує учбовий матеріал. 

Олександр не вперше бере участь в учнівських олімпіадах, 
а також не вперше стає переможцем IV етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з іспанської мови. Нагороджений 
дипломом. Скромний, стриманий, врівноважений, розсудливий, 
дисциплінований, самостійний. Батьки приділяють належну увагу 
вихованню сина. В майбутньому планує пов’язати свою професію 
з вивченням мов.

КРИВОЛАПОВ
ОЛЕКСАНДР

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учень 11 класу навчально-
виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум-
спеціалізована школа» 
Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області

За період навчання зарекомендувала себе як старанна, 
відповідальна та перспективна учениця з високим рівнем 
мотивації до вивчення предметів гуманітарного циклу. У навчанні 
показує добрі та відмінні результати, виявляє інтерес до вивчення 
іспанської мови, також цікавиться культурою та традиціями Іспанії 
та іспаномовних країн. Саме тому Дар’я є активним учасником 
міжнародних учнівських проектів eTwinning вже не один рік.

Завжди креативна, творча та відкрита до нових знань. Виявляє 
високий рівень образного та критичного мислення. На уроках 
завжди уважна та активна, творчо підходить до виконання завдань, 
завжди охоче допомагає своїм однокласникам. Має широкий 
кругозір, багато читає, пише та декламує вірші.

У 2017-2018 навчальному році Дар’я є учасницею всіх етапів 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови та на всіх 
етапах здобула перемогу, була нагороджена дипломом. Також Дар’я 
вже два роки є слухачем секції «Іспанська мова» МАН України та 
цього року отримала перемогу в обласному етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту МАН, була учасницею ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

Скромна, стримана, розсудлива, цілеспрямована та самостійна. 
У майбутньому мріє відвідати Іспанію та продовжити вивчення 
іспанської мови.

МАЛЯР
ДАР’Я

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ОЛІМПІАДИ З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ 
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

учениця 9-го класу 
навчально-виховного 

комплексу ”Загальноосвітній 
навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів №9 – 
спеціалізована школа” 

Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області
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Балуба Олена Анатоліївна − вчитель іспанської мови навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №9 – спеціалізована школа» Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області, науковий керівник секції «Іспанська 
мова» КМАНУМ.

Балуба О. А. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 
категорії» та педагогічне звання «учитель-методист». Досконало 
володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, 
доцільно використовує в професійній діяльності комп’ютер, 
хмарні технології, інтерактивні прийоми, активно поширює їх 
в професійному середовищі, має високу науково-теоретичну 
підготовку. Активно впроваджує форми та методи організації 
навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну 
самостійність навчання учнів.

Її учні є постійними переможцями ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської 
предметної олімпіади з іспанської мови, Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-досдідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України. Її вихованці також беруть участь у Всеукраїнських, 
міжнародних конкурсах та програмах.

Учитель бере активну участь у методичній роботі, яка 
проводиться в школі та місті. Проводить майстер-класи, бере 
участь у семінарах, конференціях, дидактичних курсах та конгресах, 
педрадах, роботі міського та шкільного методичних об’єднань, 
є постійно діючим членом громадської організації «Асоціація 
іспаністів України». У 2017 році розроблена та затверджена 
методична розробка «Інноваційні технології під час роботи над 
проектами та на уроках іноземної мови». У 2017 році учитель 
нагороджена премією імені В. О. Сухомлинського. Педагогічне 
кредо: «у світі немає нічого неможливого».

У майбутньому хоче вивчити ще декілька іноземних мов 
(італійську, французьку та китайську).

БАЛУБА
ОЛЕНА
АНАТОЛІЇВНА

вчитель іспанської мови 
навчально-виховного 
комплексу «ЗНЗ І-ІІІ ступенів 
№9 − спеціалізована школа» 
Олександрійської міської 
ради Кіровоградської 
області
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Упродовж навчання в ліцеї зарекомендувала себе як старанна 
учениця, що вміє працювати з першоджерелами, робити висновки, 
узагальнювати. До навчання ставиться сумлінно, має глибокі та 
ґрунтовні знання з усіх предметів. Особливий інтерес виявляє до 
вивчення хімії, біології. У 2017/2018 н. р. стала переможцем ІІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, біології, української мови 
та історії. 

Протягом навчання виявила активність у громадській і 
суспільно-корисній роботі. Учениця вміє триматися в колективі, 
завжди керується загальнолюдськими моральними критеріями у 
ставленні як до власних вчинків, так і до поведінки товаришів.

КОБЗАР
ВАЛЕРІЯ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 8 класу навчально-
виховного комплексу «Ліцей 
інформаційних технологій 
– спеціалізована школа ІІ 
ступеня» Олександрійської 
міської ради Кіровоградської 
області
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Світлана Вікторівна використовує форми і методи навчання, що 
забезпечують формування предметних і ключових компетентностей 
учня, критичне ставлення до інформації природничого характеру. 
Уміло комбінує індивідуальну та колективну форми роботи з учнями, 
акцентує увагу на підвищенні питомої ваги самостійної роботи 
дітей. Завдяки цьому забезпечує перехід від предметоцентризму 
до дитиноцентризму, щоб «теза навчати учня, а не викладати 
предмет» стала дієвою, а не залишалася гаслом. На підставі 
компетентнісного підходу, знання перестають бути «мертвим 
багажем», а стають ключем до розв’язання проблем, забезпечення 
успішної самореалізації в соціумі, облаштування особистого життя. 

Досвід роботи, напрацьований вчителем, має теоретичне 
обґрунтування і відповідає сучасним педагогічним вимогам. Тому 
вчитель на уроках формує в учнів ключові компетентності, які 
забезпечують знання та розуміння фундаментальних принципів 
біології, осмисленні уміння, сформовані навички, усвідомлене 
ставлення до вибору шляху подальшого навчання відповідно 
до своїх інтересів і здібностей. Реалізація функцій теоретичних 
знань і тісний зв’язок їх з практикою, з життєвим досвідом учнів 
та вже набутими у процесі попереднього навчання знаннями 
спрямовується педагогом на утворення базового ядра, формує в 
учнів потребу в неперервній освіті.

Переможець міського та лауреат обласного конкурсу «Учитель 
року-2008» в номінації «Біологія».

ОРЛОВА
СВІТЛАНА
ВІКТОРІВНА

вчитель біології навчально-
виховного комплексу «Ліцей 
інформаційних технологій 
– спеціалізована школа ІІ 
ступеня» Олександрійської 
міської ради
Кіровоградської області
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Ірина Мусієнко, переможець ІІ (обласного) етапу конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України, учасниця ІІІ Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України.

За час навчання в гімназії виявила себе обдарованою, 
цілеспрямованою та наполегливою особистістю. Ірина 
інтелектуально розвинена та творча людина. За два роки 
опанувала другу іноземну мову – німецьку. Два роки була 
призером та переможцем обласних олімпіад з іноземних мов. 
Ірина користується авторитетом серед однолітків, має широкий 
кругозір, уміє висловлювати власну точку зору.

МУСІЄНКО
ІРИНА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 11-го класу 
Кіровоградського обласного 
навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв)
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Наталія Петрівна зарекомендувала себе як компетентний 
вчитель, висококваліфікований спеціаліст, який досконало володіє 
ефективними методами навчання, має високу науково-теоретичну 
підготовку, на високому рівні володіє методикою викладання 
предмету. Забезпечує умови для засвоєння учнями освітніх 
програм на рівні обов’язкових державних вимог.

Нікітенко Н. П. значну увагу приділяє роботі з обдарованими 
учнями, готує їх до участі в предметних олімпіадах. 

Наталія Петрівна постійно працює над підвищенням свого 
фахового та професійного рівня, велику увагу приділяє самоосвіті, 
активно займається пошуковою методичною роботою, постійно 
працює над розробками нестандартних уроків ділиться досвідом 
своєї роботи із молодими вчителями  англійської мови.

Нікітенко Наталія Петрівна – ерудований, доброзичливий 
педагог користується авторитетом серед учнів, батьків та колег.

НІКІТЕНКО
НАТАЛІЯ
ПЕТРІВНА

вчитель англійської мови 
Кіровоградського обласного 
навчально-виховного 
комплексу (гімназія-
інтернат – школа мистецтв), 
відмінник освіти України
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До навчання ставиться сумлінно, має глибокі і міцні знання 
з усіх предметів, усебічно розвинена. Багато читає художньої 
літератури. Особливий інтерес виявляє до предметів природничо-
математичного циклу. Має високий інтерес та здібності до 
оволодіння навчальним матеріалом, вільно переключається із 
одного виду діяльності на інший, уміє зосереджуватися на суттєвих 
фактах. Для вирішення проблем і завдань Валерія застосовує 
творчий підхід, у неї наявний високий рівень мотивації досягнень. 
Учениця здатна прогнозувати можливі проблемні ситуації, 
знаходити шляхи їх розв’язання.

Ще з 8 класу дівчинка є переможцем ІІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з географії, фізики, математики, англійської мови, але 
найпрестижнішою перемогою стало здобуття диплому ІІІ ступеня 
на ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з географії. У 2018 році 
Валерія стала переможцем обласного етапу конкурсу-захисту 
дослідницьких робіт МАН з географії і отримала диплом ІІ ступеня.

Також В. Чорна – переможець обласного етапу конкурсу-
захисту дослідницьких робіт МАН з фізики, отримала диплом 
І ступеня та представляла роботу на Всеукраїнському етапі 
конкурсу-захисту дослідницьких робіт МАН.

ЧОРНА
ВАЛЕРІЯ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ОЛІМПІАДИ З ГЕОГРАФІЇ
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 10 класу 
Златопільської гімназії
міста Новомиргорода
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У своїй роботі вдало поєднує традиційні та інноваційні 
технології, прийоми та засоби навчальної роботи, які сприяють 
формуванню в здобувачів освіти навичок використання набутих 
знань у практичній діяльності. 

Серед інноваційних технологій вибирає ті, які спрямовані на 
реалізацію принципу активності навчання, зокрема інтерактивні 
та інформаційно-комунікаційні технології, елементи системно-
функціонального аналізу. Формує в дітей предметні компетентності, 
реалізує дидактичні принципи навчання: науковості, доступності, 
системності, зв’язку навчання з життям тощо. 

Свої уроки спрямовує на розвиток особистості здобувача 
освіти, його природних задатків, інтелекту, здатності до 
самоосвіти; на формування умінь використовувати набуті 
знання для оцінки наслідків своєї діяльності по відношенню до 
навколишнього середовища, здоров’я людей. Добивається високої 
результативності та якості навчання завдяки організації пошуково 
– дослідницької діяльності, використанню методів і прийомів, 
які сприяють логічному та географічному мисленню гімназиста. 
Голова районного методичного об’єднання вчителів географії, член 
обласної творчої групи вчителів географії.

Вікторія Анатоліївна приділяє належну увагу роботі з 
обдарованими дітьми. Її вихованці неодноразові переможці 
ІІІ, ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з географії та призери 
Всеукраїнcького конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН.

ГОНЧАРОВА
ВІКТОРІЯ
АНАТОЛІЇВНА

вчитель географії 
Златопільської гімназії 
міста Новомиргорода 
Кіровоградської області
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За період навчання у закладі виявив себе як надзвичайно 
здібний і старанний учень, має високий або достатній рівень знань 
з усіх предметів. Хлопець навчається у класі фізико-математичного 
профілю, особливий інтерес проявляє до опанування сучасної 
електронної техніки. Відзначається стійкою увагою, хорошою 
пам’яттю, гарно розвиненим логічним мисленням. Допитливий, 
любить вчитись, вміє самостійно здобувати знання, багато читає. 
Починаючи з 5 класу, бере участь у предметних олімпіадах: спочатку 
шкільних, а згодом −районних, обласних та Всеукраїнських. 

У 2017-2018 н. р. Максим вдало виступив на районних 
олімпіадах з фізики, інформатики та інформаційних технологій, 
посівши почесне І місце; з фізики, астрономії та математики – 
отримав ІІ місце. Участь у обласному етапі олімпіад з астрономії та 
інформаційних технологій принесла хлопцеві І місце; з фізики та 
інформатики – ІІІ місце. А також він представляв область на ІV етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних технологій та 
виборов почесне ІІ місце.

Крім того, Максим щороку активний учасник Всеукраїнського 
фізичного конкурсу «Левеня», природничого інтерактивного 
конкурсу «Колосок», Міжнародного математичного конкурсу 
«Кенгуру», Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної 
вправності «Бобер» в Україні, де показує відмінні результати. 
Хлопець є активним учасником виховних заходів, що проводяться 
в межах школи та класу. Добросовісно виконує тимчасові та 
постійні громадські доручення.

ПАЛАМАРЮК
МАКСИМ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IV ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ З 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АСТРОНОМІЇ 
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

учень 10 класу комунального 
закладу «Навчально-
виховний комплекс 
«Долинська гімназія – 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3 Долинської 
районної ради»
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Проблемне питання, над яким працює вчитель «Мультимедійний 
супровід та використання інформаційно-комунікаційних технологій 
на уроках інформатики з урахуванням компетентнісного підходу». 
Уроки Сергія Сергійовича чітко сплановані, динамічні, цікаві та 
дієві, проходять на достатньому методичному рівні з умілим 
використанням опорних схем, дидактичного матеріалу та ресурсів 
Інтернету. Вчитель використовує різноманітні форми і методи 
роботи на уроках.

Перевагу надає інтерактивним методам та груповим формам 
роботи, постійно здійснює індивідуальний та диференційований 
підхід до учнів. Сергій Сергійович забезпечує практичну 
спрямованість знань з інформатики, ознайомлює учнів з 
провідними тенденціями розвитку інформаційної науки. Вчитель 
цікавиться передовим педагогічним досвідом, постійно працює 
над підвищенням педагогічної майстерності, старанно готується 
до кожного уроку, що відображається в організації навчальної 
діяльності, змісті урочної та позаурочної діяльності учнів. Є активним 
учасником шкільної творчої групи та районного методичного 
об’єднання вчителів інформатики, тренер ІКТ, допомагає педагогам 
у створенні мультимедійного та ІКТ супроводу.

Під керівництвом Сергія Сергійовича учні закладу щорічно 
мають перемоги у районних, обласних та всеукраїнських 
конкурсах та олімпіадах. Так, у 2017-2018 навчальному році його 
вихованці вибороли 16 перемог з інформатики та інформаційних 
технологій на рівні району, 4 перемоги на рівні області та два 
учні представляли область на Всеукраїнському етапі олімпіади з 
інформаційних технологій.

КАРЯВКА
СЕРГІЙ
СЕРГІЙОВИЧ

учитель інформатики 
комунального закладу 
«Навчально-виховний 
комплекс «Долинська 
гімназія-загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 
Долинської районної ради»
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За час навчання зарекомендувала себе як активна, 
комунікабельна, здібна, старанна учениця. Має високі здібності для 
засвоєння навчального матеріалу: розвинену пам'ять, стійку увагу. 
До уроків готується систематично. Проявляє інтерес до навчання. 
Має схильність до предметів гуманітарного циклу. Мовлення 
розвинуте добре, думки висловлює чітко, словниковий запас − 
значний. Уміє аналізувати, робити правильні висновки.

У характері учениці переважають такі риси: діловитість, 
імпульсивність, намагання виділитися, комунікабельність, 
толерантність. Ярослава користується авторитетом серед 
однокласників, є лідером у дружньому спілкуванні. Бере активну 
участь у громадському житті класу, у різноманітних конкурсах, 
шкільних заходах, олімпіадах, захисті наукових робіт МАН.

У 2017-2018 навчальному році Ярослава була учасником 
шкільних, міських, обласних олімпіад з історії, англійської мови, 
російської мови, географії, правознавства. Нагороджена дипломом 
ІІІ ступеня обласної олімпіади з російської мови, та дипломом І 
ступеня обласної олімпіади з правознавства. Брала участь у ІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів - членів Малої академії наук України в секції «Правознавство», 
нагороджена дипломом ІІ ступеня.

Пономар Ярослава представляла Кіровоградську область на ІV 
етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, де була 
нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

ПОНОМАР
ЯРОСЛАВА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ОЛІМПІАДИ З ПРАВОЗНАВСТВА
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 10 класу 
навчально-виховного 
комплексу «Знам’янська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №2 – ліцей» 
Знам'янської міської ради 
Кіровоградської області
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Керівник шкільного гуртка «Громадянознавство». Вже багато 
років очолює міське методичне об’єднання вчителів історії, є 
координатором дитячо-молодіжної громадської організації 
«Оберіг». Світлана Миколаївна є керівником секції «Правознавство» 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді.

Її вихованці – постійні учасники і переможці міських, обласних, 
всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсів та фестивалів 
учнівської творчості.

Філіпова С. М. – учитель вищої кваліфікаційної категорії, 
вчитель-методист, активний учасник науково-практичних 
конференцій, міжнародних проектів, всеукраїнських семінарів. 
Учитель з багаторічним досвідом працює над науково-методичною 
проблемою «Застосування інтерактивних технологій на уроках 
історії та суспільствознавчих дисциплін. Робота над проектами». 

Світлана Миколаївна, викладаючи суспільствознавчі дисципліни, 
широко використовує інформаційно-комунікаційні технології, 
що забезпечує максимальну самостійність навчання учнів. Це 
дає змогу педагогу регулярно підвищувати свою компетентність, 
не зупинятися на досягнутому, знаходити і впроваджувати нові 
методи роботи з обдарованими учнями.

Принципова, ерудована людина, толерантна, комунікабельна 
та щира у взаєминах з учнями і колегами, користується серед них 
авторитетом та повагою.

ФІЛІПОВА
СВІТЛАНА
МИКОЛАЇВНА

вчитель історії та 
правознавства 
навчально-виховного 
комплексу «Знам’янська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №2 – ліцей» 
Знам'янської міської ради 
Кіровоградської області
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З початку вивчення предмета Ірина виявляє значний інтерес до 
опанування практичними навичками шиття та конструювання, що 
пов’язано з орієнтацією на майбутню професію, адже дівчина мріє 
стати дизайнером-модельєром одягу. У вільний час вона вивчає 
навчальну літературу, переглядає журнали мод, покази видатних 
дизайнерів, консультується зі своїм порадником-вчителем 
трудового навчання Горобець Оленою Валеріївною. Такий 
взаємозв’язок з педагогом дав можливість Ірині три роки поспіль 
здобувати перші місця на олімпіаді з трудового навчання на рівні 
міста та області, а також представляти місто Кропивницький на 
Всеукраїнському рівні, де здобула призове місце.

Ірина у процесі вивчення предмета «Трудове навчання» прагне 
до пізнання теоретичних питань, виконання завдань креативно, 
творчо, оригінально, своїм шляхом. Велику увагу приділяє творчій 
діяльності, в якій переважає прагнення до самостійного здобуття 
знань. Результати своєї роботи представляла в рамках Тижня 
музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури 
і трудового навчання, на міських конкурсах декоративно-
ужиткового мистецтва, виставках-ярмарках. Беручи активну участь 
в різноманітних конкурсах та олімпіадах, виявила себе як творча 
неординарна особистість, яка має стійкий інтерес до вивчення 
предмету «Трудове навчання».

Ірина надає перевагу предметам технологічного напрямку, але 
демонструє високі результати з усіх предметів шкільної програми. 
Широка загальна ерудиція робить її всебічно розвиненою 
особистістю, сприяє її авторитету серед вчителів та учнів.
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За час роботи в колективі виявила себе знаючим, 
висококваліфікованим спеціалістом, який володіє методикою 
викладання предмета на рівні сучасних вимог. У своїй діяльності 
керується гуманістичними ідеями педагогічної спадщини 
В. О. Сухомлинського та І. Г. Ткаченка. Успішно впроваджує 
проектну технологію як модель особистісно зорієнтованого 
процесу трудового навчання. 

Вчитель має напрацьований досвід роботи з проблеми 
«Формування продуктивного культурно-освітнього середовища 
учнів на засадах компетентнісного підходу до викладання предмету 
«Трудове навчання». 

Результати педагогічної діяльності вчителя підтверджуються 
активною участю її вихованців у різноманітних предметних 
конкурсах та олімпіадах. З 2003 року учні Олени Валеріївни 
займають призові місця на предметних олімпіадах міського, 
обласного та Всеукраїнського рівнів. Так, Грузін Ольга стала 
переможцем І, ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської олімпіади з трудового 
навчання у 2003 році, Горіна Дарина у 2004 році стала переможцем 
І, ІІ, ІІІ та учасником ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
трудового навчання, Гресь Юлія у 2007 році стала переможцем І, ІІ 
та ІІІ етапів цієї ж олімпіади. Найвищим досягненням вчителя стали 
перемоги на всіх рівнях олімпіади Кураксіної Валерії, яка у 2011 
посіла ІІІ місце, а в 2012 – ІІ місце у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з 
трудового навчання. 2018 року Левченко Ірина, учениця 10-А класу, 
вихованка Олени Валеріївни, посіла І місце у ІV етапі Всеукраїнської 
олімпіади з трудового навчання.

Сама Олена Валеріївна брала активну участь у міському 
етапі конкурсу «Вчитель року» у 1998 році, а у 2007 році стала 
переможцем міського та обласного етапів конкурсу «Вчитель 
року», представляючи кіровоградських учителів, стала фіналістом 
Всеукраїнського етапу цього конкурсу. Нагороджена грамотами 
управління освіти Кіровоградської міської ради, відзнакою 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради «За заслуги» та 
Почесною грамотою УОН Кіровоградської облдержадміністрації, 
Премією імені В. Сухомлинського. З 2008 року Олена Валеріївна 
входить до складу журі Всеукраїнської олімпіади з трудового 
навчання.

ГОРОБЕЦЬ
ОЛЕНА
ВАЛЕРІЇВНА
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Кіровоградської міської ради 
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З початку вивчення предмета виявляє значний інтерес до 
набуття і формування практичних навичок творчої діяльності та 
критичного мислення в процесі вивчення технологій, адже вважає, 
що це знадобиться йому у виборі майбутнього професійного 
шляху, адже з дитинства мріє стати інженером-механіком. Така 
мотивація підбадьорила Олександра до розширення технічного 
світогляду, як результат – другий рік поспіль протягом навчання у 
закладі є щорічним переможцем ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з трудового навчання (технологій серед учнів 9-х класів 
області). 

У процесі вивчення предмета прагне до пізнання теоретичних 
знань та підвищення особистої кваліфікації. Велику увагу приділяє 
творчій діяльності, в якій переважає прагнення до самостійного 
добування знань та отримання відповідних практичних навичок. 
Беручи активну участь у конкурсах та олімпіадах, показав себе як 
творча особистість, яка має стійкий інтерес до вивчення обраних 
ним предметів.

Олександр надає перевагу профільним навчальним 
дисциплінам шкільної програми. Водночас, самостійно здобуті 
ним знання і навички, роблять його значно обізнаним в технічних 
питаннях, що, в свою чергу, сприяє авторитету серед педагогів та 
учнів.

СІДАШ
ОЛЕКСАНДР
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Андрій Олексійович – досвідчений молодий педагог, який 
використовує інформаційно-комунікаційні технології, активно 
їх упроваджує в навчально-виховний процес, що забезпечує 
максимальну самостійність навчання учнів. 

У своїй роботі педагог спрямовує зусилля на формування в учнів 
культури проводження з різноманітними засобами праці; створення 
умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору 
професії з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів 
технічного світогляду, спираючись на закони та закономірності 
розвитку природи, суспільства, виробництва та науки.

Учитель на уроках з ентузіазмом працює над формуванням в 
кожному учневі технологічно грамотної особистості, підготовленої 
до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного 
високотехнологічного, інформаційного суспільства, готовності 
до безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на 
ринку праці, потреби ініціативно включатися в систему нових 
економічних відносин та підприємницьку діяльність.

БАРДАКОВ
АНДРІЙ
ОЛЕКСІЙОВИЧ

учитель трудового 
навчання комунального 
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«Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №20 – дитячий 
юнацький центр «Сузір’я» 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області»
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З початку вивчення предмета виявляє значну зацікавленість 
англійською мовою, знання котрої відкривають широкі можливості 
розвитку іншомовного спілкування та пізнання світу навколо. 
Така мотивація підбадьорила Катерину працювати ще з більшим 
натхненням, тому протягом навчання у школі, учениця стала 
переможцем ІІІ обласного етапу Всеукраїнської олімпіади не 
тільки з англійської мови, але з української та російської мов, крім 
того виборола ІІІ місце на ІІІ етапі XVII Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика. Катерина зарекомендувала 
себе як здібна, талановита та розумна учениця, яка багато працює 
самостійно та творчо. За видатні досягнення у навчанні щорічно 
нагороджується похвальними листами.

Із дитинства захоплюється читанням книг, поглиблює знання 
з історії, мистецтва, психології, астрономії, соціології, екології, 
англійської та української мов, а також самостійно вивчає іспанську, 
латинську, російську, китайську мови, цікавиться кінологією, пише 
та публікує у різних Інтернет-виданнях власні поетичні та прозові 
твори. У процесі навчання прагне до пізнання теоретичних питань, 
виконання завдань у процесі навчальної діяльності не за зразком, а 
оригінально, креативно. Велику увагу приділяє творчій діяльності, 
в якій переважає прагнення до самостійного здобуття знань. 
Результати своєї роботи представляє на учнівських конференціях, 
на захисті творчих робіт. Широка загальна ерудиція робить її 
всебічно розвиненою особистістю, що сприяє її безумовному 
авторитету серед вчителів та учнів та окреслює її майбутні плани 
працювати у сфері міжнародних відносин або в юридичній галузі. 
Дівчина мріє видати власну книгу.

ХЛІВНА
КАТЕРИНА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
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Вчитель у своїй роботі поєднує комунікативну і практичну 
спрямованість навчання, планомірно використовує комунікації 
учнів, приділяє велику увагу творчій діяльності учнів у школі і дома. 
Враховуючи індивідуальні, вікові та фізіологічні особливості дітей, 
їх темперамент, створює доброзичливий мікроклімат на уроці, 
спонукає учнів до висловлення своєї думки шляхом проблемних 
запитань, забезпечує високий темп і якість роботи, розвиває 
мовленнєву здогадку, кмітливість учнів. 

Протягом останніх 5 років учні Пономаренко Я. А. є призерами 
міських олімпіад (10 учнів) та призерами обласних олімпіад (8 учнів), 
проте найвагоміша результативність була показана її учнями у 2017-
2018 навчальному році, де учні 9-11 класів стали переможцями 
ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, 1 учень 
– переможцем ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської 
мови та 1 учень отримав право навчатися у США у 2016-2017 н. р., 
беручи участь у міжнародній програмі “FLEX” для майбутніх лідерів, 
організованою американською радою в Україні.

Яна Анатоліївна проводить кропітку методичну роботу. Працює 
над проблемою „Командні та групові методи роботи при викладанні 
англійської мови», яка була ретельно вивчена адміністрацією 
школи відповідно до наказу по школі «Про апробацію методичних 
розробок педагогічних працівників школи на 2017-2018 н.р.» №45 
від 01 вересня 2017р. За період апробації було підтверджено 
актуальність цієї теми та надані практичні поради та методи її 
застосування серед вчителів школи та молодих вчителів іноземних 
мов. Методичний посібник був схвалений радою методичного 
кабінету Управління освіти виконавчого комітету Світловодської 
міської ради (протокол №8 від 24.11.2017 р).

Протягом останніх 3 років очолює міську творчу групу вчителів 
англійської мови з теми «Упровадження інноваційних технологій 
на уроках англійської мови», що допомагає вчителям англійської 
мови, а саме молодим вчителям у їх професійному становленні, 
проводить відкриті уроки для вчителів міста. 

ПОНОМАРЕНКО
ЯНА
АНАТОЛІЇВНА

вчитель англійської 
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ПЕРЕМОЖЦІ ІІІ ЕТАПУ

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Владислав ще з дитинства виявляв здібності до мистецтва та 
прекрасного в цілому. Цього року хлопець вирішив висвітлити свої 
захоплення з наукового погляду, узявши участь у конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. 
Владислав цілеспрямований, талановитий, має дуже гарні здібності 
у сфері хореографічного мистецтва. 

Працюючи над науково-дослідницькою роботою «Формування 
естетичної культури старшокласників Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв)», Владислав показав себе як кмітлива та працелюбна 
особистість, у чому допомогли йому наукові керівники.

Владислав комунікабельний та багато часу приділяє розвитку 
своїх хореографічних здібностей. Захоплюється танцем та грою на 
музичних інструментах. У майбутньому хлопець мріє стати відомим 
балетмейстром та відкрити свою танцювальну школу.

Наукові керівники: Краснощок І. П. та Саленко О. О.

БАЛОГ
ВЛАДИСЛАВ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ 
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ 
«ПЕДАГОГІКА» (ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учень 10-го класу 
Кіровоградського обласного 
навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв)
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Кандидат педагогічних наук, Відмінник освіти України, 
доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка. Тема кандидатської дисертації: 
«Особистісна самореалізація майбутнього вчителя в навчально-
виховному середовищі педагогічного університету». Коло наукових 
інтересів: проблеми виховання та самореалізації учнівської та 
студентської молоді; дослідження особливостей формування 
соціально-професійних якостей майбутніх фахівців. В 2017-2018 
році підготувала призерів обласного і Всеукраїнського етапу 
конкурсу-захисту науково дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук.

Краснощок І. П. співавтор монографій «Соціально-професійне 
становлення особистості» та «Дослідження особливостей 
самореалізації особистості» (у співавторстві).

КРАСНОЩОК
ІННА
ПЕТРІВНА
науковий керівник секції 
педагогіки Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді

науковий керівник секції 
мистецтвознавства 

Кіровоградської
Малої академії наук 

учнівської молоді

Старший викладач кафедри музичного мистецтва і хореографії 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка. В 2017-2018 році підготував призера 
обласного і Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.

З 2005 року Саленко Олег Олександрович є членом 
Національної хореографічної спілки України.

В 2006 році нагороджений Почесною грамотою управління 
освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації. 
2009 р. – Грамота Кіровоградської обласної державної адміністрації. 
2017 р. – Почесна грамота Кіровоградської обласної державної 
адміністрації. 2018 р. – Почесна грамота управління освіти і науки 
Кіровоградської обласної державної адміністрації. САЛЕНКО

ОЛЕГ
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
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Богдан старанний, активний, комунікабельний учень. Має 
здібності до вивчення предметів суспільно-гуманітарного 
циклу, а особливо історії, що дало йому можливість досягти 
високих результатів. Найбільше зацікавила актуальна тема 
«Історико-етнологічний аналіз конфлікту на Сході України», в 
якій проаналізовані важливі причини та наслідки збройного 
конфлікту, що розгорнувся з 2014 року між Україною та Російською 
Федерацією на Сході України у межах Донецької та Луганської 
областей. Галась Богдан став переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України, отримав ІІ місце, за що йому призначена стипендія 
Президента України. 

У вільний від навчання час працює над своїм фізичним і 
духовним розвитком. Добре володіє грою на фортепіано. Наукові 
керівники: Проскурова С. В. та Якимчук О. Н.

ГАЛАСЬ
БОГДАН

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ 
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ 
«ЕТНОЛОГІЯ» (ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

учень 11-го класу 
Кіровоградського обласного 
навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв)
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Учитель вищої категорії, вчитель методист, заслужений вчитель 
України, нагороджений нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».

Досконало володіючи методикою викладання історичних 
дисциплін, Олександр Наумович використовує найкращі 
зразки інноваційних педагогічних технологій. Педагог створив 
навчально-методичний посібник «Система роботи вчителя історії 
з краєзнавства у загальноосвітньому навчальному закладі», 
рекомендований КОІППО імені Василя Сухомлинського для 
творчого використання вчителями історії області. Матеріали 
Якимчука О. Н. на краєзнавчу тематику друкувались у місцевих 
педагогічних виданнях, науковому збірнику Всеукраїнської 
науково-методичної конференції «Історичне краєзнавство в 
системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи». 

Учні Олександра Наумовича є щорічними призерами обласних 
та Всеукраїнських олімпіад з історії, призерами ІІ і ІІІ етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України. 

ЯКИМЧУК
ОЛЕКСАНДР

НАУМОВИЧ

учитель історії 
Кіровоградського обласного 

навчально-виховного 
комплексу

(гімназія-інтернат –
школа мистецтв) 

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка, заслужений працівник освіти 
України.

Викладає політичну етнологію, етнографію, етногеографію, 
демографію, історію України. 

У 2001-му році в Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття вченого 
ступеня кандидата історичних наук на тему «Чумацтво як українське 
соціокультурне явище».

Автор понад п’ятдесяти наукових і навчально-методичних 
видань.

Під керівництвом Світлани Володимирівни слухачі секції 
етнології неодноразово ставали переможцями обласного та 
всеукраїнського етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН.

ПРОСКУРОВА
СВІТЛАНА
ВОЛОДИМИРІВНА
науковий керівник секції 
етнології Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді
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У 2017-2018 н. р. Гейко Дар’я посіла ІІІ місце на обласному етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови, історії та 
біології, була учасницею обласної олімпіади з фізики. В 2017-2018 
році стала переможницею обласного і Всеукраїнського етапів 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України. У складі команди «Нова Прага» Новопразького навчально-
виховного комплексу здобула ІІІ місце в обласному етапі Турніру 
юних географів.

Гейко Дар’я – старанна, освічена та активна учениця, швидко 
запам’ятовує новий матеріал, має гарну пам’ять. Дар’я відрізняється 
від інших однокласників наполегливістю в досягненні мети, вміє 
активно і творчо виконувати поставлені завдання. Полюбляє 
предмети гуманітарного циклу, особливу увагу приділяє вивченню 
української мови і літератури. В своїй науково-дослідницькій 
роботі «Засоби вираження локативності в романі «Карби і скарби» 
Мирослава Дочинця» проаналізовані локативи на позначення 
місця в романі «Карби і скарби» Мирослава Дочинця, виражених 
прийменниково-іменниковими конструкціями та прислівниками.

Дар’я бере активну участь у позакласних заходах, має 
артистичні здібності, талановита і творча особистість. Полюбляє 
читати, багато часу надає самоосвіті, бере активну участь у 
суспільно-громадському житті класу та школи. Ініціатива – друге 
ім’я Дар’ї, користується авторитетом та повагою серед однолітків 
та старших. В майбутньому мріє стати доктором філологічних наук. 
До своєї мрії крокує впевненою ходою.

Наукові керівники: Волчанська Г. В. та Пишна Г. В.

ГЕЙКО
ДАР’Я

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІI ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ 
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ 
«УКРАЇНСЬКА МОВА» (ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 9 класу 
Новопразького навчально-
виховного комплексу 
Олександрійської районної 
ради
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Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 
факультету філології та журналістики Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка.

У 1990 році закінчила Київський державний університет 
імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова і 
література». Працювала вчителем української мови і літератури 
Київської середньої школи №286, з 1991 року працює в 
Центральноукраїнському державному педагогічному університеті 
імені Володимира Винниченка. 

Кандидат філологічних наук з 2004 року. Дисертацію захистила 
у спеціалізованій вченій раді Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка, має 
понад тридцять публікацій наукового та навчально-методичного 
характеру.

Члени МАНУМ, які пишуть науково-дослідницькі роботи під 
керівництвом Волчанської Г. В., стають переможцями ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України.

ВОЛЧАНСЬКА
ГАННА
ВАСИЛІВНА
науковий керівник 
секції української мови 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді

Галина Володимирівна – молодий спеціаліст, значну увагу 
приділяє роботі з обдарованою молоддю, підготовлені нею учні є 
постійними переможцями інтелектуальних змагань та конкурсів, 
всеукраїнських олімпіад. Її учні наполегливо оволодівають новими 
знаннями та успішно застосовують їх на практиці. Так, впродовж 
двох років її вихованці є призерами та переможцями районних та 
обласних олімпіад, призерами мовно-літературних конкурсів імені 
Т. Г. Шевченка, Петра Яцика, переможцями конкурсу-захисту МАН 
та активними учасниками інтернет-олімпіад.

Пишна Г. В. – лауреат районного етапу конкурсу молодих 
спеціалістів «Педагогічний світанок-2017», їй оголошено подяку 
відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації 
за особистий внесок у розвиток освіти Олександрійського району, 
має публікації в онлайн-журналі «На урок». ПИШНА

ГАЛИНА
ВОЛОДИМИРІВНА

вчитель української мови та 
літератури Новопразького 

навчально-виховного 
комплексу

Олександрійської
районної ради
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Маючи високі інтелектуальні здібності, Казаков Владислав 
легко виконує завдання, швидко засвоює науковий матеріал, 
має добре розвинену пам’ять, велику спостережливість, 
концентровану увагу. У Владислава є стійкий пізнавальний 
інтерес до навчальної діяльності, при проведенні наукових 
досліджень він намагається глибоко розібратися в фізичних, 
хімічних і технічних задачах.

Владислав консультується з фахівцями у різних галузях 
науки і техніки, вміє формулювати науково обґрунтовані 
висновки і поповнювати скарбницю вітчизняної і світової науки.

Переможець Національного етапу Міжнародного конкурсу 
науково-технічної творчості школярів Intel International Science 
and Engineering Fair (Intel ISEF), «IntelЕСО-Ukraine» і отримав 
Дипломи ІІІ ступеня та сертифікати Міністерства освіти і науки 
України. Відповідно до міжнародного положення про конкурс 
« INTEL ISEF», за результатами суперфіналу та згідно з рішенням 
наукового журі конкурсу «INTEL ЕКО УКРАЇНА 2018», проект 
Казакова Владислава «Освітлення автошляхів за рахунок 
блукаючих струмів» відзначений премією фонду Л. Кучми, учень 
представляв Україну на міжнародному науково-технічному 
конкурсі «INTEL ISEF 2018», що відбувся з 13 по 18 травня 2018 
року у м. Піттсбург (штат Пенсильванія, США).

Наукові керівники: Піскова С.  В. та Сіріков О. І.

КАЗАКОВ
ВЛАДИСЛАВ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ 
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ 
«ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 
РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ»
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

учень 10 класу навчально-
виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум 
– спеціалізована школа» 
Олександрійської
міської ради
Кіровоградської області
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Вчитель предмету «Технології» навчально-виховного 
комплексу «Олександрійський колегіум-спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області, керівник 
гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності» Будинку дитячої 
та юнацької творчості Олександрійської міської ради, викладач 
високого рівня, її неодноразово запрошували до участі в роботі 
наукової школи педагогічних працівників на базі Європейської 
організації ядерних досліджень «ЦЕРН» (м. Женева, Швейцарія).

Піскова Світлана Вікторівна щороку готує переможців ІІ 
(обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та 
учасників і переможців ІІІ (Всеукраїнського) етапу конкурсу.

Учнів спонукає брати участь у Міжнародних та Всеукраїнських 
конкурсах, конференціях, форумах («Майбутнє України», «Intel Eko», 
«Стокгольмський водний приз», «Міжнародна олімпіада геніїв» де її 
учні-слухачі секції виборюють призові місця.

У 2016 році удостоєна преміЇ Верховної Ради України.

У 2018 році Пісковій С. В. присуджено обласну педагогічну 
премію імені Василя Сухомлинського.

ПІСКОВА
СВІТЛАНА
ВІКТОРІВНА

науковий керівник секцій 
«Екологічно безпечні 
технології» та «Технологічні 
процеси та перспективні 
технології» Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді

Кандидат технічних наук, доцент кафедри електротехнічних 
систем та енергетичного менеджменту Центральноукраїнського 
національного технічного університету.

Сіріков О. І. має високу фахову підготовку та достатній науково-
педагогічний стаж. Розвиває у вихованців творче, неординарне 
мислення при вирішенні технічних задач, здійснює особистісно-
зорієнтований підхід до кожного учня. Намагається привити 
любов до науково-дослідницької роботи, сприяє інтелектуальному 
становленню та саморозвитку особистості.

Сіріков О. І. постійно працює з обдарованими дітьми нашої 
області. Слухачі МАНУМ, науковим керівником яких є Олександр 
Іванович, займають призові місця на Всеукраїнському етапі 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України.

СІРІКОВ
ОЛЕКСАНДР

ІВАНОВИЧ
науковий керівник 

секції електроніки та 
приладобудування 

Кіровоградської Малої 
академії наук

учнівської молоді
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Владислава працювала над темою «Ігрова трансформація та 
інтертекстуальна поетика повісті А. Кункейро «Нотатки музиканта», 
висвітлила явища інтелектуальної гри автора літературними 
міфами, образами, алюзіями та культурними набутками та дослідила 
функціонування різноманітних інтертекстів у повісті А. Кункейро.

З початку вивчення предмета виявляє значний інтерес до 
вивчення зарубіжної літератури, яка розкриває взаємозв’язки між 
людиною та літературою, зрозуміла, що це знадобиться для вибору 
майбутнього професійного шляху, адже з дитинства мріє стати 
провідним журналістом.

Результати своєї роботи представляла на учнівських 
конференціях, на захисті наукових робіт у шкільному науковому 
товаристві учнів «Світоч». Беручи активну участь у різноманітних 
конкурсах та олімпіадах, показала себе як творча особистість, яка 
має стійкий інтерес до вивчення обраних предметів.

Владислава надає перевагу предметам гуманітарного циклу, але 
демонструє високі результати з усіх предметів шкільної програми. 
Широка загальна ерудиція робить її всебічно розвиненою 
особистістю, сприяє її безумовному авторитету серед вчителів та 
учнів.

Підтримує дружні стосунки з товаришами. До виконання 
громадських доручень ставиться сумлінно, бере активну участь у 
всіх суспільних заходах. Будучи прихильницею здорового способу 
життя, популяризує його серед своїх товаришів. Її поважають, 
зважають на її думку, довіряють відповідальні справи.

Наукові керівники: Манойлова О. М. та Капелюшна Б. П.

ЄРЕМЕНКО
ВЛАДИСЛАВА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ 
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ 
«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА»
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 11 класу навчально-
виховного комплексу 
«Гімназія-загальноосвітня 
школа I-III ступенів №4» 
Світловодської міської ради
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Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 
української та зарубіжної літератури Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата філологічних наук з історії української 
літератури на тему: «Художній предмет у поетичному світі Ліни 
Костенко: семіотичний аспект».

Автор низки статей, присвячених сучасній літературі, а також 
семіотичному підходу до аналізу літературних текстів. Викладає 
курси «Історія зарубіжної літератури другої половини ХХ ст.», 
«Сучасний літературний процес», «Література Постмодернізму», 
«Актуальні проблеми світового літературознавства», «Твори 
Нобелівських лауреатів» та ін.

В 2018 році підготувала призера Всеукраїнського етапу 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України у 
секції зарубіжної літератури.

МАНОЙЛОВА
ОЛЬГА
МИКОЛАЇВНА

науковий керівник секції 
зарубіжної літератури 
Кіровоградської Малої 
академії наук
учнівської молоді

Божена Павлівна – досвідчений педагог, який, викладаючи 
гуманітарні дисципліни, широко використовує інформаційно-
комунікаційні технології, активно впроваджує їх у навчально-
виховний процес, що забезпечує максимальну самостійність 
навчання учнів. Вчитель підготувала переможця ІІІ етапу конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.

Учитель з багаторічним досвідом працює над науково-
методичною проблемою «Компаративний та інтермедіальний 
метод на уроках зарубіжної літератури».

Божена Павлівна систематично здійснює результативний вклад 
щодо виявлення та підтримки обдарованих дітей, залучення їх 
до інтелектуальної та творчої співпраці в рамках шкільного НТУ 
«Світоч» секції зарубіжної літератури.

КАПЕЛЮШНА
БОЖЕНА

ПАВЛІВНА
вчитель зарубіжної 

літератури та російської 
мови навчально-виховного 

комплексу «Гімназія-
загальноосвітня школа I-III 

ступенів №4»
Світловодської міської ради
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Дарина надає перевагу предметам гуманітарного та художньо-
естетичного циклів, але демонструє високі результати з усіх 
предметів шкільної програми. Широка загальна ерудиція робить 
її всебічно розвиненою особистістю, сприяє безумовному 
авторитету серед вчителів та учнів. ЇЇ сфера наукових інтересів – це 
етнологія, культурологія, мистецтвознавство, історія України. 

Бере активну участь у Всеукраїнських конкурсах. Працюючи 
над науково-дослідницькою роботою «Кінь і вершник: типологія та 
художня образність кінних монументів України», показала себе як 
талановита і обдарована особистість.

У 2017 році у ІI етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 
здобула ІІ місце; в 2018 році здобула диплом ІІІ ступеня в ІІI етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України з темою ««Кінь і вершник: 
типологія та художня образність кінних монументів України».

У майбутньому Дарина хоче стати відомим журналістом, а також 
вступити до Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка або Київського національного університету культури та 
мистецтва.

Науковий керівник − Кириченко О. І.

ІВЧЕНКО
ДАРИНА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ 
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ 
«МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО»
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 10-го класу 
Кіровоградського обласного 
навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв)
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Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
образотворчого мистецтва та дизайну мистецького факультету 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка.

У 2004 році успішно захистила кандидатську дисертацію з 
мистецтвознавства в Московському державному академічному 
художньому інституті імені В. І. Сурікова, у 2008 році пройшла 
переатестацію у Львівській національній академії мистецтв МОН 
України.

Основні напрями викладацької та наукової діяльності – 
проблеми історії образотворчого мистецтва та архітектури ХІХ-
ХХ ст., особливості розвитку традиційної і сучасної художньої 
культури, дизайну, методологія вищої художньої освіти. Автор понад 
100 наукових і навчально-методичних праць, серед яких біля трьох 
десятків присвячено культурній спадщині Єлисаветградщини.

Проводить значну роботу по пропагуванню культури та 
мистецтва України, лауреат обласної премії в сфері образотворчого 
мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна 
2011 року у номінації «Мистецтвознавство та історія мистецтв», 
лауреат обласної премії 2017 року (за підготовку переможця ІІІ 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт). Має відзнаки управління освіти, науки, молоді та спорту 
Кіровоградської обласної державної адміністрації, департаменту 
культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної 
державної адміністрації, адміністрації ЦДПУ ім. В. Винниченка, 
Харківської Державної академії дизайну і мистецтв.

КИРИЧЕНКО
ОЛЕНА
ІВАНІВНА

науковий керівник секції 
мистецтвознавства 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді
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Дар’я працьовита, цілеспрямована та організована учениця. 
Доброзичлива, врівноважена, вимоглива до себе і оточуючих. 
Науково-дослідницька робота «Харчові деструкції як психологічна 
проблема» стала зразком наполегливості у досягненні своєї мети. 
У 2016 році отримала диплом ІІІ ступеня у Міжнародному конкурсі 
з української мови імені Петра Яцика.

Дівчина всебічно розвинена, ерудована, амбітна, вміє 
висловлювати власну думку, обґрунтувати її. Постійно прагне 
до самовдосконалення, допитлива, багато читає, постійно 
удосконалює комунікативні навички, різносторонньо розвивається. 
Бере активну участь у виховних заходах облкомплексу та у 
громадській діяльності, є членом учнівського парламенту області. 
Користується повагою серед однолітків та педагогів.

Наукові керівники: Якимчук Г. В. та Куліш В. І.

ГРІНЕВИЧ
ДАР’Я
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КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ 
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ 
«ПСИХОЛОГІЯ» (ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)
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Кіровоградського обласного 
навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв)
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Досвідчений, високоерудований учитель, навчально-виховна 
робота якого характеризується високою науково-методичною 
підготовкою. Проблема, над якою працює практичний психолог-
методист Якимчук Г. В. – «Виховання компетентної особистості через 
диференціацію навчання та формування національної свідомості 
учнів комплексу». 

Є автором методичних посібників «Проективні методики як 
засіб саморегуляції», «Психологічна служба в Кіровоградському 
облкомплексі», «Карта життя: Самостійний вибір майбутньої професії 
(профорієнтаційний тренінг)», що рекомендовані КОІППО імені 
Василя Сухомлинського для творчого використання практичними 
психологами.

Щороку готує переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України та має учасників і призерів ІІІ (Всеукраїнського) 
етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН. 

ЯКИМЧУК
ГАННА
ВАЛЕНТИНІВНА

практичний психолог 
Кіровоградського обласного 
навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв), відмінник 
освіти України

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної 
психології Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка.

Віктор Іванович викладає дисципліни «Психологія управління», 
«Етнопсихологія», «Соціальна психологія», «Економічна психологія», 
проводить психологічні тренінги, займається науково-методичною 
роботою.

Викладач всебічно розвинутий, ерудований, постійно підвищує 
свій рівень знань, не зупиняється на досягнутому. Куліш В. І. 
підготував переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України.

Три роки поспіль учні секції психології отримують дипломи 
ІІІ ступеня на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

КУЛІШ
ВІКТОР

ІВАНОВИЧ
науковий керівник секції 

психології Кіровоградської 
Малої академії наук 

учнівської молоді
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Іван працював над темою «Альтернативна технологія утилізації 
космічного сміття», запропонував технологію, яка дозволить 
не тільки очистити навколоземний простір від техногенного 
забруднення, а й удосконалити виробничий процес космічних 
апаратів, станцій, тощо за рахунок переробки вторинної сировини 
для виробництва складових частин космічних апаратів (захисні 
панелі, силові елементи конструкцій тощо).

За час навчання проявив себе старанним і добросовісним. 
Має добрі розумові здібності, гарну пам’ять, навчається в повну 
міру своїх сил. Іван надає перевагу предметам природничо-
математичного та гуманітарного циклів, але демонструє високі 
результати з усіх предметів шкільної програми. Широка загальна 
ерудиція робить його всебічно розвиненою особистістю, що 
сприяє авторитету серед учнів та вчителів.

Учень є активним учасником і переможцем шкільних, районних 
та обласних учнівських предметних олімпіад:

• іноземні мови (англійська, німецька) – І місце в ІІ етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад;

• фізика – І місце у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських 
олімпіад;

• астрономія – І місце та ІІ місце у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських 
учнівських олімпіад.

З початку вивчення фізики виявляє значний інтерес до 
предмета, прагне до глибокого пізнання теоретичних питань, 
виконання нестандартних фізичних задач у процесі навчальної 
діяльності не за зразком, а оригінально, своїм шляхом. Велику 
увагу приділяє творчій діяльності, в якій переважає прагнення до 
самостійного добування знань. Це і є рушійної силою до здобуття 
перемог. До виконання громадських доручень учень ставиться 
сумлінно, бере активну участь у житті школи та класу. Третій рік є 
членом шкільної інтелектуальної команди «Експромт-С».

Наукові керівники: Буряк Ю. В.. та Лефтор В. В.

ГУЛЕНКО
ІВАН

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ 
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ 
«АЕРОФІЗИКА ТА КОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учень 9 класу 
Добровеличківської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №1 
Добровеличківської
районної ради
Кіровоградської області



НАУКОВІ КЕРІВНИКИ ПЕРЕМОЖЦІВ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПЕРЕМОЖЦІ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

7776 7776

Вчитель вдало використовує методи компетентно-
орієнтованого підходу до організації навчального процесу, володіє 
технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням 
особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів. У процесі 
викладання фізики та астрономії широко впроваджує передовий 
педагогічний досвід, формує навички самостійно здобувати знання 
й застосовувати їх на практиці. Вміє лаконічно, образно подати 
матеріал.

Вихованці Юрія Володимировича постійно стають призерами 
та переможцями обласних олімпіад з фізики, астрономії, 
демонструють ґрунтовні знання.

В 2018 році Буряк Ю. В. підготував призера Всеукраїнського 
етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої 
академії наук учнівської молоді.БУРЯК

ЮРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
учитель фізики та астрономії 
Кіровоградського обласного 
навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат 
– школа мистецтв)

Викладач кафедри авіаційної техніки Льотної академії 
Національного авіаційного університету (ЛА НАУ).

Вадим Васильович має високу наукову і теоретичну підготовку, 
володіє ефективними, сучасними методами і формами педагогічної 
діяльності, творчий ініціативний педагог, використовує проблемно-
розвиваюче навчання, диференційований підхід до учнів, 
проводить заняття-дослідження, уроки-семінари, уроки-лекції, 
спонукає учнів працювати творчо, вчить дітей вчитися.

Обдаровані діти області, керівником яких є Лефтор В. В., щороку 
здобувають перемоги у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України та представляють область на ІІІ етапі (м. Київ), 
де вони неодноразово виборюють призові місця.

Він є автором 20 наукових і навчально-методичних праць, 
серед яких статті у збірнику наукових праць Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 
«Системи управління, навігації та зв’язку», науково-технічному 
журналі «Electronics and Control Systems» тощо.

ЛЕФТОР
ВАДИМ

ВАСИЛЬОВИЧ
науковий керівник секції 

астрономії та астрофізики 
Кіровоградської Малої 

академії наук
учнівської молоді
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Працюючи над науково-дослідницькою роботою «Пошук 
потенційних інгібіторів для Тоll-подібного рецептора 4» Софія 
зарекомендувала себе як наполеглива та старанна учениця, 
вихована, обізнана, має широке коло читацьких інтересів. 
Інтелектуально обдарована та всебічно розвинена. Особливо 
захоплюється вивченням хімії та біології.

Софія – активна учасниця та переможець Всеукраїнських 
предметних олімпіад з навчальних предметів міського (І місце 
– хімія, І місце - біологія) та обласного (хімія – диплом ІІ ступеня, 
біологія – диплом ІІІ ступеня) етапів.

Учениця має високий рівень навчальних досягнень з усіх 
предметів. Мріє вступити до Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка на хімічний факультет, щоб пов’язати своє 
життя з хімією та продовжити працювати над пошуком потенційних 
інгібіторів для TOLL-подібного рецептора 4.

Софія заслужено користується повагою серед учнів, учителів. 
Вихована, тактовна, толерантна.

Науковий керівник − Святенко Л. К.

ЖАДАНОВА
СОФІЯ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ «ХІМІЯ» 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

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»
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Кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної 
і біологічної хімії №2 Донецького національного медичного 
університету.

У 1998 р. закінчила з відзнакою Дніпропетровський державний 
університет за спеціальністю «Хімія». У 2005 р. захистила 
кандидатську дисертацію «Електронна структура і магнітне 
екранування ядер молекул епоксидів та олефінів аліциклічного 
ряду», отримала диплом кандидата хімічних наук зі спеціальності 
фізична хімія. У 2011 р. Святенко Л. К. присвоєно вчене звання 
доцента.

Має більше ста публікацій, в тому числі у журналах, які входять 
до науково-метричної бази Scopus. Тематика наукових досліджень: 
квантово-хімічне моделювання механізму та кінетики хімічних 
процесів, прогноз біологічної активності органічних сполук. 
Двічі отримувала грант Міністерства освіти і науки України на 
стажування за кордоном.

Співпрацює з науковцями Дніпропетровського національного 
університету, Інституту молекулярної біології і генетики НАН 
України та Джексонського державного університету. Рецензент 
журналів «Вісник Дніпропетровського Університету. Серія Хімія», 
«Chemistry of heterocyclic compounds», «Structural Chemistry». 

Школярі області, у підготовці яких приймала участь Святенко Л. К., 
займали призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з хімії, здобували 
дипломи 2, 3 ступенів на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

СВЯТЕНКО
ЛЮДМИЛА
КОСТЯНТИНІВНА

науковий керівник
секції хімії
Кіровоградської Малої 
академії наук
учнівської молоді
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Особливий інтерес виявляє до вивчення фізики та астрономії, 
тому є активним учасником шкільних, міських, обласних та 
Всеукраїнських олімпіад з цих предметів. Так, у 2017-2018 н. р. 
став переможцем міської, обласної та учасником Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з астрономії.

Велику увагу Ярослав приділяє навчанню в Малій академії наук 
України. В 2017 році був учасником XIII Всеукраїнської науково-
технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів 
«Майбутнє України» в номінації «Інформаційно-телекомунікаційні 
системи та технології», а в 2018 році став учасником (секція: 
експериментальна фізика) та переможцем (секція: інформаційно-
телекомунікаційні системи та технології) ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України (диплом ІІІ ступеня).

В 2017 році Ярослав став переможцем Фестивалю інноваційних 
проектів «Sikorsky Challenge 2017» (нагороджений премією 
Президентського фонду Л. Д. Кучми «Україна») та Всеукраїнського 
конкурсу Intel – Техно Україна 2017-2018, національному етапі 
міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel 
ISEF (І ІІ місце). 

Науковий керівник − Ковальов С. Г.

ЧУГАЙ
ЯРОСЛАВ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ 
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ 
«ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учень 11 класу 
Кропивницької гімназії №9 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області
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Кандидат педагогічних наук, інженер-конструктор 
конструкторського бюро по проектам публічного акціонерного 
товариства науково-виробничого підприємства “Радій”.

Висококваліфікований, талановитий педагог. Досконало 
володіє сучасними методами викладання фізики, що ґрунтуються 
на принципах особистісно орієнтованого навчання та активізації 
навчально-пізнавальної діяльності учнів-слухачів МАНУМ. 

Проблемно-пошуковий метод подачі матеріалу вміло 
реалізовує на основі індивідуальних та групових форм роботи. 
Результативно працює із обдарованими учнями, основну увагу 
зосереджує на розвитку їх творчих здібностей. Ефективно 
використовує нестандартні завдання.

Трудова діяльність почалася з жовтня 2004 року вчителем фізики 
та інформатики Кіровоградського загальноосвітнього навчально-
виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю “Гімназія-
інтернат-школа мистецтв”. З 2007 по 2010 рік Сергій Григорович 
працював на посаді провідного фахівця кафедри матеріалознавства 
та ливарного виробництва Кіровоградського національного 
технічного університету, з 2010 – аспірант денної форми навчання 
кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського 
державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, а з 
січня 2014 року – інженер-програміст конструкторського бюро по 
проектам науково-виробничого підприємства “Радій”.

Творчий пошук, прагнення до неординарного розв’язання 
методичних проблем, пробудження в учнів інтересу до вивчення 
фізики, розвиток у них різних способів і методів розв’язування 
фізичних задач. Любить експериментувати, постійно в пошуках 
нових ефективних методів, форм роботи з учнями. Особливу увагу 
приділяє проблемному навчанню.

Постійно працює над удосконаленням фахового почерку, 
методичного стилю. Коло наукових інтересів: фізичні явища, 
застосування фізики в природі. Сергій Григорович має 19 
друкованих публікацій.

Ковальов С. Г. щороку готує переможців ІІ, ІІІ етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України.

КОВАЛЬОВ
СЕРГІЙ
ГРИГОРОВИЧ

науковий керівник секції 
фізики та астрономії 
Кіровоградської
Малої академії наук 
учнівської молоді
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Антон цілеспрямований, ерудований, працелюбний та 
ініціативний учень. З дитинства є активним учасником шкільного 
життя, учасником творчих мистецьких заходів, школи та міста. 
Користується повагою учителів та учнів.

Науково–дослідницька діяльність учня є підґрунтям вивчення 
біологічних та гуманітарних наук. Антон двічі виборював І місце в 
обласних конкурсах екологічних проектів «Вчимося досліджувати 
та охороняти природу» (2017 р., 2018 р.,), презентував своє 
дослідження під час навчальної практики на кафедрі біологічних 
дисциплін Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка (2017 р.).

У 2017-2018 році став переможцем обласної олімпіади з 
екології. Найбільший інтерес у Антона викликає вивчення 
історичного минулого України та рідного краю. Учень багато читає 
історичної літератури, відвідує конференції відомих науковців 
міста, захоплюється вивченням стилів архітектури українських 
найвідоміших пам’яток культури.

У 2016-2017 році робить першу спробу написання дослідницької 
роботи щодо ролі козацьких зимівників в економічному освоєнні 
краю. На міському етапі конкурсу «Моя Батьківщина – Україна» 
виборює І місце. Призер ІІ етапу (міського) Всеукраїнської олімпіади 
з історії (2016 рік – ІІ місце, 2017рік – ІІ місце). У 2018 році виборов ІІ 
місце в ІІІ (обласному) етапі з історії.

Антон захоплюється архітектурним моделюванням, розробкою 
власних архітектурних моделей. Найбільше приваблює історія 
власного регіону, адже «найцікавіша історія, та, яка поруч». Мріє 
здобути вищу освіту в Україні та працювати на благо її народу.

Наукові керівники: Новік С. В. та Бондарчук Ю. П.

ПОТЄХІН
АНТОН

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ЗАХИСТУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ 
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ 
«ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО» 
ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

учень 9 класу комунального 
закладу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 
імені Олени Журливої 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області»
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Працює над проблемою «Розвиток ключових предметних 
компетентностей на уроках історії». В педагогічній діяльності 
активно використовує інноваційні методики. Світлана Борисівна є 
одним з авторів оформлення «Музею історії школи» та керівником 
його роботи. За популяризацію життя та діяльності видатних 
земляків, науковий підхід до створення та оформлення експозицій 
музею відзначена Грамотою управління освіти міської ради міста 
Кропивницького та отримала Подяку від Кіровоградської обласної 
спілки краєзнавців. У 2017 році наказом МОН України музею школи 
присвоєне звання «Зразковий музей».

Вчитель успішно працює з обдарованими дітьми, організовує 
та направляє пошукову-дослідницьку діяльність. ЇЇ учні займають 
призові місця у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з історії, 
міського етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської 
молоді «Моя Батьківщина – Україна». ЇЇ учень став переможцем ІІІ 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів членів Малої академії наук України.

НОВІК
СВІТЛАНА
БОРИСІВНА

вчитель історії комунального 
закладу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області
імені Олени Журливої»

Кандидат історичних наук, доцент кафедри економічної теорії, 
маркетингу та економічної кібернетики Центральноукраїнського 
національного технічного університету.

Заняття зі слухачами МАНУМ проводить на високому науковому 
рівні, у своїй роботі використовує кращі зразки інноваційних 
педагогічних технологій, досконало володіє методикою викладання 
предмета. 

Бондарчук Ю. П. – творчий ініціативний керівник секції, 
розробляє та забезпечує навчально-методичним матеріалом курси 
які він викладає. Підготовлено та видано 10 методичних посібників, 
автор 3 монографій та більше 50 опублікованих наукових праць.

У 2011 році Бондарчук Ю. П. став лауреатом обласної краєзнавчої 
премії ім. В. Ястребова та отримав Грамоту Кіровоградської 
обласної ради.

Слухачі МАНУМ, керівником яких був Юрій Павлович, 
неодноразово здобували дипломи 2, 3 ступенів на Всеукраїнському 
етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України. 

В 2018 році Бондарчуку Ю. П. присуджено обласну педагогічну 
премію імені Василя Сухомлинського.

БОНДАРЧУК
ЮРІЙ

ПАВЛОВИЧ
науковий керівник 

секції історії України 
Кіровоградської

Малої академії наук
учнівської молоді
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Катерина має мрію стати юристом. Для реалізації своє мрії 
вона приділяє значну увагу вивченню суспільствознавчих наук. 
Результати своєї роботи вона представила на конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Для 
популяризації своєї роботи вона неодноразово виступала на 
різноманітних конкурсах, конференціях, круглому столі «Права 
людини: актуальні проблеми сьогодення» тощо.

З дитинства Катерина проявила себе як творча особистість. 
Вона має різнобічні інтереси. З п’яти років Катя навчається в 
музичній школі №2 ім. Ю. С. Мейтуса, яку закінчила у 2017 році 
на відмінно за фахом «Скрипка». А зараз продовжує навчання 
за фахом «Фортепіано». Протягом навчання приймала участь 
у різноманітних концертах, конкурсах, фестивалях. Любить та 
займається хореографією, прагне до гармонійного розвитку.

Великий інтерес також Катерина проявляє до вивчення 
української мови та літератури. Вона є постійним переможцем 
обласного етапу та учасником Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка, переможцем ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 
секції «Літературна творчість». Результатом поетичної творчості 
учениці стала збірка «Тонка грань» про дихотомію добра та зла у 
складних відносинах у суспільстві.

Різносторонній розвиток учениці доводить участь в IV етапі 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Катерина має широку 
загальну ерудицію, активну життєву позицію, виявляє здатність 
багато, наполегливо і ціленаправлено працювати над собою.

Наукові керівники: Бондарчук Ю. П. та Кушнєрова С. В.

СЕРГІЄНКО
КАТЕРИНА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ 
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ 
«ПРАВОЗНАВСТВО»
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 9-го класу 
Кіровоградського обласного 
навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат-
школа мистецтв)
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Вчитель вищої категорії, лауреат обласного туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року-2016».

Досконало володіє інноваційними освітніми методиками й 
технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному 
середовищі, володіє широким спектром стратегій навчання, вміє 
продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні 
форми проведення уроків, активно впроваджує форми та методи 
організації навчання учнів, вносить пропозиції щодо вдосконалення 
навчально-виховного процесу в навчальному закладі. 

Уроки Світлани Вікторівни стимулюють розумову діяльність 
учнів, мають логічну послідовність, допомагають зрозуміти суть 
сучасних подій. Учитель має методичні розробки, застосовує 
диференційний підхід до учнів, розробила власну систему 
викладання, спрямовану на розвиток критичного мислення учнів, 
формування основ економічної та політичної освіти гімназистів, 
розвиває уміння аналізувати історичні джерела, досліджувати 
проблеми сучасного розвитку історичної науки. Успішно готує 
учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. 

Серед учнів Кушнєрової С. В. є ті, які продемонстрували 
високий рівень знань, успішно вступили до ВНЗ на історичний, 
суспільствознавчий та юридичний напрямки, підтвердивши здобуті 
знання та навички, отримавши дипломи з відзнакою. Велику увагу 
приділяє науково-дослідницькій діяльності учнів, які кожного 
року беруть участь у різноманітних творчих конкурсах. Вчитель 
щороку готує переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та 
переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Світлана Вікторівна використовує проектний метод 
дослідження історії, культури та природи рідного краю. У 
позакласній роботі головну увагу педагог приділяє формуванню 
активної життєвої позиції, намагається виховувати громадянина, 
справжнього патріота нашої держави.

КУШНЄРОВА
СВІТЛАНА
ВІКТОРІВНА

вчитель історії 
Кіровоградського обласного 
навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат-
школа мистецтв)
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Бере активну участь у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. 
Працюючи над науково-дослідницькою роботою «Параметричні 
криві в комп’ютерній графіці», Богдан показав себе як талановита і 
обдарована особистість, у чому допомогли йому наукові керівники. 

У 2017 році переможець в II етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України, тема роботи: «Отримання астрофотографії та їх 
автоматична обробка» (диплом ІІ ступеня); ІІІ етапі Всеукраїнської 
олімпіади з математики (диплом ІІ ступеня),з англійської мови 
(диплом ІІ ступеня), з хімії (диплом ІІІ ступеня); 2018 році переможець 
в ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики (диплом І ступеня), 
з німецької мови (диплом ІІ ступеня).

Богдан має здібності досить високого рівня та навички у 
розробці програмного забезпечення. Багато часу проводить у 
спільнотах програмістів, бере участь у хакатонах, змаганнях із 
написання програм. Його сфера наукових інтересів: математика, 
програмування, лінгвістика.

У майбутньому Богдан хоче стати відомим програмістом, а також 
вступити до Університету Гарварду або Київського політехнічного 
інституту імені Ігоря Сікорського.

Наукові керівники: Свириденко О. Л. та Дрєєв О. М.

ДОБРЯНСЬКИЙ
БОГДАН

ПЕРЕМОЖЕЦЬ III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ 
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ 
«ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ»
(ДИПЛОМ IIІ СТУПЕНЯ)

учень 11-го класу 
Кіровоградського обласного 
навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат-
школа мистецтв)
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Вчитель-методист, відмінник освіти України, заслужений 
вчитель України.

Олена Леонідівна – досвідчений і вдумливий педагог, тонкий 
психолог, має власний методичний стиль, який виявляється в чіткій 
структурі уроків, доцільності вибраних методів, прийомів і засобів 
навчання. Значне місце в роботі вчителя посідає диференційоване 
навчання, яке забезпечує водночас індивідуальний підхід до 
кожного учня, спонукає старшокласників працювати творчо, 
самостійно здобувати знання. Глибока обізнаність з програмою 
та методикою викладання предмета підвищує результативність її 
роботи.

Стаж роботи – 26 років, керівник ШМО учителів природничо-
математичного циклу, завідуюча кабінетом математики, переможець 
обласного конкурсу «Учитель року 2010», нагороджена подякою 
Кабінету міністрів, грамотами Міністерства науки і освіти, молоді 
та спорту, обласної державної адміністрації та міськвно. Працює 
над науково-методичною проблемою «Організація навчально-
дослідницької діяльності учнів при роботі над математичною 
задачею», творчо реалізує в своїй педагогічній діяльності надбання 
сучасної педагогічної науки.

У період з 2010 по 2017 рік 292 випускники Олени Леонідівни 
брали участь у ЗНО з математики, з них отримали 181-199 балів 132 
учня, тобто 45% випускників, а 7 випускників отримали 200 балів.

Учні Олени Леонідівни щороку стають переможцями ІІІ 
(обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 
України.

Своїми педагогічними надбаннями вчитель щедро ділиться з 
учителями області: проводить уроки для слухачів курсів підвищення 
кваліфікації, майстер-класи з методики використання мультимедійної та 
комп’ютерної техніки під час вивчення математики.

У 2018 році стала Лауреатом обласної педагогічної премії імені 
Василя Сухомлинського.

СВИРИДЕНКО
ОЛЕНА
ЛЕОНІДІВНА

вчитель математики 
Кіровоградського обласного 
навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат-
школа мистецтв)
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Марина ще з дитинства виявляла здібності до математики та 
фізики. Дівчина цілеспрямована, ерудована, має добре розвинене 
логічне мислення, гарну пам’ять. 

Бере активну участь у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. 
Працюючи над науково-дослідницькою роботою «Створення 
портативного 3D сканеру порожнин», Марина показала себе як 
талановита і обдарована особистість, у чому допомогли їй наукові 
керівники.

В листопаді 2017 року приймала участь у Всеукраїнській 
науково-технічній виставці-конкурсі молодіжних інноваційних 
проектів «Майбутнє України» (диплом ІІ ступеня), в 2017 році 
переможець ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. У 
2018 році отримала Диплом ІІ ступеня в Всеукраїнській олімпіаді з 
астрономії та Диплом ІІІ ступеня в ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади 
з математики.

Марина комунікабельна та користується повагою серед 
однолітків. Захоплюється легкою атлетикою та малюванням.

У майбутньому Марина хоче стати відомим фізиком, 
програмістом, науковцем та отримати Нобелівську премію, а 
також вступити до Київського політехнічного інституту імені Ігоря 
Сікорського.

Наукові керівники: Дрєєв О. М. та Свириденко О. Л.

ЩЕЛКОНОГОВА
МАРИНА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ 
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ 
«КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ» 
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

учениця 11-го класу 
Кіровоградського обласного 
навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат-
школа мистецтв)
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Кандидат технічних наук, доцент кафедри кібербезпеки 
та програмного забезпечення Центральноукраїнського 
національного технічного університету.

Заняття зі слухачами МАНУМ проводить на високому науковому 
рівні, у своїй роботі використовує кращі зразки інноваційних 
педагогічних технологій, досконало володіє методикою викладання 
предмета. Олександр Миколайович має високу наукову і 
теоретичну підготовку, володіє ефективними сучасними методами 
і формами педагогічної діяльності.

У роботі зі слухачами секції він використовує проблемно-
розвиваюче навчання, диференційований підхід до учнів, 
проводить дослідження, спонукає їх до творчої праці, вчить умінню 
вчитися, результативно здійснює особистісно-зорієнтований підхід.

Педагог розкриває перед слухачами секції глибинний 
зміст понять програмування, організовує навчання слухачів, 
використовуючи індивідуальний підхід. Заняття проводить цікаво, 
з максимальною активністю членів секції. 

Постійно працюючи з обдарованими та здібними дітьми 
області, Дрєєв О.  М. щороку готує переможців ІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України (до участі в ІІІ етапі 
конкурсу). 

Слухачі МАНУМ, керівником яких є Олександр Миколайович, 
щороку здобувають дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів на Всеукраїнському 
етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України.

У 2017 році став Лауреатом обласної педагогічної премії імені 
Василя  Сухомлинського.

ДРЄЄВ
ОЛЕКСАНДР
МИКОЛАЙОВИЧ

науковий керівник секції 
«Комп’ютерні системи та 
мережі» Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді
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З початку навчання у секції «Валеологія» виявляє значний 
інтерес до вивчення біології, яка розкриває взаємозв’язки між 
людиною і природою, зрозуміла, що це знадобитися для вибору 
майбутнього професійного шляху, адже з дитинства мріє стати 
лікарем та допомагати людям. Така мотивація підбадьорила Валерію 
працювати ще з більшим натхненням, тому протягом навчання 
брала активну участь у конкурсах-захистах відповідного рівня: І 
етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-слухачів НТУ «Дивосвіт», 2016 р. (диплом IІ ступеня); 
ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, 2016 р., (диплом 
IІ ступеня); ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, 2017 р., 
(диплом IІІ ступеня); ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, 
2018 р., (диплом I ступеня).

Черній Валерія прагне до пізнання теоретичних питань, 
виконання практичних завдань у процесі навчальної діяльності 
не за зразком, а оригінально, проявляє свої творчі здібності 
та креативність. Велику увагу приділяє творчій діяльності, в якій 
переважає прагнення до самостійного здобуття знань. Результати 
своєї роботи неодноразово представляла на учнівських та 
студентських конференціях, на захисті творчих робіт в науковому 
товаристві учнів «Дивосвіт», на засіданнях Всеукраїнської школи-
семінару «Сучасні методи дослідження мозку» в рамках VII 
Конгресу Українського товариства нейронаук (м. Київ, 2017 р.). 
Учениця показала себе як творча особистість, яка має стійкий 
інтерес до вивчення обраних предметів, навчально-творчої та 
навчально-дослідницької діяльності. 

ЧЕРНІЙ
ВАЛЕРІЯ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ 
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ 
«ВАЛЕОЛОГІЯ» (ДИПЛОМ III СТУПЕНЯ)

учениця 11-го класу 
комунального закладу 
«Педагогічний ліцей 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 
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Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри 
теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка.

Олена Валеріївна закінчила факультет фізичного виховання 
Кіровоградського державного педагогічного інституту імені 
Володимира Винниченка у 1995 році.

На посаді викладача працює з 2002 р., а на посаді доцента – 
з 2014 року. Захистила кандидатську дисертацію в 2010 році у 
спеціалізованій вченій раді К 64.862.01 Харківської державної 
академії фізичної культури. Звання доцента присвоєно у 2015 році, 
доцент кафедри теоріїі методики фізичного виховання.

Нєворова О. В. на високому науково-методичному рівні викладає 
курси: «Фізіологічні основи фізичного виховання», «Коригувальна 
гімнастика», «Лікувальна фізична культура», спецкурс для магістрів 
«Психофізіологічні основи диференційованого підходу до фізичного 
виховання» із них лекційні – «Фізіологічні основи фізичного 
виховання», «Психофізіологічні основи диференційованого підходу 
до фізичного виховання». 

О. В. Нєворова проводить систематичну навчально-виховну 
роботу серед студентів факультету фізичного виховання, залучає 
їх до участі в культурно-масовій, науковій, громадській роботі, 
стимулює їх до творчої та навчальної діяльності. Постійно 
бере участь у роботі науково-дослідної лабораторії «Ключові 
компетентності початкової освіти» з 2010 року (керівник – кандидат 
педагогічних наук, професор Довга Т. Я.).

Здійснює керівництво науковою роботою секції валеології та 
медицини Кіровоградської обласної МАНУМ з 2012 року (з 2014 
року підготувала 4-х призерів Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт).

Активно бере участь у місцевих та виїзних науково-практичних 
семінарах, проводить майстер-класи, співпрацює з вчителями 
й тренерами міста та області, проводить лекційні заняття для 
тренерів та вчителів фізичної культури на курсах підвищення 
кваліфікації КОІППО ім. Василя Сухомлинського.

НЄВОРОВА
ОЛЕНА
ВАЛЕРІЇВНА
науковий керівник секції 
медицини Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді
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Старанна, енергійна та відповідальна учениця. Має хорошу 
пам’ять, швидко засвоює програмовий матеріал. Любить поезію, 
цікавиться літературними новинками. Улюблені предмети – 
література та екологія. Займається пошуковою діяльністю по збору 
легенд та цікавої інформації про український фольклор, любить 
писати твори на сучасні теми. 

Із задоволенням відвідує літературний гурток Гайворонського 
районного Центру дитячої та юнацької творчості. На основі власних 
спостережень пише твори про покращення життя в рідному місті. 
Вона не тільки бачить недоліки міста, а й бере участь у різних 
проектах, що покращують зовнішній вигляд міста Гайворона. Любов 
брала участь у Всеукраїнському проекті «Відкривай Україну».

У складі команди «Перлини Прибужжя» Гайворонської 
загальноосвітньої школи №1 розробила та втілила в життя міський 
проект «Нове життя зупинки». 

У 2016 році брала участь у Литовському конкурсі есе «Я – 
європеєць» і пройшла в другий тур. У 2018 році зайняла друге 
місце у V Всеукраїнському конкурсі есе «Я – європеєць». Любов 
комунікабельна та ініціативна дівчина. Вона впевнена, що життя 
нашої країни можна змінити на краще. У планах на майбутнє - 
реалізація себе як творчої та креативної особистості.

ГЛАДИК
ЛЮБОВ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ V ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ЕСЕ «Я – ЄВРОПЕЄЦЬ»
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

вихованка літературного 
гуртка Гайворонського 
районного Центру дитячої 
та юнацької творчості 
Кіровоградської області

ПЕРЕМОЖЦІ
МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ,
ЗМАГАНЬ І ФЕСТИВАЛІВ
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Світлана Вікторівна – досвідчений педагог, який володіє 
методами і прийомами, що сприяють розвитку творчих здібностей 
учнів, інтересу до вивчення предмету, озброює їх міцними 
знаннями. Її урокам характерна доступність викладення матеріалу, 
системність, органічний зв’язок навчального матеріалу з життям. 
Вміло поєднує на уроці та в позаурочній роботі навчальну і виховну 
функції. Уроки мають високу виховну мету, спонукають учнів до 
глибоких і серйозних роздумів, узагальнень та висновків. На уроках 
використовує такі вправи як: «Малюнок на скелі», «Вільне письмо», 
«Злови помилку», «Порушена послідовність», «Складання сенкану», 
«Літературний турнір» а інші. 

Проводить різноманітну позакласну роботу з предмету. На 
високому методичному рівні проходять її заходи у рамках тижня 
зарубіжної літератури: літературні конкурси «Я знаю казки», 
«Кращий знавець байки», «Балади», «Я знаю міф», «Кольорові 
змагання».

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. П’ятеро 
учнів учителя стали учасниками Всеукраїнського конкурсу есе 
«Я – європеєць» (2017 рік), а у 2018 році Гладик Любов виборола ІІ 
місце у даному конкурсі. Учениця 10 класу Данілова Діана – призер 
районного та учасник обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт МАН України у секції 
«Зарубіжна література» (2018 рік, робота «Антитеза у казці Оскара 
Уайльда «Хлопчик зірка»). 

Постійно підвищує рівень своєї професійної майстерності, 
впроваджуючи ідеї педагогів-новаторів. Користується заслуженим 
авторитетом серед колег, учнівського та батьківського колективів.

КРАВЧЕНКО
СВІТЛАНА
ВІКТОРІВНА
керівник літературного 
гуртка Гайворонського 
районного Центру дитячої 
та юнацької творчості 
Кіровоградської області, 
вчитель зарубіжної 
літератури Гайворонського 
навчально-виховного 
об’єднання №1 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Кіровоградської 
області
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Шевченко Вікторія відвідує гурток «Культура мови та 
спілкування» (керівник Ваврічіна Лілія Василівна) при дитячому 
юнацькому центрі «Перлинка», де вихованці вдосконалюють свої 
знання з української мови та літератури, готують номери для участі 
в шкільній та позашкільній діяльності. Художнє слово відкриває 
неосяжні можливості для того, щоб долучити вихованців до 
безцінних духовних надбань, скарбів українського народу. Саме 
для Вікторії гурткова робота – це можливість реалізації свого 
творчого потенціалу, закладеного ще з дитинства матусею. Вона 
любить римувати слова, пише вірші з другого класу.

Гуртківці – постійні учасники свят та концертів, де засобами 
декламаторського мистецтва представляють свої вірші та доносять 
до однолітків і громадськості найкращі твори української поезії. 
Їх діяльність не обмежується рамками закладу, вони виходять на 
широкий загал, приймають участь у міських заходах, конкурсах.

Так, у 2017 році взявши участь у міському конкурсі «Моральний 
вчинок» Шевченко Вікторія з власним віршем «Безглузді сни» 
виборола почесне ІІ місце.

У 2018 році у міському конкурсі художнього слова та акторської 
майстерності «Театральна молодь літературного міста» у номінації 
«Власний твір» у ІІ віковій категорії з власним віршем «Марш 
солдатів з передової» Вікторія зайняла ІІ місце.

У Всеукраїнському конкурсі «Не жартуй з вогнем» на 
протипожежну та техногенну тематику, який проходив у три етапи: 
на районному, обласному, всеукраїнському рівнях, у номінації 
«Поетичний твір» вікова категорія від 11 до 14 років зайняла І місце.

ШЕВЧЕНКО
ВІКТОРІЯ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ «НЕ ЖАРТУЙ З ВОГНЕМ» НА 
ПРОТИПОЖЕЖНУ ТА ТЕХНОГЕННУ ТЕМАТИКУ 
У НОМІНАЦІЇ «ПОЕТИЧНИЙ ТВІР»
(ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ)

учениця 9 класу, вихованка 
гуртка «Культура мови та 
спілкування» комунального 
закладу „Навчально-виховне 
об’єднання „Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів № 1 – дитячий 
юнацький центр „Перлинка” 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області
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Працючи над проблемою «Пошук та реалізація творчих 
особистостей у плані духовного та культурного розвитку», 
Лілія Василівна взяла за основу своєї діяльності систему 
індивідуально-диференційованого підходу до вихованців 
у процесі навчання. Вона вдало впроваджує елементи 
цього методу через систему занять, виховних заходів, 
створюючи сприятливі умови для розвитку кожної дитини. 
Для цього використовує педагогічні прийоми та форми 
роботи, які сприяють успішній реалізації даної проблеми. 
Поряд з традиційними методами практикує нестандартні 
форми організації заняття: заняття-імпровізація, заняття-
гра, вечори поезії. Вважає, що головне завдання керівника 
гуртка – не погасити ту іскру індивідуальності, духовності 
та працелюбства, потреби творити добро, яке народжує 
обдарованість та талант. Намагається допомогти вихованцям 
набути почуття впевненості в своїх силах, проявити приховані 
можливості.

В 2017-2018 підготувала В. Шевченко, переможця 
Всеукраїнського конкурсу «Не жартуй з вогнем» на 
протипожежну та техногенну тематику у номінації «Поетичний 
твір» (диплом І ступеня).

У 2018 році у міському конкурсі художнього слова та 
акторської майстерності «Театральна молодь літературного 
міста» вихованець гуртка Козиний Максим у ІІ віковій категорії 
виборов почесне І місце.

Лілія Василівна – людина творчого підходу, високого 
рівня життєвої компетенції, наявності креативних 
здібностей, врівноваженості й організованості. Користується 
авторитетом серед вихованців, батьків, колег по роботі.

ВАВРІЧІНА
ЛІЛІЯ
ВАСИЛІВНА

керівник гуртка «Культура 
мови та спілкування» 
комунального закладу 
„Навчально-виховне 
об’єднання „Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів № 1 – дитячий 
юнацький центр „Перлинка” 
Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської 
області”, завідувач 
дитячого юнацького центру 
«Перлинка»
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Софія – обдарована особистість, творча, всебічно 
розвинена учениця. Вона має міцну основу сформованих 
знань, умінь та навичок. Проявляє здібності до вивчення 
предметів гуманітарного циклу. Любить природознавство та 
історію. Організована, уміє цілеспрямовано зосередити увагу 
на досягненні поставленої мети. 

Софії вдається за допомогою фарб та олівців гармонійно 
передавати на папері власні думки та фантазії, виготовляти 
оригінальні композиції та вироби в різних техніках 
декоративно-прикладного мистецтва: ліпленні із солоного 
тіста, валянні із шерсті, бісероплетінні. Вона виявляє 
позитивне ставлення до праці та віддає перевагу творчим 
завданням за власним задумом.

Учениця бере активну участь в різноманітних художніх 
конкурсах, успішно втілюючи свої творчі ідеї. Софія 
неодноразово нагороджувалась грамотами та дипломами 
за конкурси малюнків та була переможницею ХХІ 
Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької 
творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі у номінації 
«Декоративно-ужиткове мистецтво» (середня вікова 
категорія, диплом ІІІ ступеня, 2016 р.), Кіровоградського 
обласного конкурсу плакату «Збережемо природу рідного 
краю» (І місце, 2016 р.). 

Уважна, кмітлива і життєрадісна, має креативне мислення. 
Софійка навчається в Кіровоградській дитячій художній школі 
ім. О. Осмьоркіна.

БОГАЧЕНКО
СОФІЯ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ХХІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ВІДКРИТОГО ФЕСТИВАЛЮ ДИТЯЧОЇ 
ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ У НОМІНАЦІЇ 
«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»
(ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ)

учениця 7-го класу 
комунального закладу 
«Бережинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Кіровоградської 
районної ради, вихованка 
гуртка образотворчого 
мистецтва «Арт-компот»
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ПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ ТА ФЕСТИВАЛІВ

Методична проблема, над якою працює вчитель: 
«Розвиток творчих здібностей здобувачів освіти засобами 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва».

Одним із головних завдань своєї педагогічної діяльності 
Ольга Миколаївна вважає виявлення і розвиток творчого, 
духовного потенціалу здобувачів освіти. Приділяє увагу 
формуванню стійкого інтересу до творчості, вихованню 
в учнів естетичного ставлення до дійсності, потреб у 
художньо-творчій самореалізації та самовдосконаленні 
відповідно до вікових особливостей. На уроках застосовує 
різні форми і методи роботи: індивідуальна та фронтальна 
робота з учнями, робота в групах та парах, ігри, змагання та 
ін.; використовує різноманітну наочність: репродукції картин 
відомих художників, таблиці кольорів, схеми, презентації.

На заняттях гуртка образотворчого мистецтва вчитель 
навчає вихованців різним технікам образотворчої та 
народної творчості, що сприяє розвитку уяви, образного 
мислення і творчих здібностей. Результатами роботи гуртка є 
виготовлення малюнків, виробів, виставки творчих робіт.

Вихованці Ольги Миколаївни є постійними учасниками і 
переможцями всеукраїнських, обласних і районних конкурсів 
малюнків та виробів декоративно-прикладного мистецтва. 
Так, за 2017-2018 н. р. під її керівництвом учнями було здобуто 
5 перемог в конкурсах з різними видами художньої діяльності.

ФРОЛОВА
ОЛЬГА
МИКОЛАЇВНА

вчитель образотворчого 
мистецтва, керівник 
гуртка образотворчого 
мистецтва «Арт-компот» 
Кіровоградського районного 
центру дитячої та юнацької 
творчості при комунальному 
закладі «Бережинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів»
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Від початку навчання Юлія зарекомендувала себе як 
старанна, дисциплінована та уважна учениця. Має навчальні 
досягнення високого рівня, проявляє здібності до вивчення 
предметів гуманітарного циклу. У 2017-2018 навчальному році 
учениця є переможцем ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з історії (диплом ІІІ ступеня) і фізики 
(диплом ІІІ ступеня), переможцем ІІ (районного етапу) 
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Юлія не тільки сумлінна та відповідальна, а й дуже 
талановита дівчинка. Свої творчі вміння та художні здібності 
вона проявляє в шкільному гуртку образотворчого 
мистецтва, виготовляючи оригінальні композиції та вироби в 
різних техніках декоративно-прикладного мистецтва: валянні 
із шерсті, паперопластиці, витинанці.

Активну участь бере учениця в різноманітних художніх 
конкурсах, демонструючи власні, індивідуальні творчі ідеї в 
розкритті теми. В скарбничці творчих перемог Юлії є диплом 
І ступеня ХХІІ Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 
творчості, присвяченому Всесвітньому Дню Землі в номінації 
«Види українського народного мистецтва» (2017 р.), лауреат 
обласного конкурсу дитячого малюнка «Україна – моя земля» 
(2017 р.), диплом Кіровоградського обласного конкурсу 
дитячо-юнацького малюнку «Майбутнє України очима 
молоді» (2017 р.) та ін.

ТАБУНЕЦЬ
ЮЛІЯ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ХХІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ВІДКРИТОГО ФЕСТИВАЛЮ ДИТЯЧОЇ 
ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ У НОМІНАЦІЇ 
«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)
ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ «МОЛОДЬ ОБИРАЄ 
ЗДОРОВ’Я» (ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

учениця 8-го класу 
комунального закладу 
«Бережинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Кіровоградської 
районної ради, вихованка 
гуртка образотворчого 
мистецтва «Арт-компот»
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Методична проблема, над якою працює вчитель: 
«Розвиток творчих здібностей здобувачів освіти засобами 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва».

Одним із головних завдань своєї педагогічної діяльності 
Ольга Миколаївна вважає виявлення і розвиток творчого, 
духовного потенціалу здобувачів освіти. Приділяє увагу 
формуванню стійкого інтересу до творчості, вихованню 
в учнів естетичного ставлення до дійсності, потреб у 
художньо-творчій самореалізації та самовдосконаленні 
відповідно до вікових особливостей. На уроках застосовує 
різні форми і методи роботи: індивідуальна та фронтальна 
робота з учнями, робота в групах та парах, ігри, змагання та 
ін.; використовує різноманітну наочність: репродукції картин 
відомих художників, таблиці кольорів, схеми, презентації.

На заняттях гуртка образотворчого мистецтва вчитель 
навчає вихованців різним технікам образотворчої та 
народної творчості, що сприяє розвитку уяви, образного 
мислення і творчих здібностей. Результатами роботи гуртка є 
виготовлення малюнків, виробів, виставки творчих робіт.

Вихованці Ольги Миколаївни є постійними учасниками і 
переможцями всеукраїнських, обласних і районних конкурсів 
малюнків та виробів декоративно-прикладного мистецтва. 
Так, за 2017-2018 н. р. під її керівництвом учнями було здобуто 
5 перемог в конкурсах з різними видами художньої діяльності.

ФРОЛОВА
ОЛЬГА
МИКОЛАЇВНА

вчитель образотворчого 
мистецтва, керівник 
гуртка образотворчого 
мистецтва «Арт-компот» 
Кіровоградського районного 
центру дитячої та юнацької 
творчості при комунальному 
закладі «Бережинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів»
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Нагороджена дипломом НУ «Острозька академія» за участь 
у Всеукраїнському конкурсі філософсько-культурологічного 
есе до Дня народження Г. Сковороди (керівник Король Н. П.)

Переможець обласного етапу очного Всеукраїнського 
конкурсу флористики й фітодизайну «Квітуча Україна» 
(І місце). 

Мирослава – всебічно обдарована особистість, 
неодноразово брала участь та перемагала в районних, 
обласних та Всеукраїнських акціях, конкурсах. Надає перевагу 
предметам природничого та гуманітарного напрямку.

Під час проведення розширеної виїзної методичної 
ради у місті Кропивницькому на тему: «Позашкільна освіта 
в умовах децентралізації: регіональний аспект» Мирослава 
презентувала еколого-натуралістичний напрямок роботи 
в області, зокрема розповіла про Міжрегіональний освітній 
проект учнів Долинського та Олександрійського районів 
«Степові перлини рідного краю» (керівники Стеблина О. О. та 
Федоров В. М.), учасником якого є сама. Мирослава отримала 
запрошення на навчання до «Острозької академії» в м. Рівне. 

ЛАЗАРЧУК
МИРОСЛАВА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ V ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ЕКСПЕДИЦІЙНО-ПОЛЬОВОГО ЗБОРУ КОМАНД 
ЮНИХ ЗООЛОГІВ (ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ЗАОЧНОГО КОНКУРСУ РОБІТ ЮНИХ 
ФОТОАМАТОРІВ «МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА!» 
(ДИПЛОМ ІІ ТА ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 11 класу 
комунального закладу 
«Долинська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №2 
ім. А. С. Макаренка 
Долинської районної ради»
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Ольга Олександрівна є учасником серпневої конференції 
«Педагогічний пошук – 2017», Всеукраїнського Великого 
педагогічного колоквіуму «Методика викладання біології в 
школі», пройшла навчання за програмою Всеукраїнського 
тренінгу з національно-патріотичного виховання «З Україною 
в серці».

Нагороджена Грамотою Долинської РДА і Районної ради, 
їй присуджено щорічну районну премію «Кращий працівник 
освіти» за суттєвий внесок у популяризацію галузі. 

Переможець 2017 року заочних позашкільних педагогічних 
читань Всеукраїнської виставки видавничої продукції з питань 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку 
в номінації «Інновації у формуванні фахових компетенцій 
педагогів» із збіркою «Робочий щоденник VІ Всеукраїнського 
експедиційно-польового збору юних ботаніків» – ІІ місце, 
(автори роботи: Федоров В. М., Шевцов А. О., Стеблина О. О.). 
Брала участь у підготовці та проведенні VІ Всеукраїнського 
експедиційно-польового збору команд юних ботаніків.

Вихованці вчителя вже третій рік поспіль є учасниками 
Всеукраїнського форуму юних екологів України, який 
проводиться на базі Державного підприємства Український 
дитячий центр «Молода гвардія», переможцями V 
Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних 
зоологів – ІІ місце, Національного етапу XІ Міжнародного 
конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Загадкове 
життя домашніх улюбленців» – І місце, Всеукраїнського 
заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – 
Україна!» – І, ІІ, ІІІ місця в різних номінаціях, обласного етапу 
акції Всеукраїнського конкурсу «В об’єктиві натураліста» в 
номінації «Слайд-фільм» – І місце, обласного етапу очного 
Всеукраїнського конкурсу флористики й фітодизайну «Квітуча 
Україна» – І місце, обласного конкурсу «Свій голос віддаю на 
захист природи» – І місце. 

СТЕБЛИНА
ОЛЬГА
ОЛЕКСАНДРІВНА

вчитель географії та біології 
комунального закладу 
«Долинська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №2 
ім. А. С. Макаренка 
Долинської районної ради»
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Учасник XI Міжнародної конференції, присвяченої Дню 
матері на тему: «Роль жінок у поширенні культури миру», 
яку організувала Громадська організація «Федерація жінок 
за мир у всьому світі» за сприяння Інституту модернізації 
змісту освіти. 

Богдан, успішно пізнаючи шкільні науки, розуміє, 
що життя розкриває перед ним безмежні можливості, 
і тому захоплюється хімією, англійською мовою, читає 
багато науково-популярної літератури, жоден конкурс не 
обійшовся без його участі. 

Богдан любить і відчуває рідне слово. Створює твори 
різних жанрів, здебільшого прозові. Хлопчик надзвичайно 
творча особистість, те про що йому хочеться розповісти, 
про що неможливо мовчати, відображає в живописі, 
аматорському відео, влучному літературному слові. 
Учень зарекомендував себе яскравою та неповторною 
особистістю. Намагається досягти успіху в будь-якій 
розпочатій справі, будує глобальні плани на майбутнє.

ЧЕРЕПЕНКО
БОГДАН

ПЕРЕМОЖЕЦЬ VI ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ «МАЛЮНОК, ВІРШ, ЛИСТ ДО 
МАМИ» (ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

учень 7 класу комунального 
закладу «Долинська ЗШ І-ІІІ 
ступенів №4
Долинської районної ради» 
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Саєнко Інна Миколаївна має високу науково-теоретичну 
підготовку, добре володіє ефективними формами і методами 
організації освітнього процесу.

Використовує методи компетентнісно-орієнтованого 
підходу до організації освітнього процесу. Викладає 
навчальний матеріал на належному науково-методичному 
рівні, звертає увагу на розвиток пізнавальних здібностей 
учнів.

Належну увагу вчитель приділяє роботі з обдарованими 
дітьми, веде факультативні заняття, готує учнів до участі 
в учнівських олімпіадах. Підготовлені нею учні протягом 
останніх п’яти років неодноразово ставали переможцями 
та призерами районних предметних олімпіад та конкурсів, 
науково-дослідницьких робіт. Плохотніченко Дар’я перемогла 
в обласному відборі Національного етапу 46-го Міжнародного 
конкурсу епістолярного жанру для молоді (2017 рік).

Інна Миколаївна очолює шкільне методичне об’єднання 
класних керівників та бере активну участь у роботі шкільного 
та районного методичного об’єднання вчителів української 
мови та літератури, а також у районних семінарах з виховної 
роботи. 

Знайомить дітей з народними звичаями, традиціями, 
виховує любов до рідного краю, формує в дітей позитивні 
риси характеру: чесність, справедливість, наполегливість, 
доброту, чуйність. Веде блог 7-В класу, який регулярно 
поповнюється новою інформацією та світлинами.

САЄНКО
ІННА
МИКОЛАЇВНА

вчитель української мови 
та літератури комунального 
закладу «Долинська ЗШ І-ІІІ 
ступенів №4
Долинської районної ради» 
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Крім навчання, в Анастасії є захоплення, якому дівчина 
віддає весь свій вільний час. Вона активна учасниця дитячого 
зразкового хореографічного ансамблю «Веселка». У складі 
колективу Анастасія брала участь у міських, районних, 
обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах та 
культурно-мистецьких заходах. За досягнення в 2016-2017 н. р. 
отримує стипендію Долинської райдержадміністрації та 
районної ради. Анастасія мріє удосконалити свої знання з 
англійської мови. Її мета - обов’язково потрапити за кордон 
за Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX).

У 2017-2018 навчальному році Анастасія здобула шість 
призових місць у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових дисциплін (І –з української мови 
та літератури, математики, географії, фізики, ІІ – з англійської 
мови, хімії), І місце у ІІ етапі VІІІ Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
ім. Тараса Шевченка, ІІ місце у ІІ етапі ХVІІІ Міжнародного 
конкурсу з української мови ім. Петра Яцика.

Анастасія взяла участь у ІІІ (обласному) етапі 
Всеукраїнських олімпіад і виборола п’ять призових місць ( ІІ 
місце - з математики, ІІІ місця - з української мови та літератури, 
англійської мови, географії, фізики). ІІ місце Анастасія посіла 
в ІІІ етапі VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка та ІІІ 
місце - у фінальному етапі даного конкурсу.

Богомольна Анастасія – дівчина, яка прагне не лише 
до самовдосконалення, а готова змінювати життя свого 
колективу, країни в цілому. У цьому році вона стала 
учасником саміту проактивних молодих людей «Б.У.М.» - 
«Бажай. Удосконалюй. Мотивуй.» Він створений для молоді, 
яка хоче розвивати себе та суспільство і налагодити зв’язки з 
активними людьми зі всієї України. Здобуті на цьому зібранні 
знання, навички та інструменти стануть дівчинці в нагоді для 
створення власних соціальних проектів як на локальному, 
так і на національному рівнях.

БОГОМОЛЬНА
АНАСТАСІЯ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IV (ФІНАЛЬНОГО) ЕТАПУ XVІII 
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 9 класу 
комунального закладу 
«Долинська ЗШ І-ІІІ ступенів 
№4 Долинської районної 
ради» Кіровоградської 
області
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За час роботи у навчальному закладі зарекомендувала 
себе як компетентний вчитель, висококаліфікований спеціаліст, 
який досконало володіє ефективними інноваційними освітніми 
методиками й технологіями, активно впроваджує інтерактивні 
форми і методи навчання української мови та літератури. Учитель 
є високо рейтинговим педагогом, що створює позитивний імідж 
закладу. Любить експериментувати, постійно в пошуках нових 
ефективних методів, форм роботи з дітьми та батьками. 

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, готує їх 
до участі в предметних олімпіадах, її учні є призерами районного, 
обласного та Всеукраїнського етапів олімпіад та конкурсів. 

Так, в 2017-2018 н. р. учні Наталії Олексіївни здобули дев’ять 
призових місць на районному етапі, на обласному − 2, на 
Всеукраїнському − 1; у Міжнародному мовно-літературному 
конкурсі імені Тараса Шевченка. Учні Н. О. Таран – переможці 
різноманітних конкурсів: Бодішова Вікторія − переможець 
районного Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Ніхто 
нам не збудує держави, коли ми самі не збудуємо», Богомольна 
Анастасія − учасник Всеукраїнського квест-марафону «Чи знаємо 
ми Тараса Шевченка?».

За свою працю нагороджена Подякою облдержадміністрації за 
підготовку переможця обласного етапу VIII Міжнародного мовно-
літературного конкурсу ім. Т. Шевченка (2018 р.).

ТАРАН
НАТАЛІЯ
ОЛЕКСІЇВНА

вчитель української мови 
та літератури комунального 
закладу «Долинська 
ЗШ І-ІІІ ступенів №4 
Долинської районної ради» 
Кіровоградської області
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З початку навчання у початковій школі зарекомендувала 
себе як дисциплінована, відповідальна, ініціативна учениця. 
Зміст навчальних предметів опановує на достатньому рівні, 
знання характеризуються повнотою та глибиною. Любить читати, 
займатися образотворчою діяльністю. В учениці яскраво виражені 
поетичні здібності: легко добирає рими до слів, вміє передавати 
свої почуття та ставлення за допомогою засобів художньої 
виразності. В її виконанні читання віршів напам я́ть на конкурсах 
читців вирізняється емоційною забарвленістю.

Беручи активну участь в різноманітних конкурсах та 
олімпіадах, показала себе як творча особистість, яка має стійкий 
інтерес до вивчення предметів. Аліна надає перевагу предметам 
гуманітарного циклу, але демонструє високі результати з усіх 
предметів шкільної програми. 

Коло інтересів учениці достатньо широке та різноманітне: 
дівчинка полюбляє вишивати, співати, малювати, танцювати. 
Відвідує танцювальний гурток «Гармонія», протягом занять в якому 
є неодноразовою переможницею змагань. Також займається 
співом у шкільному вокальному гуртку «Пісенний зорепад» та 
музичній школі.

Підтримує дружні стосунки з товаришами. Бере активну участь 
у роботі учнівського самоврядування, у спортивних та культурно-
дозвіллєвих заходах школи та класу.

КОЛОБУТІНА
АЛІНА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
«ЗА НАШУ СВОБОДУ» ЗА РОБОТУ «ЦІНА 
СВОБОДИ» (ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ)

учениця 4 класу 
загальноосвітньої школи 
I-III ст. №2 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської 
області
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Марина Андріївна педагог з глибоким і цікавим внутрішнім 
світом, стійкою системою принципів і власним світосприйняттям. 
В системі роботи багато уваги приділяє індивідуальному підходу 
у процесі навчання і виховання школярів. Робота вчителя 
відзначається всебічним врахуванням психічних, фізіологічних, 
інтелектуальних особливостей учнів. Педагог є активним 
учасником міських та Всеукраїнських Інтернет-конференцій та 
науково-практичних конференцій, міських методичних заходів.

Демешкевич М. А. у своїй роботі заохочує учнів до творчості, 
самостійної пізнавальної діяльності, формує життєві компетентності, 
стимулює саморозвиток особистості учнів, їхні уміння практично 
застосовувати набуті знання. 

Учитель працює над науково-методичної проблемою «Реалізація 
завдань валеологічної освіти та виховання на засадах особистісно 
орієнтованого підходу». Широко використовує інноваційні 
технології навчання, зокрема: технології розвитку критичного та 
образного мислення, ТРВЗ, метод проектів, технології казкотерапії.

У своїй роботі застосовує педагогіку успіху, працює з твердим 
переконанням, що сподівання успіху живе в кожній дитині. Творцем 
успіху повинні виступати і школярі, і вчителі, і батьки. Педагог 
налаштовує учня на успіх, чим більше праці, тим більше успіху, тим 
більше захоплення, бажання працювати ще краще. Її учні беруть 
активну участь та стають переможцями в тематичних конкурсах, 
змаганнях. 

ДЕМЕШКЕВИЧ
МАРИНА
АНДРІЇВНА 

вчитель початкових класів 
загальноосвітньої школи
I-III ступенів №2 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області
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Валентина любить рідну мову, прагне осягнути чарівні її 
глибини, надзвичайну мелодійність і красу.

Ще з молодших класів була учасником обласних етапів 
Міжнародного конкурсу української мови імені Петра 
Яцика, а з 5 класу – Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка. Протягом чотирьох років учениця виборює 
призові місця на обласному етапі Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з української мови та літератури, двічі була 
учасницею ІV етапу Всеукраїнської олімпіади. Два роки 
поспіль – переможець обласних етапів Міжнародного 
конкурсу української мови імені Петра Яцика.

Одинадцятикласниця показує високі результати з 
усіх предметів шкільної програми. Серед її досягнень – 
дипломи ІІ ступеня на обласних етапах олімпіад з географії 
та біології, ІІІ ступеня – з хімії.

Скромна, щира, відверта, наполеглива в досягненні 
мети, товариська. Буряк Валентина відзначена Стипендією 
Президента України як переможець ІV етапу VІІ 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

БУРЯК
ВАЛЕНТИНА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІV ЕТАПУ VІІ МІЖНАРОДНОГО 
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ 
УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ІМЕНІ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ), 
ІV ЕТАПУ VІІІ МІЖНАРОДНОГО МОВНО-
ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ УЧНІВСЬКОЇ 
ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ІМЕНІ ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКА (ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

учениця 11 класу 
Підвисоцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів ім. Т. Г. Шевченка 
Підвисоцького навчально-
виховного об’єднання 
Новоархангельської 
районної ради 
Кіровоградської області
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З 1984 року, голова районного методичного об’єднання 
вчителів української мови та літератури. Має вищу 
кваліфікаційну категорію й звання «учитель-методист», 
державні та відомчі нагороди: нагрудний знак «Відмінник 
освіти України», Почесну грамоту Міністерства освіти і науки 
України.

Ірина Олександрівна – професіонал своєї справи. Учитель 
має високий рівень психолого-педагогічної та методичної 
підготовленості, постійно працює над підвищенням свого 
фахового рівня відповідно до вимог сучасності. Використовує 
чималий арсенал педагогічних прийомів і форм роботи, 
які сприяють успішній реалізації поставлених цілей і 
завдань та формуванню у вихованців життєво важливих 
компетентностей. Використовує диференційований і 
діяльнісний підхід, формуючи необхідні для життя мовно-
літературні знання, уміння і навички, тому навчальний процес 
є цікавим для дітей із різними рівнем знань. 

Ірина Олександрівна важливий акцент у своїй професійній 
діяльності робить на формуванні творчого потенціалу 
особистості, ставлячи учнів в умови першовідкривача, 
дослідника, вчить аналізувати, порівнювати вже відомі 
поняття. Постійно працює над формуванням культури 
мовлення учнів, утвердження культу рідного слова, вміло 
формує словесно-логічне мислення. Підтвердженням 
цього є щорічні перемоги її вихованців у обласному етапі 
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, 
Всеукраїнській олімпіаді з української мови і літератури та два 
роки поспіль - Всеукраїнському етапі Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка.

З ініціативи Гаврилюк І. О. було створено музей школи, 
зібрані експонати, проводиться пошукова, дослідницька 
робота, підготовлені екскурсоводи.

Учні Ірини Олександрівни мають не лише стійкий і 
глибокий багаж знань, критичність і самостійність мислення, 
а й чітко сформовану компетентність, досвід та цінності. Вся 
робота вчителя спрямована на розвиток в учнів свідомого 
ставлення до навчання.

ГАВРИЛЮК
ІРИНА
ОЛЕКСАНДРІВНА

вчитель української мови 
та літератури Підвисоцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів імені Т. Г. Шевченка 
Підвисоцького НВО 
Новоархангельської 
районної ради 
Кіровоградської області
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Науково-дослідницька діяльність Чесницького Данила 
є підґрунтям вивчення як природничих, так і гуманітарних 
дисциплін, ознайомлення з понятійним апаратом наукового 
дослідження, основними методами його проведення, 
роботою з науковими джерелами, специфікою оформлення 
наукових досліджень. Данило досяг вагомих результатів у 
ході наукових досліджень. Уже підтверджено його гіпотези 
проведеними експериментами з використанням аеростату, 
водозабірної труби, спроектованої енергетичної установки, 
піднятої на висоту 115 метрів. Отримані позитивні результати 
з використання енергетичної установки для добування 
електроенергії з атмосфери, що є продовженням досліджень 
Н.Тесла. 

Як член Малої академії наук Данило самостійно здобуває 
нові й додаткові знання, уміння й навички дослідницької 
діяльності для можливості адаптації в суспільстві, що постійно 
розвивається. Досконало володіє англійською мовою.

Чесницький Данило співпрацює з провідними науковцями 
в науковому лабораторному комплексі Національного центру 
«Мала академія наук України» Центральноукраїнського 
Національного технічного університету, Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут ім. Ігоря Сікорського», Всеукраїнської школи з 
робототехніки.

Чесницький Данило виборов право бути єдиним 
представником України в ЦЕРНі – європейському центрі 
ядерних досліджень, при проведенні щорічного табору для 
школярів «S’Cool LAB SummerCamp».

ЧЕСНИЦЬКИЙ
ДАНИЛО

ПЕРЕМОЖЕЦЬ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЕТАПУ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ 
DIAMOND CHALLENGE FOR HIGH SCHOOL 
ENTREPRENEURS ВІД УНІВЕРСИТЕТУ ШТАТУ 
ДЕЛАВЕР (UNIVERSITY OF DELAWARE, USA). 
ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕСВІТНЬОГО ФІНАЛУ 
DIAMOND CHALLENGE В УНІВЕРСИТЕТІ 
ШТАТУ ДЕЛАВЕР І МОЛОДІЖНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО САММІТУ
(ДИПЛОМИ ІІІ, ІV СТУПЕНІВ)

учень 11 класу навчально-
виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум 
– спеціалізована школа»,
слухач секції «Екологічно 
безпечні технології» та 
«Технологічні процеси та 
перспективні технології»
Кіровоградської малої 
академії наук учнівської 
молоді
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Олександр – інтелектуально обдарований учень, працює 
за обраною відповідно до індивідуальних інтересів науковою 
проблемою, вміє формулювати науково обґрунтовані 
висновки, досконало володіє іноземною мовою, ІКТ, що 
допомагає в презентації власних доробок.

Науково-дослідницька діяльність Овечка Олександра 
була пов’язана з вивченням космічної тематики, утилізації 
та переробки вторинної сировини, а останні наукові 
дослідження стосувалися використання природної енергії 
Землі. Олександр у своїх наукових досягненнях має вагомий 
результат. Він представляв роботи на обласній виставці 
інноваційних проектів «Майбутнє України», Всеукраїнській 
виставці «Україна очима молодих», Національному етапі 
Міжнародних конкурсів науково-технічної творчості 
школярів Intel International Science and Engineering Fair (Intel 
ISEF) «Intel Techno-Ukraine», «IntelЕСО-Ukraine».

ОВЕЧКО
ОЛЕКСАНДР

ПЕРЕМОЖЕЦЬ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЕТАПУ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ 
DIAMOND CHALLENGE FOR HIGH SCHOOL 
ENTREPRENEURS ВІД УНІВЕРСИТЕТУ ШТАТУ 
ДЕЛАВЕР (UNIVERSITY OF DELAWARE, USA)

учень 11 класу навчально-
виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум 
– спеціалізована школа»,
слухач секцій «Екологічно 
безпечні технології» та 
«Технологічні процеси та 
перспективні технології» 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді

Вчитель предмету «Технології» навчально-виховного 
комплексу «Олександрійський колегіум-спеціалізована 
школа» Олександрійської міської ради Кіровоградської області,
керівник гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності» 
Будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійської міської 
ради, викладач високого рівня, її неодноразово запрошували до 
участі в роботі наукової школи педагогічних працівників на базі 
Європейської організації ядерних досліджень «ЦЕРН» (м. Женева, 
Швейцарія).

Піскова Світлана Вікторівна щороку готує переможців 
ІІ (обласного) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та 
учасників і переможців ІІІ (Всеукраїнського) етапу конкурсу.

Учнів спонукає брати участь у Міжнародних та Всеукраїнських 
конкурсах, конференціях, форумах («Майбутнє України», «IntelEko», 
«Стокгольмський водний приз», «Міжнародна олімпіада геніїв» де її 
учні-слухачі секції виборюють призові місця.

У 2016 році удостоєна преміЇ Верховної Ради України.

У 2018 році Пісковій С. В. присуджено обласну педагогічну 
премію імені Василя Сухомлинського.

ПІСКОВА
СВІТЛАНА

ВІКТОРІВНА
науковий керівник секцій 

«Екологічно безпечні 
технології» та «Технологічні 

процеси та перспективні 
технології» Кіровоградської 

Малої академії наук 
учнівської молоді
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З початкової школи Єлизавета зарекомендувала себе 
як допитлива, всебічно розвинена учениця. Дівчина завжди 
відрізнялася оригінальністю мислення, нестандартністю 
підходів до вирішення завдань і проблем. Ліза має гарну 
пам’ять, широкий кругозір. Вона цікавий співрозмовник, 
її завжди відрізняло бажання реалізувати себе в багатьох 
освітніх галузях, прагнення до розкриття свого внутрішнього 
потенціалу. Особливо високих результатів Єлизавета досягла 
у вивченні іноземних мов та біології. Вона є переможцем 
багатьох шкільних та міських олімпіад із цих предметів. 
Учениця бере активну участь у Міжнародній програмі обміну 
Yugtnd begegnung, побувала з дружнім візитом у Берліні. 

У майбутньому дівчина має мріє стати журналістом. На 
думку Єлизавети, дана професія дасть змогу реалізувати 
її активну позицію щодо збереження довкілля. Беручи 
активну участь у різноманітних конкурсах та олімпіадах, 
вона намагається привернути увагу до екологічних проблем 
людства. Дівчина багато читає, знання іноземної мови дає 
нові можливості в спілкуванні.

Єлизавета завжди врівноважена і спокійна, але разом з 
цим у неї дуже твердий характер, вона відстоює свою точку 
зору, наводячи безліч аргументів на захист своєї думки.

У стосунках з однокласниками Єлизавета заслужено 
зайняла місце лідера. Вона користується повагою серед 
однолітків, є надійним другом. До критики на свою адресу 
ставиться адекватно.

Батьки приділяють належну увагу вихованню дитини, 
підтримують Єлизавету в її починаннях. Сім’я веде здоровий 
спосіб життя та популяризує його серед інших.

ТЕРЕНТЬЄВА
ЄЛИЗАВЕТА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
З ФІЛОСОФІЇ
(ДИПЛОМ II СТУПЕНЯ)

учениця 9 класу навчально-
виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум 
– спеціалізована школа» 
Олександрійської
міської ради
Кіровоградської області
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Педагог працює над методичною темою «Формування 
ключових компетентностей шляхом впровадження активних 
форм і методів навчання на уроках біології та екології». 
Багато уваги Ірина Вікторівна приділяє формуванню в учнів 
знань про роль біологічних наук у становленні сучасної 
природничої картини світу. Виробляє вміння використовувати 
набуті знання для оцінки наслідків своєї діяльності стосовно 
навколишнього середовища, здоров’я інших людей, власного 
здоров’я, обґрунтування та дотримання заходів профілактики 
захворювань, правил поведінки у природі.

Учитель забезпечує високий рівень викладання біології та 
екології. Працює творчо й результативно.

Сунько Ірина Вікторівна бере активну участь у роботі 
шкільного та міського методичних об’єднань, у проведенні 
міських та обласних семінарів, конкурсів, учнівських турнірів, 
тренінгів у рамках програми підвищення профільної 
майстерності педагогічних кадрів МАН, є членом журі 
Всеукраїнських олімпіад з біології та екології, керівником секції 
«Валеологія» Кіровоградської Малої академії наук України 
учнівської молоді, шкільним координатором Міжнародного 
природничого інтерактивного конкурсу «Колосок».

Значної уваги приділяє роботі з обдарованими дітьми. 
Ірина Вікторівна здатна у наполегливій творчій співпраці 
з учнями досягати високих результатів: її учні щороку 
виборюють призові місця у міському турнірі юних біологів, 
конкурсі екологічних проектів «Вчимося досліджувати та 
охороняти природу», ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з 
біології та екології, у І-ІІ етапах конкурсу-захисту учнівських 
науково-дослідницьких робіт МАНУМ. У листопаді 2017 року 
учениця 9 класу Єлизавета Терентьєва під керівництвом Ірини 
Вікторівни за роботу над проектом «Екологічна свідомість» 
отримала диплом ІІ ступеня на IV Всеукраїнській олімпіаді з 
філософії для школярів.

СУНЬКО
ІРИНА
ВІКТОРІВНА

вчитель біології та 
екології навчально-
виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум-
спеціалізована школа» 
Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області



ПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ, ЗМАГАНЬ І ФЕСТИВАЛІВ

115114

Учениця має нахил до вивчення предметів гуманітарного 
циклу, з року в рік демонструє високі здобутки на 
Міжнародному конкурсі української мови імені Петра Яцика, 
олімпіадах різних рівнів з української та англійської мов, з 
української літератури, посідаючи І-ІІІ місця. Такий інтерес 
цілком виправданий, адже Дарина у майбутньому планує 
фахово вивчати саме філологію.

Пізнаючи основи мовознавчих наук, Дарина виявляє 
надзвичайну працьовитість і цілеспрямованість, 
оригінальність і креативність. Школярка уміє самостійно 
здобувати знання, щедро ділиться власними напрацюваннями 
на засіданнях наукового товариства «Юні українознавці».

Улюблена тема її досліджень – життя та творчість генія 
українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Тому 
закономірними є перемоги десятикласниці на обласних 
етапах V, VІ, а цьогоріч заслужено у фінальному етапі VІІІ 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Дарина – різнобічно обдарована особистість. Виявляючи 
непересічні здібності у вивченні мов та літератур, вона 
показує високі результати з усіх предметів шкільної програми, 
що, безперечно, сприяє її авторитету серед учителів та учнів 
навчального закладу. Десятикласниця упевнено перемогла 
у виборах шкільного парламенту і стала його президентом. 
Маючи неабиякі артистичні здібності, дівчина бере участь 
у виставах шкільної драматичної студії «Ровесник», у 
позакласних та позашкільних заходах. 

КОНДРАТЮК
ДАРИНА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ VІІІ МІЖНАРОДНОГО МОВНО-
ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ УЧНІВСЬКОЇ ТА 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 10 класу 
Созонівського навчально-
виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 
Кіровоградської районної 
державної адміністрації 
Кіровоградської області
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Світлана Василівна – творчий педагог із відмінною 
методичною і науково-теоретичною підготовкою, активно 
працює над розвитком творчих здібностей своїх вихованців 
на уроках української мови та літератури та в позаурочний 
час. Її вчительська майстерня наповнена цікавими формами, 
методичними розробками відповідно до проблеми 
«Розвиток життєтворчих та світоглядних компетентностей 
учнів на уроках української мови та літератури», що 
дозволяє забезпечити високу ефективність навчання та 
виховання школярів. Уникаючи у своїй роботі штампів 
і використовуючи особистісно зорієнтований підхід до 
навчання, Світлана Василівна пожвавлює пізнавальні інтереси 
учнів, збуджує їхнє прагнення розвивати лінгвістичне творче 
мислення та застосовувати набуті знання на практиці. Такий 
підхід сприяє формуванню ключових компетентностей 
особистості, вихованню конкурентоспроможного 
громадянина сучасного суспільства. 

В 2017-2018 році підготувала переможця VІІІ Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка. Результатом плідної праці 
педагога є те, що її вихованці посідають призові місця на 
олімпіадах і конкурсах різного рівня: Всеукраїнської олімпіади 
з української мови та літератури, Міжнародного конкурсу 
української мови імені Петра Яцика, Других Всеукраїнських 
Ольжичевих читань, Всеукраїнського конкурсу творчих 
робіт «Я – патріот!», Всеукраїнського літературного 
конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої!», Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка, конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт МАН України тощо. Дев’ять її випускників 
стали студентами філологічних факультетів закладів вищої 
освіти, із них двоє молодих педагогів уже працюють у школах 
Кіровоградського району. 

Висока педагогічна майстерність, інтелектуальний рівень, 
творча активність Щербини Світлани Василівни забезпечують 
їй належний авторитет серед педагогічної громадськості, 
школярів та батьків.

ЩЕРБИНА
СВІТЛАНА
ВАСИЛІВНА

вчитель української мови та 
літератури Созонівського 
навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний 
заклад» Кіровоградської 
районної державної 
адміністрації
Кіровоградської області
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З початку вивчення предмету виявляє значний інтерес до 
опанування української мови та літератури. Учениця зрозуміла, 
що гарне володіння мовою та літературою знадобиться для 
утвердження у виборі майбутнього професійного шляху, 
адже з дитинства вона мріє стати вчителем української мови 
та літератури. Як наслідок, Вікторія велику увагу приділяє 
розвитку творчих здібностей. Любов до читання збільшує її 
словниковий запас і надихає на нові творчі здобутки. Також 
Вікторія має хист до написання віршів. 

Учениця надає перевагу предметам гуманітарного циклу, 
що не заважає їй демонструвати високі результати з усіх 
предметів шкільної програми. Її всебічний розвиток сприяє 
високому авторитету серед учнів класу, а ерудованість 
викликає захоплення вчителів. 

ДОМБРОВСЬКА
ВІКТОРІЯ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ФІНАЛЬНОГО ЕТАПУ VІІІ 
МІЖНАРОДНОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО 
КОНКУРСУ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 5 класу 
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №10
Світловодської міської ради 
Кіровоградської області
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Гайдук І. В. – досвідчений педагог, який, викладаючи 
предмети гуманітарного циклу, використовує інформаційно-
комунікаційні технології та міжпредметні зв’язки для 
забезпечення зацікавленості учнів у матеріалі, який 
викладається, та допомагає його кращому засвоєнню.

У роботі педагог спрямовує зусилля учнів на розвиток 
мислення, творчих здібностей, формування життєвих 
компетенцій, уміння практично застосовувати здобуті знання.

Проблема, над якою працює вчитель: «Забезпечення 
високого рівня якості знань та розвиток творчих здібностей 
учнів через використання народознавчого компоненту та 
міжпредметних зв’язків». Педагог сприяє розвитку творчих 
і наукових навичок учнів шляхом дослідницьких і творчих 
робіт, проектів. 

Ірина Вікторівна зібрала та упорядкувала збірку учнівських 
поезій «Ми не хочемо війни». Її учні активні учасники та 
переможці олімпіад і конкурсів різного рівня.

Гайдук І. В. користується авторитетом серед учнів і колег. 

ГАЙДУК
ІРИНА
ВІКТОРІВНА

вчитель української мови та 
літератури загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №10 
Світловодської міської ради 
Кіровоградської області
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Наталія – наполеглива, творча особистість. Упродовж 
навчання в школі має високий рівень досягнень з усіх 
предметів. Неодноразово учениця виборювала перемогу 
в Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах й олімпіадах. 
За результатами 2017-2018 навчального року Наталка – 
переможець ІV етапу Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка (диплом ІІ ступеня); ІІІ етапу предметних 
олімпіад: з української мови та літератури (диплом ІІ ступеня), 
географії (диплом ІІ ступеня), біології (ІІІ ступеня). Крім того, 
Осадча Н. посіла ІІ місце в конкурсі-захисті учнівських 
робіт обласної МАН в секції «Математичне моделювання» 
та одержала перемогу в заочному конкурсі знавців 
шекспірівських сонетів. 

Наталія активний учасник різноманітних шкільних та 
позашкільних заходів. Має великий творчий потенціал, 
високий загальний розвиток. Дівчина займається спортом, 
гарно малює. 

Принципова, чесна, скромна. У майбутньому планує 
продовжити розвивати свої творчі здібності, максимально 
приділяти увагу навчанню, поглиблювати свої знання з різних 
дисциплін.

ОСАДЧА
НАТАЛІЯ 

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІV ЕТАПУ МІЖНАРОДНОГО 
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ 
УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

учениця 10 класу 
спеціалізованої 
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №7 
Світловодської міської ради 
Кіровоградської області
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Підготувала переможця ІV етапу Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка. Зарекомендувала себе як досвідчений та 
творчий педагог, який досконало володіє широким спектром 
стратегій навчання, інноваційними освітніми методиками 
й технологіями. Постійно прагне до самовдосконалення. 
Бере активну участь у різноманітних освітянських заходах: 
курсах, вебінарах, інтернет-конференціях, активно ділиться 
методичними знахідками з колегами. Має друковані роботи 
у фахових виданнях.

Результатом роботи вчителя над проблемою «Застосування 
інновацій у роботі з філологічно обдарованими учнями» стала 
перемога її вихованців у різноманітних конкурсах, олімпіадах: 
ІV етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка; ІІІ 
етапі Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови 
та літератури; ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української 
мови ім. П. Яцика; літературних творчих конкурсах. 

Людмила Анатоліївна креативний, наполегливий педагог. 
Користується заслуженим авторитетом серед колег, учнів, 
батьків. 

ГУЛА
ЛЮДМИЛА
АНАТОЛІЇВНА

вчитель спеціалізованої 
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №7 
Світловодської міської ради 
Кіровоградської області
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За роки навчання у закладі Олександра зарекомендувала 
себе старанною, здібною ученицею. Володіє програмовим 
матеріалом на високому рівні навчання з усіх предметів. До 
вивчення шкільного курсу ставиться позитивно, зацікавлено. 
Швидко запам’ятовує навчальний матеріал, виявляє логічне, 
ясне, чітке мислення. Багато читає.

Учениця має яскраво виражену індивідуальність: скромна, 
відкрита, чуйна, доброзичлива, толерантна, товариська, чесна, 
справедлива, щира, дисциплінована, охайна, працелюбна, 
відповідальна.

Дівчина має власну життєву позицію, яку обґрунтовано 
відстоює та захищає. До Олександри прислухаються. Вона 
користується авторитетом серед однолітків, друзів, учителів.

Учениця бере активну участь у громадських справах 
класу та закладу. До виконання доручень ставиться 
сумлінно. У ставленні до справ Олександра завжди 
проявляє наполегливість, цілеспрямованість, ініціативність, 
самостійність, старанність.

ТАТАРІНОВА
ОЛЕКСАНДРА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІV (ВСЕУКРАЇНСЬКОГО) ЕТАПУ 
VІІІ МІЖНАРОДНОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО 
КОНКУРСУ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 5 класу 
комунального закладу 
«Навчально-виховний 
комплекс «Долинська 
гімназія – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 
Долинської районної ради»

Аліна має високі результати навчання, старанна, 
дисциплінована, працелюбна учениця. Навчається в повну 
міру своїх сил. Проявляє інтерес до вивчення точних і 
гуманітарних дисциплін, навчається у фізико-математичному 
класі. На уроках завжди уважна, активна.

Старанно виконує домашні завдання, вболіває за 
якість виконаного завдання. Має хорошу пам’ять, швидко 
запам’ятовує навчальний матеріал. Виявляє логічне мислення. 
Саме тому рівень її загального розвитку – високий. Відповіді 
дівчини на уроках відзначаються науковістю, логічною 
завершеністю, доступністю, емоційністю, високою культурою 
мовленнєвого спілкування.

ПАСІЧНИК
АЛІНА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІV (ВСЕУКРАЇНСЬКОГО) ЕТАПУ 
VІІІ МІЖНАРОДНОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО 
КОНКУРСУ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 9 класу 
комунального закладу 
«Навчально-виховний 
комплекс «Долинська 

гімназія – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 

Долинської районної ради»
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Педагог працює над проблемою «Шляхи аналізу 
художнього твору в умовах сучасного уроку української 
літератури». 

Учитель досконало володіє методикою викладання 
української мови та літератури, інноваційними освітніми 
технологіями, активно їх використовує у професійному 
середовищі, що дозволяє урізноманітнювати форми 
проведення уроку. 

Наталія Іванівна – учитель-новатор, який апробує та 
використовує у своїй діяльності сучасні методики навчання. 
Має такі громадські доручення: член обласної творчої групи, 
член журі обласної олімпіади з української мови та літератури, 
секретар атестаційної комісії, очолює районне методичне 
об’єднання вчителів української мови та літератури.

Праця вчителя відзначена багатьма грамотами, дипломами, 
подяками міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, обласного Управління освіти і науки Кіровоградської 
обласної державної адміністрації, відділом освіти Долинської 
районної державної адміністрації та Долинською районною 
радою.

Учні педагога беруть активну участь у районних, обласних, 
Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, займають призові 
місця.

Під керівництвом учителя написано багато науково-
дослідницьких робіт, які посіли призові місця в районному 
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт «Віват, 
інтелект!».

Наталія Іванівна – активний учасник шкільного 
методичного об’єднання вчителів-словесників, поширює 
серед колег передовий педагогічний досвід, проводить 
відкриті уроки для вчителів шкіл Долинського району, 
Кіровоградської області, виховні заходи, майстер-класи.

За останні роки надруковано більше десяти публікацій її 
уроків, позакласних заходів, наукових розвідок. Як класний 
керівник користується у дітей та батьків заслуженою любов’ю, 
повагою та авторитетом. Шанують педагога й колеги за 
чуйність, доброту, порядність і вимогливість до себе.

ТОЛМАЧ
НАТАЛІЯ
ІВАНІВНА

вчитель української мови 
та літератури комунального 
закладу «Навчально-
виховний комплекс 
«Долинська гімназія – 
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №3
Долинської районної ради»
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Мільченко Єгор – обдарована, творча, всебічно розвинена 
особистість. Він має міцну основу сформованих знань, умінь 
та навичок,  бере участь у шкільних та міських творчих 
конкурсах. Віддає перевагу вивченню таких предметів, як 
літературне читання, образотворче мистецтво та трудове 
навчання.

Велику увагу приділяє творчій діяльності, в якій 
переважає прагнення до самостійного здобування знань. 
Любить конструювати, випилювати, малювати, складати рими 
та вірші. Результати своєї роботи представляв на засіданнях 
учнівського самоврядування. 

Організований, уміє цілеспрямовано зосередити увагу 
на досягненні поставленої мети. До виконання громадських 
доручень ставиться сумлінно. Бере активну участь у 
громадському житті школи та класу, у роботі учнівського 
самоврядування. 

МІЛЬЧЕНКО
ЄГОР

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
«ЗА НАШУ СВОБОДУ»
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учень 5 класу 
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №2 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської област
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Учитель працює над науково-методичною проблемою 
«Розвиток творчої компетентності молодших школярів в 
умовах особистісно орієнтованого навчання та виховання з 
використанням інноваційних технологій».

Ірина Олександрівна – досвідчений педагог, який в 
роботі використовує методи компетентнісно орієнтованого 
навчання і виховання, володіє інноваційними освітніми 
методиками й технологіями, активно їх використовує в 
організації освітнього процесу в початковій школі. Застосовує 
нестандартні форми проведення уроків. Вміє оптимально 
поєднувати вибір репродуктивних і проблемно-пошукових, 
словесних і практичних методів. Активно практикує 
елементи методики роботи Нової української школи. 
Особливе значення в роботі надає організації навчального 
співробітництва, формування у школярів уміння та бажання 
вчитися.

Доленко І. О., як класний керівник, багато уваги приділяє 
згуртуванню учнівського колективу. Свою роботу спрямовує 
на всебічний розвиток дітей, що охоплює інтелектуальні, 
моральні, трудові, фізичні, естетичні властивості людини. 
Вона, разом із своїми вихованцями, проводить різноманітні 
цікаві виховні години, бере активну участь у шкільних, міських 
та Всеукраїнських конкурсах.

ДОЛЕНКО
ІРИНА
ОЛЕКСАНДРІВНА

вчитель початкових класів 
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №2 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області
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АНДРІЯЩЕНКО КАРИНА 28

БАЛОГ ВЛАДИСЛАВ 62

БОГАЧЕНКО СОФІЯ 96

БОГОМОЛЬНА АНАСТАСІЯ 104

БУРЯК ВАЛЕНТИНА 108

ГАЛАСЬ БОГДАН 64

ГЕЙКО ДАР’Я 66

ГЛАДИК ЛЮБОВ 92

ГРІНЕВИЧ ДАР’Я 74

ГРОМКО ЄВГЕНІЯ 30

ГУЛЕНКО ІВАН 76

ДОБРЯНСЬКИЙ БОГДАН 86

ДОМБРОВСЬКА ВІКТОРІЯ 116

ЄДЕЛЬКІНА ОЛЕНА 32

ЄРЕМЕНКО ВЛАДИСЛАВА 70

ЖАДАНОВА СОФІЯ 78

ЗАПОРОЖЕЦЬ БОГДАН 34

ІВЧЕНКО ДАРИНА 72

А-І

КАЗАКОВ ВЛАДИСЛАВ 68

КЛИМУК ІРИНА 36

КОБЗАР ВАЛЕРІЯ 46

КОВАЛЕНКО СЕРГІЙ 40

КОЛЄСНІК ОЛЕНА 42

КОЛОБУТІНА АЛІНА 104

КОНДРАТЮК ДАРИНА 114

КРИВОЛАПОВ ОЛЕКСАНДР 44

ЛАЗАРЧУК МИРОСЛАВА 100

ЛЕВЧЕНКО ІРИНА 56

МАЛЯР ДАР’Я 44

МІЛЬЧЕНКО ЄГОР 122

МОСКАЛЕНКО ВЛАДИСЛАВ 38

МУСІЄНКО ІРИНА 48

ОВЕЧКО ОЛЕКСАНДР 111

ОСАДЧА НАТАЛІЯ  118

К-О

ПАЛАМАРЮК МАКСИМ 52

ПАСІЧНИК АЛІНА 120

ПОНОМАР ЯРОСЛАВА 54

ПОТЄХІН АНТОН 82

СЕРГІЄНКО КАТЕРИНА 84

СІДАШ ОЛЕКСАНДР 58

ТАБУНЕЦЬ ЮЛІЯ 98

ТАТАРІНОВА ОЛЕКСАНДРА 120

ТЕРЕНТЬЄВА ЄЛИЗАВЕТА 112

ХЛІВНА КАТЕРИНА 60

ЧЕРЕПЕНКО БОГДАН 102

ЧЕРНІЙ ВАЛЕРІЯ 90

ЧЕСНИЦЬКИЙ ДАНИЛО 110

ЧОРНА ВАЛЕРІЯ 50

ЧУГАЙ ЯРОСЛАВ 80

ШЕВЧЕНКО ВІКТОРІЯ 94

ЩЕЛКОНОГОВА МАРИНА 86

П-Щ

АЛФАВІТНИЙ
ПОКАЗЧИК
ПЕРЕМОЖЦІВ
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КАЛАШНИК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 35

КАПЕЛЮШНА БОЖЕНА ПАВЛІВНА 71

КАРЯВКА СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 53

КИРИЧЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА 73

КОВАЛЬОВ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 81

КОВАЛЬЧУК МАРІЯ МИХАЙЛІВНА 43

КОЛІСНИК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 37

КРАВЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 93

КРАСНОЩОК ІННА ПЕТРІВНА 63

КУЛІШ ВІКТОР ІВАНОВИЧ 75

КУШНЄРОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 85

ЛЕФТОР ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ 77

МАНОЙЛОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 71

НЄВОРОВА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА 91

НІКІТЕНКО НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА 49

НОВІК СВІТЛАНА БОРИСІВНА 83

ОРЛОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 47

ПИШНА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА 67

ПІСКОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 69, 111

ПОНОМАРЕНКО ЯНА АНАТОЛІЇВНА 61

ПРОКОПЕЦЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА 33

ПРОСКУРОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА 65

БАЛУБА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА 45

БАРДАКОВ АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 59

БИРЗУЛ ОКСАНА ВАСИЛІВНА 41

БОНДАРЧУК ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ 83

БУРЯК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 77

ВАВРІЧІНА ЛІЛІЯ ВАСИЛІВНА 95

ВІВАТЕНКО ОЛЬГА ПАВЛІВНА 29

ВОЛЧАНСЬКА ГАННА ВАСИЛІВНА 67

ГАВРИЛЮК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 109

ГАЙДУК ІРИНА ВІКТОРІВНА 117

ГОНЧАРОВА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА 51

ГОРОБЕЦЬ ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА 57

ГУЛА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 119
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РЕДАКЦІЙНА РАДА

Голова ради
В. П. Таборанський − начальник управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації

Члени ради
Л. Ф. Шатна − заступник начальника управління освіти, науки, молоді та спорту

Кіровоградської облдержадміністрації
А. Є. Коротков − директор Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу

(гімназія-інтернат − школа мистецтв)
Н. І. Мазур − затупник директора з навчально-виховної роботи,
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