


КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

2018/2019 навчальний рік

Кропивницький 2019



  : інформаційний вісник за 2018/2019 навчальний рік / 
[відп. за випуск Н. І. Мазур] ; Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді. — 
Кропивницький: КМАНУМ, 2019. − 156 с.: [фотогр.] 

У виданні подається інформація про обдарованих учнів Кіровоградської області − переможців 
інтелектуальних Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань 2018/2019 
навчального року та їх наставників.

Видання підготовлене з метою популяризації творчих здобутків обдарованої молоді Кіровоградщини.
Матеріали вісника адресовані керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 
рад, об’єднаних територіальних громад, навчальних закладів, учителям, батькам, учням області.

© Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді, 2019

УДК 371
О-13

УДК 371
О-13

   Саленко О. О.

 

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

 
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 − заступник директора з навчально-виховної роботи Кіровоградського обласного

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат − школа мистецтв),
виконавчий директор Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді

О. С. Казакова − методист Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді
О. О. Саленко − методист Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді



зміст

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
(ГІМНАЗІЯ-ІНТЕРНАТ – ШКОЛА МИСТЕЦТВ)  6

КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА
АКАДЕМІЯ НАУК
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 18

ПЕРЕМОЖЦІ IV ЕТАПУ
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ
ОЛІМПІАД 26

ПЕРЕМОЖЦІ ІІІ ЕТАПУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 
УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ
НАУК УКРАЇНИ 68

ПЕРЕМОЖЦІ
МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ, ЗМАГАНЬ 
І ФЕСТИВАЛІВ 118

АЛФАВІТНИЙ
ПОКАЗЧИК
ПЕРЕМОЖЦІВ 154

АЛФАВІТНИЙ
ПОКАЗЧИК
НАСТАВНИКІВ 155



ДОРОГІ ДІТИ, ШАНОВНІ ПЕДАГОГИ!

Кожна дитина – це зірка, яка не зможе самостійно засяяти без допомоги вчителя, 
наукового керівника, педагога позашкільної освіти, які плекають молоді таланти, і 
підтвердженням цьому є успіхи учнів у всеукраїнських олімпіадах, турнірах, конкурсах, 
фестивалях, змаганнях.

Кіровоградщина славиться не лише трудовими й науковими здобутками, але й 
юними обдаруваннями та талановитою молоддю. Діти завжди були і залишаються нашим 
найдорожчим надбанням,  нашою гордістю і надією.

Влада області на всіх рівнях розробляє та реалізовує систему цілеспрямованих та 
планомірних дій, які сприяють всебічному розвитку дитини, стимулюванню праці 
педагогів.

Ми зацікавлені, щоб талановиті й ініціативні молоді люди були фізично і духовно 
сильними, мали широкі перспективи, зуміли реалізувати знання, уміння й навички, 
отримані у закладах освіти, у особистісному та подальшому професійному становленні.

Віримо, що ви знайдете своє покликання у житті, той єдиний вірний шлях, який приведе 
вас до успіху, ви станете освіченими, самодостатніми людьми, яскравими особистостями 
і прославлятимете наш край і Україну.

Бажаю вам творчого натхнення і незламної віри у свої сили! Хай мрії збуваються, 
життя наповнюється радісними подіями у мирній процвітаючій Україні.

 
     

   



ДОРОГІ НАШІ ДІТИ, ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Давня китайська мудрість стверджує: «Шлях в тисячу миль завжди починається з першого кроку». 

Свій перший крок до мрії, успіху ви зробили, креативно мислячі, розумні, талановиті, мрійливі 

школярі, взявши участь і здобувши перемогу в Всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних, 

мистецьких  конкурсах, фестивалях, виставках. Кожен із вас є яскравою непересічною особистістю, 

що вирізняється з-поміж сотень тисяч інших школярів рівнем знань, креативністю, допитливістю. 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.

Обдарована особистість створює інновації, тому відіграє важливу роль в сучасному суспільстві. 

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. Ми переконані, що всі свої знання та вміння ви спрямуєте на побудову нашої 

держави, розробку і запровадження нових технологій. Бажаємо вам максимально ефективно та 

якісно втілити в життя свої проєкти і досягти успіху в обраній справі!

Будьте оптимістами, завзятими й сміливими у своїх прагненнях. Нехай ваші серця завжди 

сповнюються радістю, любов’ю і добром. Мирного вам неба і здійснення всіх бажань! 

Пам’ятайте – Кіровоградщина  пишається вами!

Висловлюємо щиру подяку всім, хто готує молоде покоління до самостійного життя, хто веде 

своїх учнів до нових перемог та звершень –  мудрим, добрим вчителям, науково-педагогічним 

працівникам, керівникам гуртків.
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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 2400 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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• Гімназія-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 
(м. Кропивницький) – середній 
загальноосвітній заклад 
довузівської підготовки 
(416 учнів), в тому числі 196 
старшокласників з усіх районів 
Кіровоградської області;

• Гімназія-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 
(м. Олександрія) – середній 
загальноосвітній заклад 
довузівської підготовки (214 
учнів), в тому числі 185 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 (604 учні);

• Мала академія наук учнівської 
молоді (1162 слухачі) – 
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,

19 відмінників освіти України,

77 вчителів 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 22 роки існування комплексу його 
закінчили 1938 учнів, 99 % випускників всту-
пили на навчання до кращих ЗВО держави і 
зарубіжжя, в тому числі 669 випускників всту-
пили на навчання до Центральноукраїнсько-
го державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка.

За результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання 2019 року облкомплекс увійшов 
до сотні кращих навчальних закладів держа-
ви, посівши 23 місце.
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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:



1716

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».
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На сьогодні контингент навчального закладу складає 
2400 учнів з обласного центру та з усіх районів 
Кіровоградської області.
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Кіровоградська 
Мала академія наук 
учнівської молоді 
(КМАНУМ) – 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 
КМАНУМ. Характерною 
особливістю діяльності 
обласного відділення 
КМАНУМ є його 
багатопрофільність і 
різноплановість. Згідно 
навчального плану в 
цьому навчальному році 
в Кіровоградській Малій 

КІРОВОГРАДСЬКА
МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
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академії наук учнівської молоді працює 59 наукових секцій, 
об’єднаних у 12 відділень, в яких навчається 1162 учні. 
Усього науково-дослідницькою діяльністю охоплено 6216 
учнів. 

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

Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка;

Центральноукраїнського національного технічного 
університету;

Донецького національного медичного 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 КМАНУМ ініціює відкриття наукових 
секцій на базі кращих навчальних закладів області, а також 
створення наукових товариств учнів та філій КМАНУМ. На 
сьогодні в Кіровоградській області зареєстровано та діє 
87 НТУ. Протягом 2018/2019 н. р. в області створено 2 нових 
НТУ:

•«ТОТЕМ» на базі комунального закладу «Ганнівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-центр позашкільної 
освіти» Ганнівської сільської ради Новоукраїнського району 
Кіровоградської області;

•«Азимут» на базі навально-виховного комплексу 
«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – 
ліцей» Знам’янської міської ради Кіровоградської області. 

На сьогодні, в кожному районі створено районні 
філії, зареєстровані наукові товариства учнів (НТУ). 

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.
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В Гайворонському, Новоукраїнському районах, 
м. Новоукраїнка, м. Олександрія, м. Кропивницькому, 
облкомплексі на належному рівні ведеться робота щодо 
залучення учнів до навчання в обласному відділенні 
КМАНУМ.

Відповідно до графіків проведення навчально-
виховного процесу КМАНУМ, затверджених наказами 
управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської 
облдержадміністрації впродовж 2018/2019 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 КМАНУМ та членів наукових товариств 
учнів (далі – НТУ), ІІ (обласний) етап Всеукраїнського 
конкурсу-захисту учнів-членів Малої академії наук України 

(далі – Конкурс), набір учнів на навчання у наукові секції 
МАН. 

Результатом спільної роботи учнів-слухачів і наукових 
керівників секцій є проведення ІІ (обласного) етапу 
Конкурсу (09, 15 та 16 лютого 2019 року). На конкурс 
було подано 501 науково-дослідницька робота від юних 
науковців із переважної більшості районів та міст області. 

Катерина Мельник
I місце

Костянтин
Свистунов

Владислав
Балог

Переможці в ІІ секціях
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Переможцями обласного етапу стали 227 учнів 
(І місце – 49 учнів, ІІ – 69, ІІІ – 109). 

Журі рекомендувало направити науково-дослідницькі 
роботи 53 переможців (І місце – 49 робіт та ІІ місце – 
4 роботи з секцій, в яких не визначено переможців з І 
місцем) для участі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України у 2018/2019 навчальному році і 25 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. 

Володимир Таборанський
II місце

Наталія Ковальчук
I місце
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ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗАХОДИ,
ПРОВЕДЕНІ НАЦІОНАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ

«МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» ПРОТЯГОМ 2018/2019 н. р.
В ЯКИХ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ВИХОВАНЦІ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МАНУМ

• Міжнародна Олімпіада з філософії (ІРО) у 
м. Рим (Італія);

• Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт 
для учнів 6-8 класів;

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

• Міжнародна школі з філософії та культурної 
дипломатії;

• науково-практична конференція 
«Відновлювана та воднева енергетика – 2018»;

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

• Фестивалі шістдесятництва та дисидентського 
руху;

• «POLYTECO Україна 2018-2019»;

• V Всеукраїнська олімпіада з філософії для 
школярів;

• Всеукраїнська школа МИРотворчості;

• І Всеукраїнська олімпіада креативності 
«Destination Imagination» (DI);

• «Стокгольмський юнацький водний приз»;

• Всеукраїнська наукова літня школа з хімії;

• Всеукраїнська наукова літня школа з фізики; 

•Всеукраїнська наукова літня школа з 
робототехніки; 

• Всеукраїнська наукова літня школа з біології; 

• Всеукраїнська наукова літня школа з філософії; 

• Всеукраїнська наукова літня школа з 
математики; 

• Всеукраїнська наукова літня школа з 
астрономії; 

• Всеукраїнська літня школа з 
мистецтвознавства; 

• Всеукраїнська літня філологічна школа; 

• Всеукраїнська науково-технічна виставка-
конкурс молодіжних інноваційних проектів 
«Майбутнє України»;

• школа громадської і волонтерської участі та 
патріотичного виховання «Агенти змін»;

• міжнародний інтерактивний конкурс «МАН-
Юніор».
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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 136 премій 120 учням 
навчальних закладів, які стали переможцями 
інтелектуальних змагань. 

В умовах інформаційного суспільства 
запорукою успішного розвитку КМАНУМ, 
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 КМАНУМ є популяризація здобутків 
наукових керівників та слухачів в інформаційному 
полі, зокрема, постійно оновлюється інформація 
про діяльність КМАНУМ на сайті – http://man.kr.ua.

Слухачі МАН та всі охочі можуть 
ознайомитися з нормативною базою, що 
забезпечує діяльність КМАНУМ, викладацьким 
складом, методичними рекомендаціями щодо 
написання науково-дослідницьких робіт, 
конкурсами, фестивалями, викликами МАНУМ.

Катерина
Сергієнко
II місце

Дар’я
Гейко
II місце
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З метою залучення більшої кількості учнів до навчання в КМАНУМ, 
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 – facebook.
com/kimanum/.
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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 КМАНУМ – 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 обласного 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».

    
    

   

учениця 9 класу
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №30
Кіровоградської міської ради
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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 всеукраїнських 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.

вчитель трудового навчання 
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №30
Кіровоградської міської ради
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Вивчаючи іспанську мову з п’ятого класу, з першого дня 
зарекомендувала себе старанною та відповідальною ученицею 
з високим рівнем пізнавальних здібностей. З восьмого класу є 
слухачкою секції «іспанська мова» МАН та щороку перемагала у 
ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України. В 2017 році 
достойно представила область на ІІІ етапі конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт в Києві.

Анна бере активну участь в учнівських конкурсах, олімпіадах та 
займає призові місця на всіх рінях. 

Учениця є активною учасницею виховних заходів, що 
проводяться в межах школи та класу, добросовісно виконує 
громадські доручення, привітна, чуйна, доброзичлива, 
урівноважена, спокійна, розсудлива та ввічлива. 

До вирішення проблем і завдань Анна застосовує творчий 
підхід, у неї наявний високий рівень мотивації досягнень. В 
майбутньому мріє пов’язати своє майбутнє з іноземними мовами.

    
    

  

учениця 11 класу
навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітній 
навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів №9 – 
спеціалізована школа» 
Олександрійської
міської ради

Будучи слухачкою секції «іспанська мова» МАН щороку 
перемагала у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 
В 2018 та 2019 роках достойно представила область на ІІІ етапі 
Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України. 

Дар’я є постійною учасницею міжнародних учнівських проектів 
eTwinning та проявляє себе як креативна, активна та ідейна 
особистість. 

Учениця зарекомендувала себе старанною, дисциплінованою, 
працелюбною. Має гарну пам’ять та здібність до вивчення іноземних 
мов. Виявляє образне мислення, захоплюється мистецтвом та 
літературою. 

    
     

  

учениця 10 класу навчально-
виховного комплексу 
«Загальноосвітній 
навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів №9 – 
спеціалізована школа» 
Олександрійської
міської ради 
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Головне завдання педагогічної діяльності Балуби О. А. – 
навчання в співробітництві у процесі навчання іспанської мови. 
Вона добре знає й забезпечує вимоги програм щодо основних 
компетенцій. Для її уроків є характерним організаційна чіткість, 
забезпечення дидактичних вимог, що сприяє міцності знань та 
формуванню і розвитку особистості учнів. Висока інтенсивність 
проведення уроків, використання різних комунікативних вправ та 
ІКТ на уроках іспанської мови дозволяє підтримувати активність і 
працездатність учнів протягом заняття.

Її вихованці щорічно є переможцями ІV етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з іспанської мови. Вже шостий рік поспіль 
Олена Анатоліївна очолює роботу секції «іспанська мова» МАН, 
слухачі якої беруть участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України. Учні Олени Анатолівни вже не перший рік активно 
працюють над міжнародними проектами eTwinning, які щорічно 
отримують національні та європейські відзнаки якості. Проєкти 
ANATOMIC@RT та MALETAS PREPARADAS стали кращими проєктами 
Європи в категорії «Проєкти іспанською мовою» відповідно в 2017 
та 2018 роках.

Олена Анатоліївна – член Асоціації іспаністів України 
та систематично бере участь в міжнародних семінарах та 
конференціях, проводить вебінари та майстер-класи, має публікації 
в наукових журналах та збірниках. 

Педагогічне кредо: «Будьте самі шукачами, дослідниками. 
Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших»
В. О. Сухомлинський.

вчитель іспанської мови 
навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітній 
навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів №9 – 
спеціалізована школа» 
Олександрійської
міської ради
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Відмінниця, переможниця міських, обласних, всеукраїнських 
олімпіад має успіхи як у вивченні гуманітарних предметів, так і в 
предметах природничо-математичного циклу:
• стипендіат Кабінету Міністрів України (вересень 2018 – травень 
2019);
• переможець міського конкурсу «Дитина року 2018 
м. Кропивницький»;
• носій рівня В2 з англійської мови (Cambridge English Preliminary 
English Test (Pass With Distinction)).

Учениця всебічно розвинена. Має нахил до художньої та 
наукової творчості (тільки за останній рік 8 публікацій), тому 
протягом 2018-2019 року брала участь у 6-и міжнародних та 
всеукраїнських конференціях: 
• автор літературно-мистецького твору – фанфіку «Екгольму і 
Ларсонам – ура! ура! ура!», опублікованому у Всеукраїнському 
науково-методичному журналі «Зарубіжна література в школах 
України»;
• учасниця І Міжнародної науково-практичної конференції;
• учасниця XIV Всеукраїнської студентської наукової конференції 
«Перспективи розвитку точних наук, економіки та методики їх 
викладання» (Ніжинський державний університет імені Миколи 
Гоголя, 5-6 грудня 2018 року, м. Ніжин) та автор статті «Визначення 
основних характеристик тестових завдань з української та 
зарубіжної музичних літератур»;

• учасниця IX Міжнародного науково-практичного семінару 
«Мовні універсалії у міжкультурній комунікації»;

• учасниця Всеукраїнського інтернет-проєкту «Українська 
література в просторі культури і цивілізації» і автор статті 
«Вивчення діалектизмів у мові п’єс І. К. Тобілевича (Карпенка-
Карого) «Хазяїн», «Мартин Боруля»».

За успішну участь у відбірковому етапі Міжнародного конкурсу 
з нейронаук «Ukrainian Brain Bee 2019» нагороджена дипломом 
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. 
Переможниця ряду інтерактивних Всеукраїнських конкурсів: 
«Олімпіс 2018», «На урок», «Всеосвіта» (з усіх – дипломи І ступеня). 
Успішно завершила курс «Англійська мова. Морфологія» від 
проекту «EdErа».

    
     
   

учениця 9 класу 
комунального закладу 
«Навчально-виховне 
об’єднання «Спеціалізований 
навчально-виховний 
комплекс – загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №26 – дошкільний 
навчальний заклад – 
дитячий юнацький центр 
«Зорецвіт» Міської ради 
міста Кропивницького
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Працює в університеті з 1994 р. У 2000 році захистила 
дисертаційну роботу на тему: «Семантичні особливості народних 
географічних термінів Центральної України» (на матеріалі 
Кіровоградщини). Українська діалектна мова — основна сфера 
наукової зацікавленості Тетяни Василівни. Географічною територією 
наукових пошуків залишається рідний край — Кіровоградщина. 
Автор монографії «Семантика народних географічних термінів 
Кіровоградщини», співавтор «Словника народних географічних 
термінів Кіровоградщини», посібників та понад 140 наукових 
статей. Брала участь у понад 100 конференціях як в Україні, так 
і за кордоном, де представляла діалекти Кіровоградщини на 
всеукраїнському та міжнародному рівнях. 

Уже понад 25 років викладає курси «Діалектологія української 
мови», «Ділова українська мова», «Українська мова за професійним 
спрямуванням», керує написанням статей, курсових та 
кваліфікаційних робіт студентів. Очолює збір матеріалів (лексико-, 
тексто- і фонотека кафедри української мови) і як керівник 
лінгвістичної (діалектологічної) практики, і в межах проєкту «Жива 
народна мова Кіровоградщини». 

Тетяна Василівна має досвід у підготовці студентів-переможців 
у всеукраїнських конкурсах. Серед ряду її відзнак державні – 
стипендія Кабінету Міністрів України (2002-2003рр.), всеукраїнські 
та обласні – грамоти департаменту управління освіти, обласної 
ради, педагогічного університету – за професіоналізм, за успішну 
підготовку студентів у всеукраїнських конкурсах та олімпіадах 
тощо.

Останні роки Тетяна Василівна плідно співпрацює з донькою 
Євгенією – готує до різноманітних конкурсів, філологічних олімпіад, 
проєктів та ін. Почасти є першим слухачем і редактором творчих 
літературних дописів доньки (наприклад, книга «Люблю дощ» 
(2016)). Цей сімейний тандем має і 5 наукових статей у співавторстві 
на різну тематику: дослідження лексики українських діалектів, 
наприклад, говірки села Піщаний Брід Добровеличківського 
району; ономастичні розвідки про клички тварин; вивчення 
ідіостилю письменників рідного краю; аспекти комунікації 
англійською мовою в юриспрунденції. 

кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 
української мови 
Центральноукраїнського 
державного педагогічного 
університету імені 
Володимира Винниченка
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Активна, комунікабельна, здібна, старанна учениця. Проявляє 
інтерес до навчання. Має схильність до предметів гуманітарного 
циклу. Уміє аналізувати, робити правильні висновки. До поставлених 
перед нею завдань та доручень ставиться з відповідальністю. Має 
високі результати навчальних досягнень.

Бере активну участь у громадському житті класу, у різноманітних 
конкурсах, гімназійних заходах, має широке коло захоплень.

Учениця перебуває у безперервному творчому пошуку, прагне 
постійного самовдосконалення та саморозвитку.

    
     
   

учениця 8 класу 
Кіровоградського обласного 
навчально-виховного 
комплексу 
(гімназія-інтернат
– школа мистецтв)
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З 2016 року Вікторія Вікторівна працює над проблемою: 
«Напрямки роботи з інтелектуально і творчо обдарованими 
учнями», зосереджуючи увагу на розвитку їх творчих здібностей. 
Ефективно використовує нестандартні завдання. Педагог володіє 
сучасними методами викладання української мови  й  літератури, 
що ґрунтуються на принципах особистісно орієнтованого навчання 
та активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Пащенко В.В. постійно працює з обдарованими  та здібними 
дітьми, надаючи допомогу з питань підготовки до ІІІ  - IV етапів 
Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, 
Всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені Петра 
Яцика. Готує учнів до ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України. Педагог є координатором Всеукраїнської 
українознавчої гри «Соняшник» на шкільному рівні.

Багато випускників Пащенко В.В., маючи глибокі знання з 
української мови та літератури, навчаються на факультетах 
україністики у ЗВО України.

Вчитель любить експериментувати, шукає і застосовує нові 
ефективні методи, форми роботи, що пробуджують в учнів інтерес 
до вивчення мови, розвитку у них мовного чуття.

Відзначається високими моральними якостями, є прикладом 
професійного ставлення до справи, службових обов’язків.

 

вчитель української мови та 
літератури Кіровоградського 
обласного навчально-
виховного комплексу 
(гімназія – інтернат 
– школа мистецтв)
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З початку вивчення предмета виявляла значний інтерес до 
малювання одягу.  

Наразі має лімітовану колекцію для людей та їх чотирилапих 
друзів. Поки що вони на папері, але в майбутньому сподівається  
втілити цю ідею в життя.

Спочатку займалася скрапбукінгом. Зараз проводить вільний час 
за швейною машинкою, навіть створила свій магазин в Instagram, 
куди викладає роботи на продаж. У всьому Настю підтримує її 
мама Коцур Валентина Михайлівна та вчитель трудового навчання 
Горобець Олена Валеріївна, яка помітила талант у своєї учениці, 
навчала, супроводжувала та надихала на нові звершення. Вже 
другий рік поспіль Анастасія з Оленою Валеріївною беруть участь 
у пошитті шкільної форми для «першачків» та різних благодійних 
акціях, таких як: пошиття постільної білизни для літніх людей, 
теплих речей та плетіння москітних сіток для воїнів ООС.

Анастасія бере активну участь у різноманітних творчих 
конкурсах,  демонструючи загальну ерудицію, наполегливість та 
креативність.

 

    
    

   

учениця 9 класу 
комунального закладу 
«Навчально-виховного 
об’єднання «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №20 – дитячий 
юнацький центр «Сузір’я» 
Кіровоградської 
міської ради»

Велику увагу приділяє творчій діяльності, в якій переважає 
прагнення до самостійного здобуття знань. Результати своєї роботи 
представляла на засіданнях методичних об’єднань та на форумі 
вчителів трудового навчання міста Кропивницького. Брала участь у 
конкурсі «Палітра моди», що відбувався у Центральноукраїнському 
державному педагогічному університеті імені Володимира 
Винниченка та презентувала там власну колекцію сучасних 
жіночих аксесуарів. Брала участь у створенні  колекції сучасного 
одягу в етностилі.

Знаходиться в постійному творчому пошуку, ініціативна та 
креативна особистість. Своє майбутнє життя планує пов’язати 
із створенням цікавих моделей сучасного одягу, тому в планах –
вступ до профільного навчального закладу.

Має підтримку сім’ї, особливо матері: Левченко Лариси 
Євгенівни, та вчителя трудового навчання  Горобець Олени 
Валеріївни, яка підтримує її бажання творчих ідей, супроводжує 
та надихає на нові звершення.  Вже другий  рік поспіль  Ірина з 
Оленою Валеріївною беруть участь у пошитті шкільної форми 
для «першачків» та різних благодійних акціях, таких як: пошиття 
постільної білизни для літніх людей, теплих речей та плетіння 
москітних сіток для воїнів ООС.

    
    

   

учениця 11 класу 
комунального закладу 
«Навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів № 20 – дитячий 
юнацький центр «Сузір’я» 
Кіровоградської
міської ради»
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Олена Валеріївна – досвідчений педагог, висококваліфікований 
спеціаліст, який володіє методикою викладання предмета на 
рівні сучасних вимог. 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 і Всеукраїнського рівнів. 

Олена Валеріївна – переможець міського та обласного етапів 
конкурсу «Вчитель року» (2007). З 2008 року входить до складу 
журі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання. 

З 2005 року пропагує власний досвід роботи слухачам 
курсів підвищення кваліфікації вчителів КЗ «КОІППО імені Василя 
Сухомлинського», проводить активну роботу із студентами 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка, серед яких є і її випускники. З 2012 
року – активний учасник творчої групи вчителів міста. 

Вагомим внеском Горобець О. В. в удосконаленні навчально-
виховного процесу є друкована продукція: підручники «Трудове 
навчання» для дівчат 5-11 класів, методичні посібники із досвіду 
роботи міської творчої групи вчителів трудового навчання. 

З 2017 року є членом групи, яка працювала над розробкою 
нових програм з трудового навчання для 10-11 класів (рівень 
стандарту та профільного навчання).

Напрацювання Олени Валеріївни друкують на сторінках 
фахових журналів видавництва «Педагогічна преса». З 2013  року 
Олена Валеріївна входить до всеукраїнського авторського 
колективу з написання підручників з предмету. 

Висока педагогічна майстерність, інтелектуальний рівень, 
творча активність Горобець Олени Валеріївни забезпечують їй 
авторитет і повагу серед педагогічної громадськості, учнів та 
їхніх батьків. Вчитель у вільний час займається волонтерською 
діяльністю.

вчитель трудового 
навчання комунального 
закладу «Навчально-
виховне об’єднання 
«Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №20 – дитячий 
юнацький центр «Сузір’я» 
Кіровоградської 
міської ради»
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Пізнаючи основи мовознавчих наук, Анастасія виявляє 
надзвичайну працьовитість, цілеспрямованість, оригінальність 
і креативність. Школярка уміє самостійно здобувати знання, 
щедро ділиться власними напрацюваннями не лише на уроках, 
а й на учнівських конференціях. Надзвичайно вимоглива 
до себе, наполеглива та працьовита. Тому, вже другий рік 
поспіль, закономірними є перемоги учениці на обласному 
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та 
літератури, географії, історії, правознавства, російської мови та 
літератури. А цьогоріч, заслужено, – у ІV етапі Всеукраїнської 
олімпіади з російської мови та літератури.

Анастасія з натхненням крокує в майбутнє для досягнення 
своєї мети:
• здати ЗНО на 200 балів з кожного предмета, пов’язати своє життя 
з професією, яка потребує знань з математики.

Учениця демонструє високі результати з усіх предметів шкільної 
програми. Має широку загальну ерудицію, що робить її всебічно 
розвиненою особистістю та сприяє безумовному авторитету серед 
учителів та учнів. Сумлінно ставиться до виконання громадських 
доручень, бере активну участь у всіх суспільних заходах.

Активно займається спортом, її поважають за відкритий 
характер, вихованість та справедливість, довіряють відповідальні 
справи.

 

    
     

    

учениця 9 класу 
комунального закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №5» 
Бобринецької міської ради
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Наталія Сергіївна – досвідчений педагог, який виявляє високий 
рівень професіоналізму, ініціативи, творчості. Вивчає та впроваджує 
новітні освітні технології.

Пошук, ініціатива, творчість, завзятість, небайдужість, 
самовдосконалення – складові професійного успіху. Для неї 
основною метою є виховання людини, яка могла б жити в ХХІ 
столітті й почувати себе повноцінною, бути гідним громадянином 
своєї країни. 

У творчій лабораторії вчителя народжуються оригінальні та 
творчі ідеї, якими вона щедро ділиться з колегами на науково-
практичних конференціях, міських та обласних семінарах, тренінгах 
та майстер-класах. Опанувала й ефективно застосовує інноваційні 
технології в освітній діяльності. Розробила ІКТ-супровід уроків 
зарубіжної літератури для учнів 5-11 класів. Для того, щоб уникнути 
одноманітності на уроках зарубіжної літератури, реалізувати 
ключовий принцип успішності кожного учня, якнайкраще проявити 
його творчі здібності активно застосовує на уроках буктрейлери 
та інші сучасні освітні інструменти.

Наталія Сергіївна не зупиняється на досягнутому, завжди у 
пошуках нових методів роботи зі здібними та обдарованими 
дітьми. Завдяки правильній організації навчально-виховного 
процесу досягнуто високої якості знань учнів. Вчитель готує їх до 
участі в олімпіадах, літературознавчих та лінгвістичних конкурсах.     
Її учні щороку стають призерами міських та обласних етапів 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури. 
У 2018/2019 навчальному році Наталія Сергіївна підготувала 
ученицю 9 класу Калашнікову Анастасію, яка на ІV Всеукраїнському 
етапі даної олімпіади здобула диплом ІІІ ступеня.

Постійно дотримується норм професійної етики, користується 
повагою учнів, колег.

 

вчитель зарубіжної 
літератури та російської 
мови комунального закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №5» 
Бобринецької міської 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: дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів. 
Старанна, наполеглива, справедлива, тактовна, вимоглива до себе 
– основні риси характеру учениці. Має високий авторитет серед 
учителів та учнів закладу. 

    
    

  

учениця 10 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, досконало 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. Вчитель 
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-IV 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». Вчитель 
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.

 

вчитель 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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Народилася в місті Донецьк, де і закінчила 4 класи початкової 
школи. Навчалася в школі з поглибленим вивченням іноземних мов. 
Улюбленими предметами були англійська мова і природознавство.

До навчання ставиться сумлінно, має глибокі та ґрунтовні 
знання з усіх предметів, усебічно розвинена. Особливий інтерес 
виявляє до вивчення хімії, біології. У 2017/2018 навчальному році 
стала переможцем ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
хімії, біології, української мови та історії й виборола ІІІ місце на ІV 
етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології.

Протягом навчання виявила активність у громадській і 
суспільно-корисній роботі. За сумлінне навчання, зразкову 
поведінку та активну участь у громадській роботі нагороджена у 
номінації «Інтелект року 2019» навчально-виховного комплексу 
«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області.

Валерія навчається мислити і діяти по-новому. Планує власну 
життєву стратегію, мріє професійно самовизначитися, віднайти 
своє життєве кредо, мріє бути соціально активною.

Значний розумовий потенціал, цілісна індивідуальна 
характеристика пізнавальних можливостей привели Валерію до 
успіху.

    
   

  

учениця 9 класу
навчально-виховного 
комплексу «Ліцей 
інформаційних технологій – 
спеціалізована школа
ІІ ступеня»
Олександрійської
міської ради
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Руслан Юрійович – творчо працюючий педагог, який володіє 
інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх 
використовує та поширює у професійному середовищі, володіє 
широким спектром стратегій навчання, вміє продумувати 
оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми 
проведення уроку. Активно впроваджує форми та методи 
організації навчально-виховного процесу, що забезпечує 
максимальну самостійність навчання учнів.

У своїй роботі керується постулатами: хімія як навчальний 
предмет відзначається своєрідністю форм і методів викладання, які 
випливають із специфіки об’єктів навчання (живі організми, явища 
живої природи та її розвиток). Тому система організаційних форм 
включає, крім уроків, екскурсії, домашні дослідницькі роботи тощо. 
Використовує такі основні методи навчання хімії: спостереження, 
досліди, експеримент, практичні роботи та засоби навчання: 
натуральні об’єкти, наочні посібники.

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. 

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 «Вчитель 
року-2010» в номінації «Хімія».

вчитель хімії та біології 
навчально-виховного 
комплексу «Ліцей 
інформаційних технологій – 
спеціалізована школа
ІІ ступеня»
Олександрійської
міської ради



ПЕРЕМОЖЦІ IV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД

4342

До навчання Едуард ставиться сумлінно, має високі знання 
з багатьох предметів, бо проявляє здібності і бажання вчитися 
ще з початкової ланки. З задоволенням вивчає всі предмети, але 
особливий інтерес проявляє до математики, фізики та електронної 
техніки. Прагнучи досягти найвищих результатів з даних предметів, 
щорічно на високому рівні виконує завдання Всеукраїнського 
фізичного конкурсу «Левеня», Міжнародного математичного 
конкурсу «Кенгуру», Міжнародного конкурсу з інформатики та 
комп’ютерної вправності «Бобер» в Україні. 

Едуард – яскрава особистість, активний, проявляє 
наполегливість у навчанні. Хлопець здатний працювати не тільки 
за певним алгоритмом, а й творчо мислити, проявляти ініціативу 
у досягненні мети, не втомлюється фантазувати та мріяти, тому 
й досягає успіху. Не одноразово ставав призером олімпіад 
районного та обласного рівнів з предметів природничих наук. В 
2018-2019 навчальному році участь в районному етапі олімпіад 
з фізики, астрономії, інформатики, інформаційних технологій 
дала можливість отримати І місце; в обласному етапі олімпіади 
з ІКТ – І місце, інформатики та астрономії – ІІІ місце.

    
    
   

учень 10 класу
комунального закладу 
«Навчально-виховний 
комплекс «Долинська 
гімназія – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3
Долинської районної ради»

Максим з початкових класів проявляв себе як надзвичайно 
здібний і старанний учень, постійно отримував бали високого та 
достатнього рівнів з усіх предметів. З 8-го класу навчається у класі 
фізико-математичного профілю. Особливий інтерес проявляє до 
опанування сучасної електронної техніки. Хлопець відзначається 
стійкою увагою, хорошою пам’яттю, гарно розвиненим логічним 
мисленням. 

У 2018-2019 н. р. Максим вдало виступив на районних олімпіадах 
з фізики, інформатики, інформаційних технологій, астрономії та 
математики, посівши почесне І місце. Участь у обласному етапі 
олімпіад з математики та інформаційних технологій принесла 
хлопцеві І місце; з астрономії – ІІ місце; з фізики та інформатики – ІІІ 
місце. Результат участі у фінальному (очному) етапі Всеукраїнської 
олімпіади з інформаційних технологій – ІІ місце, а також Максим 
представляв область на ІV етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з інформаційних технологій та виборов почесне І місце. 
За найкращі досягнення в навчанні на 2019-2020 рр. призначена 
стипендія Президента України.

 

    
    
   

учень 11 класу
комунального закладу 
«Навчально-виховний 
комплекс «Долинська 
гімназія – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 
Долинської районної ради»



ВЧИТЕЛІ ПЕРЕМОЖЦІВ IV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД

4342

Сергій Сергійович відповідальний, добросовісний, знаючий 
і творчо працюючий педагог. Він добре володіє методикою 
викладання інформатики, свою роботу будує цікаво, чітко, 
важливе місце відводить принципу свідомого засвоєння матеріалу. 
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, бо він сприяє творчому розвитку обдарованих дітей, 
уміє тримати в полі зору «сильних», «слабких» та «середніх» за 
рівнем знань учнів. Так, у 2018-2019 навчальному році його вихованці 
вибороли 12 перемог з інформатики та інформаційних технологій 
на рівні району, 4 перемоги на рівні області та 3 перемоги на 
Всеукраїнському етапі олімпіади з інформаційних технологій.

Сергій Сергійович користується авторитетом серед колег, 
учнів та їх батьків. Вчитель знаходить взаєморозуміння з батьками, 
громадськістю, що сприяє створенню належних умов для 
організації навчально-виховного процесу.

вчитель інформатики 
комунального закладу 
«Навчально-виховний 
комплекс «Долинська 
гімназія – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 
Долинської районної ради»
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Назар обдарована особистість з високими здібностями, 
творчий, всебічно розвинутий учень.

Виявляє значний інтерес до вивчення біології. Організований, 
уміє  цілеспрямовано зосередити увагу на досягненні поставленої 
мети. Вчиться критично мислити і робити обґрунтовані висновки, 
велику увагу приділяє самостійному здобуванню знань. Цього 
року вперше брав участь в учнівській олімпіаді з біології. Завдяки 
зацікавленості, наполегливості, вмотивованості зумів досягти 
значних результатів.

Учень надає перевагу предметам природничого циклу, але 
демонструє високі результати з усіх предметів шкільної програми. 

Назар – постійний учасник усіх класних та шкільних заходів. У 
спілкуванні доброзичливий, має високий рівень культури, веселий, 
вихований, толерантний, користується авторитетом, повагою 
у однокласників та вчителів. Йому довіряють важливі справи. 
Захоплюється вирощуванням квітів, доглядом за тваринами, 
опікується шкільним акваріумом. Завжди  готовий допомогти усім, 
хто потребує допомоги. Є прихильником здорового способу життя, 
популяризує його серед своїх товаришів. За найкращі досягнення 
в навчанні на 2019-2020 рр. призначена стипендія Президента 
України.

    
   

  

учень 8 класу 
Кіровоградської гімназії 
нових технологій навчання 
Кіровоградської міської ради
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Карпуніна Руслана Іванівна має кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії». За час роботи зарекомендувала себе 
знаючим  педагогом, що постійно вдосконалює свій професійний 
рівень. Вчитель проводить уроки на високому методичному 
рівні з використанням інформаційно-комунікативних технологій. 
Добре володіє матеріалом, використовує диференційований та 
індивідуальний підхід до учнів. Вчитель працює над проблемою 
«Використання сучасних інтерактивних методик і технологій на 
уроках біології». У своїй роботі Руслана Іванівна використовує 
інноваційні технології, нетрадиційні форми навчання, уроки її 
цікаві, змістовні. На уроках формує в учнів систему естетичних 
цінностей, розвиває їх мистецькі вміння й компетентність, здатність 
до самореалізації та самовдосконалення. 

Руслана Іванівна належну увагу приділяє позакласній роботі з 
предмету, працює з обдарованими дітьми. Результати цієї роботи 
яскраво видно з результатів участі учнів гімназії в предметних 
олімпіадах різних рівнів:

• 2015-2016 н. р. – міська – Оглоб’як А. (8 клас) – І місце, Козир І. 
(11 клас) – І місце, Ассефа А. (9 клас) – ІІІ місце; обласна – Оглоб’як А. 
(8 клас) – І місце, Козир І. (11 клас) – ІІІ місце;

• 2016-2017 н. р. – міська – Ассефа А. (10 клас) – І місце, 
Оглоб’як А.(9 клас) –ІІ місце, Кривороженко Н. (9 клас) – ІІІ місце; 
обласна – Ассефа А. (10 клас) – ІІІ місце, Оглоб’як А. (9 клас) –ІІІ місце;

• 2017-2018 н. р. – міська – Оглоб›як А. (10 клас) – ІІ місце, 
Федорчук К. (9 клас) – І місце, Наумова А. (8 клас) – ІІ місце, 
Кривороженко Н. (11 клас) – ІІІ місце.

Учні вчителя беруть участь у Всеукраїнському конкурсі 
«Геліантус», де більшість  стають призерами. Вчитель 
щорічно організовує учнів для участі у науково-практичній 
конференції «Екологічні проблеми сучасного світу» на базі 
Центральноукраїнського національного технічного університету. 
Руслана Іванівна у січні 2018 року проводила лекції на обласному 
семінарі, що проходив на базі комунального закладу КОІППО 
імені Василя Сухомлинського, з проблеми «Актуальні аспекти 
підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці до 
зовнішнього незалежного оцінювання» для вчителів природничо-
математичних дисциплін.

 

вчитель біології 
Кіровоградської гімназії 
нових технологій навчання 
Кіровоградської 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. За сумлінне навчання, зразкову поведінку та активну 
участь у громадській роботі нагороджений у номінації «Інтелект 
року 2019» навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних 
технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області. Протягом навчання учень 
виявляв активність у громадській і суспільно-корисній роботі.

 

    
    

  

учень 10 класу
навчально-виховного 
комплексу «Ліцей 
інформаційних технологій – 
спеціалізована школа
ІІ ступеня»
Олександрійської
міської ради 

Старанний, цілеспрямований, наполегливий, працьовитий, 
усебічно розвинений, має високий рівень знань з різних галузей 
наук, особливу перевагу надає точним наукам, особливо 
інформатиці та математиці. Наполеглива праця, дисциплінованість, 
бажання постійного вдосконалення привели до вагомого 
результату – перемога в ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з інформатики в м. Одесі.

Характерні риси Ярослава – величезна продуктивність праці, 
вагомість результатів творчості, помірність і поміркованість, 
дисциплінованість.

За сумлінне навчання, зразкову поведінку та активну участь у 
громадській роботі нагороджений у номінації «Інтелект року 2019» 
навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій 
– спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області. 

Учень вміє триматися в колективі, завжди керується 
загальнолюдськими моральними критеріями у ставленні як до 
власних вчинків, так і до поведінки товаришів.

 

    
    

  

учень 10 класу
навчально-виховного 
комплексу «Ліцей 
інформаційних технологій – 
спеціалізована школа
ІІ ступеня»
Олександрійської
міської ради
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Ігор Леонідович – вчитель 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. Вчитель 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 проєктів, робота в парах та 
мікрогрупах, продуктивні інтерактивні компетентнісно-орієнтовані 
інформаційні технології. Ефективно працює з обдарованими 
дітьми. За час роботи у навчально-виховному комплексі «Ліцей 
інформаційних технологій-спеціалізована школа ІІ ступеня» близько 
100 його учнів стали переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформатики, 9 – учасниками ІV етапу, 
4 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 «Вчитель року-2017» в номінації «Інформатика».

вчитель інформатики 
навчально-виховного 
комплексу «Ліцей 
інформаційних технологій – 
спеціалізована школа
ІІ ступеня»
Олександрійської
міської ради
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Зарекомендувала себе як старанна, дисциплінована, 
працелюбна, уважна учениця. Має логічне, образне, творче 
мислення та здібності до вивчення предметів природничого циклу. 
На уроках завжди уважна, активна, виконує домашні завдання, 
допомагає товаришам. Добре організована учениця, ерудована, 
має широкий кругозір. 

Любить довкілля, захоплюється вивченням природничих наук. 
Бере активну участь в олімпіадах і конкурсах з біології та екології. 
Так, у 2019 році отримала диплом ІІІ ступеня ІV етапу Всеукраїнської 
олімпіади з екології.

Анастасія інтелектуально розвинена та творча особистість, 
має багату уяву. Захоплюється кінним спортом, протягом багатьох 
років у Кінно-спортивному клубі «TerraEquina», є активним 
пропагандистом цього виду спорту та залучає багатьох учнів до 
добрих справ.

До вирішення проблем і завдань Анастасія застосовує творчий 
підхід, а також у неї наявний високий рівень мотивації досягнень. 
Учениця здатна прогнозувати можливі ситуації, внутрішньо їх 
програвати, знаходити способи розв’язання та можливі виходи 
із таких ситуацій. Бере активну участь у громадському житті 
ліцею та класу, у культмасових заходах та роботі учнівського 
самоврядування.

 

    
    

  

учениця 10 класу 
комунального закладу 
«Навчально-виховне 
об’єднання І-ІІІ ступенів 
«Науковий ліцей
Міської ради
міста Кропивницького» 
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За час своєї професійної діяльності виявила високий рівень 
професіоналізму, ініціативи, творчості. Досконало володіє 
ефективними інноваційними формами, методами організації 
навчально-виховного процесу.

Досліджуючи проблему «Особистісно зорієнтоване навчання 
при викладанні біології», уміло поєднує на уроках перевірені 
багаторічною практикою методи з новими формами та прийомами 
навчання і постійно знаходить нові. Перевагу надає особистісно 
орієнтованому навчанню, підходить диференційовано до всіх 
учнів, надає кожному можливість ефективно і повно реалізувати 
власні освітні запити, здібності, нахили та інтереси. На уроках панує 
творча атмосфера, що сприяє розвитку індивідуальних здібностей 
учнів та інтересу до вивчення біології. 

Особливу увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми, які 
показують високі результати на різних етапах олімпіад із предмета, 
турнірах з біології та у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Вона підготувала команду 
учнів, які посіли І місце в турнірі Юних біологів. Її учениці: Карплюк 
Таїсія посіла ІІІ місце в міському етапі Всеукраїнської олімпіади з 
біології; Мироненко Анастасія посіла ІІІ місце у Всеукраїнському 
етапі олімпіади з екології. 

Марія Сергіївна здійснює велику самоосвітню роботу, а саме: 
бере активну участь у науковій, виховній та громадській діяльності 
навчального закладу. Вчитель має 80 наукових публікацій, постійно 
працює над вдосконаленням наукового рівня, систематично 
бере участь у науково-практичних конференціях (міжнародних, 
всеукраїнських, регіональних). Вчитель захистила у 2012 р. 
дисертацію на тему: «Прооксидантно-антиоксидантна система 
рослин при утворенні мелатоніну», що була подана на здобуття 
наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Працюючи над удосконаленням педагогічної майстерності, 
розробляє та постійно поновлює лекційний матеріал, лабораторні 
та тестові завдання, використовуючи передовий педагогічний 
досвід вищої школи та сучасні технології навчання.

За значний внесок у навчально-виховний процес та 
сумлінне виконання своїх обов’язків нагороджена грамотами 
Кіровоградської обласної державної адміністрації та управління 
освіти і науки.

Вчитель бере активну участь у громадському житті Наукового 
ліцею. До своїх обов’язків ставиться відповідально. Користується 
авторитетом і повагою серед учителів, учнів ліцею та їх батьків.

вчитель біології 
комунального закладу 
«Навчально-виховне 
об’єднання І-ІІІ ступенів 
«Науковий ліцей 
Міської ради міста 
Кропивницького»,
кандидат біологічних наук
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За час навчання зарекомендувала себе як старанна, 
дисциплінована, працелюбна, уважна, творча учениця. Має 
навчальні досягнення високого рівня. Навчається у повну міру 
своїх сил. Має хорошу пам’ять. Виявляє логічне, творче мислення. 
Учениця має розвинуту довільну увагу, вільно переключається із 
одного виду діяльності на інший, зосереджуючи увагу на суттєвих 
фактах. Анжеліка має здібності до вивчення усіх предметів. 
Вміє висловлювати власну думку усно та письмово, доводити її. 
Мовлення виразне, емоційне. На заняттях завжди уважна, активна, 
допомагає товаришам. Має добрий загальний розвиток. 

Анжеліка брала активну участь у предметних олімпіадах. У 
2017-2018 н. р. була переможцем ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з французької мови (І місце) та математики (ІІІ місце), ІІІ 
етапу олімпіади з французької мови (диплом І ступеня). У 2018-
2019 н. р. –  переможець ІІ етапу олімпіади з математики (ІІ місце), 
ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови 
(диплом ІІІ ступеня).

До виконання громадських доручень ставиться сумлінно. 
Добре й у призначений термін виконує будь-яку доручену їй 
справу. Бере активну участь у громадському житті класу та ліцею. 
Навчається у художній школі.

Анжеліка товариська, стримана, тактовна, врівноважена, 
відповідальна. Дотримується правил поведінки для учнів. Охоче 
вступає в контакт з оточуючими, любить працювати з іншими. 
З увагою вислуховує справедливу критику, наполеглива у 
виправленні своїх недоліків. Реально оцінює свої власні можливості, 
вибираючи завдання й справи під силу. 
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комунального закладу 
«Навчально-виховне 
об’єднання І-ІІІ ступенів 
«Науковий ліцей
Міської ради
міста Кропивницького» 
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Ворона Наталія Михайлівна має високу психолого-педагогічну 
підготовку, є компетентним педагогом, який у своїй  роботі 
реалізує методику особистісно-орієнтованого підходу до навчання 
й виховання учнів, впроваджує сучасні форми і методи навчання 
учнів, використовує інтерактивні, комунікативно-спрямовані 
технології навчання.

Наталя Михайлівна та її учні беруть активну участь у 
міжнародних франкомовних програмах.

Особливу увагу приділяє роботі з обдарованими учнями. Готує 
їх до участі у конкурсах та олімпіадах різного рівня.

В роботі Наталії Михайлівни велике місце посідає самоосвіта. 
Вчитель проводить апробацію та рецензування підручників з 
французької мови, працює над вдосконаленням свого методичного 
та мовного рівня, ділиться своїм досвідом з колегами, конспекти її 
уроків надруковані у фахових журналах.

Наталія Михайлівна ерудована, толерантна та доброзичлива 
людина, яка користується повагою та авторитетом серед учнів та 
колег.

 

вчитель французької 
мови комунального 
закладу «Навчально-
виховне об’єднання 
№6 «Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, центр естетичного 
виховання «Натхнення» 
Кіровоградської
міської ради»
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Огородній Богдан – усебічно розвинута особистість із 
різнобічними інтересами. Захоплюється вивченням інформатики, 
математики, запропонований шкільною програмою обсяг 
навчального матеріалу не задовольнив допитливість учня і тому 
він став поглиблено вивчати мови програмування «Python», «С++», 
за допомогою яких і пише програми. Бере участь у міжнародних 
змаганнях Codefоrces та Інтернет-олімпіадах.

У процесі вивчення математики прагне оволодіти теоретичними 
і практичними знаннями, доводить будь-яке твердження. 
Намагається знайти цікаві шляхи до розв’язання задач. У вивченні 
улюблених предметів цілеспрямований, ерудований, має добре 
розвинуте логічне мислення, гарну пам’ять, уміє самостійно робити 
висновки, його відповіді відзначаються глибиною і змістовністю.

Не менш важливими вважає й інші предмети, тому приділяє 
велику увагу їх вивченню. Бере участь у міських та обласних 
олімпіадах.

У переліку перемог учня є І місце у міській олімпіаді з англійської 
мови, ІІ місце у міській олімпіаді з біології, І місце у міській та ІІ місце в 
обласній олімпіаді з математики, І місце у міській, ІІ місце в обласній 
та ІІІ місце у Всеукраїнській олімпіаді з інформатики. 

Богдан є слухачем Кіровоградської Малої академії наук 
учнівської молоді. Взяв участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України за темою: «Сприяння зайнятості інвалідів на регіональному 
рівні» і здобув перемогу (диплом ІІ ступеня).

Богдан надзвичайно обдарований, скромний, розсудливий та 
самостійний. Доброзичливий і порядний, відкритий у спілкуванні, 
життєрадісний, має багато друзів серед однолітків.

    
    

  

учень 9 класу 
Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської міської ради 
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Жовтило Д. С. – творчий, ініціативний педагог, який постійно 
вдосконалює свою фахову компетентність.

Працює над проблемою «Використання сучасних технологій 
з метою формування творчої особистості та життєвих 
компетентностей учнів».

Добре володіє методикою викладання інформатики, досконало 
знає комп’ютер. Уроки проводить на належному науково-
методичному рівні. Приділяє значну увагу розвитку творчих 
здібностей учнів через індивідуальний та диференційований 
підхід, організацію самостійної роботи, застосовує елементи 
дистанційного навчання.

Метою фахової діяльності педагога є ознайомлення учнів 
із місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій у 
сучасному виробництві, науці, повсякденному житті та підготовка 
їх до раціонального використання комп’ютерних засобів при 
розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її 
пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням.

У даний час вчитель ознайомлюється і застосовує на практиці 
нові інформаційні технології. Ефективно використовує в роботі 
предметно-просторове середовище кабінету, постійно поповнює 
його навчальними посібниками. Його вихованці з бажанням і 
задоволенням працюють за комп’ютерами у кабінеті інформатики, 
який оформлений відповідно до сучасних вимог.

Дмитро Сергійович постійно вдосконалює свій професійний 
рівень. Цікавиться новинками методичної і фахової літератури, 
обізнаний із сучасним станом розвитку інформатики як науки.

Бере активну участь у роботі методичного об’єднання вчителів 
інформатики, педагогічних радах школи та конференціях. Має 
друковані роботи на особистому блозі.

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей. 
Вимагає від учнів дотримання статуту школи.

Користується повагою серед колег, учнів та батьків.

 

вчитель математики 
та інформатики 
Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №6
Новоукраїнської міської ради
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Родзинкою Попової Юлі є надзвичайна працьовитість та 
наполегливість, здорова амбіція. За час навчання у закладі дівчинка 
26 разів ставала переможцем районних олімпіад, 12 разів сходила 
на Олімп слави обласного етапу, виборола у 2019 році перемогу на 
ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з біології. 

Такий результат – це рекорд не лише для школи, але і для 
району. Вона креативна, творча, старанна, вдумлива, з доброю 
душею. 

Юля  від природи  має багато талантів, які наполегливо розвиває 
та вдосконалює. В школі – це цікава та розумна однокласниця,  для 
друзів – вірний та надійний товариш, для вчителів – старанна та 
відповідальна учениця.

Творча, вимоглива, скромна – ось які слова характеризують 
цю дівчинку. Яке б завдання не отримала, вона завжди виконає 
його на високому рівні. Багато працює над собою, намагаючись 
удосконалювати свої знання,  розвивати творчі здібності. Юлія 
серйозно ставиться до своїх доручень, завжди доводить до кінця 
розпочату справу, тому і є прикладом для своїх однокласників, які її 
дуже поважають, цінують, завжди прислухаються до порад.

    
    

  

учениця 10 класу 
комунального закладу 
«Петрівське навчально-
виховне об'єднання 
«загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – гімназія» 
Петрівської районної ради 
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Інна Миколаївна – досвідчений педагог. Має ґрунтовну фахову 
підготовку, високу ерудицію, майстерність, активно сприяє 
становленню особистості учнів.

Стиль її роботи – збуджувати думку, уяву учнів, виховувати 
стійкий інтерес до природничих наук шляхом педагогічного 
співробітництва з дітьми.

Знання та постійна праця - такий основний принцип роботи 
Чирви І. М.. Вчитель переконана:  щоб діти сприймали біологію 
не лише розумом, а й серцем, урок не повинен бути “решетом”, 
 крізь яке просипається і зерно, й полова. 

Звідси проблема, над якою працює Чирва І. М.: «Формування 
ключових компетентностей учнів на уроках біології засобами 
сучасних освітніх технологій». 

ЇЇ діяльність – це пошук власних шляхів навчання через 
наукові розвідки, заглиблення в педагогічну спадщину далекого й 
близького минулого, переосмислення педагогічного досвіду.

Велику увагу педагог приділяє роботі з обдарованими дітьми, 
готує школярів до участі у предметних олімпіадах та конкурсах. 
Її вихованці – постійні переможці та призери ІІ та ІІІ етапів 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. 

Під її керівництвом працювала районна творча група «Плекаємо 
обдарованість», наслідком роботи якої став методичний кейс 
напрацювань для вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.

Інна Миколаївна дбає про духовне виховання учнів, 
становлення громадянина своєї держави. Виховує в учнів 
бережливе ставлення до природи, рідного краю, звичаїв свого 
народу. Формує такі  позитивні риси характеру як справедливість, 
чесність, цілеспрямованість.

вчитель біології 
комунального закладу 
«Петрівське навчально-
виховне об’єднання 
«загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – гімназія» 
Петрівської районної ради
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З молодшого шкільного віку виявляв значний інтерес до 
природничих наук. Жага до пізнання, уявні подорожі картою, 
самостійне опрацювання інформації, всебічний погляд на географію 
- це головні чинники, що сприяли досягненню результатів. Три роки 
поспіль учень є переможцем II та ІІІ етапів олімпіади з географії. 
У 2018 році став призером ІV етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з географії, яка проводилася в м. Тернополі.

Іван надає перевагу предметам суспільно-природничих 
наук, але високих результатів досягнув з усіх предметів шкільної 
програми. Виявив себе як творча особистість, яка має стійкий 
інтерес до вивчення предметів. Бере активну участь у різноманітних 
конкурсах та олімпіадах. Став переможцем ІІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з російської мови та літератури та ІІ етапу олімпіади з 
біології.

Має власну точку зору і готовий її відстоювати, оперуючи 
фактами та інформацією. Велику увагу приділяє творчій діяльності, 
в якій переважає прагнення самостійно здобувати знання. 

    
    

  

учень 10 класу 
спеціалізованої 
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №7 
Світловодської міської ради

Виявляє значний інтерес до географії, адже ця суспільно-
природнича наука вивчає взаємозв’язки між природою та людиною, 
розв’язує причино-наслідкові зв’язки, орієнтує з багатьох життєвих 
питань. Єлизавета наполегливо йшла до перемоги. Впевненість, 
системність, вміння не лише працювати в тандемі з педагогом, а й 
самостійно добувати знання – це риси її характеру. 

Надає перевагу предметам природничого циклу, але вміло, 
на високому рівні, демонструє свої вміння та навички з різних 
дисциплін. Окрім географії цікавиться й іншими предметами 
шкільної програми. Бере активну участь у конкурсах природничого 
спрямування. Стала переможницею ІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з біології та історії. Долучається до проєктної 
діяльності. У співпраці з учителями презентувала свої роботи під 
час шкільної звітної пошуково-дослідницької конференції.

Всебічна обізнаність, грамотність, ерудиція сприяє її авторитету 
серед товаришів та вчителів. Єлизавета навчається в музичній школі 
по класу «Флейта», із задоволенням відвідує гурток з живопису. 
Бере активну участь у житті класу. Ініціативна, наполеглива, 
комунікабельна. Добросовісно і відповідально ставиться до 
доручень.

 

    
    

  

учениця 8 класу 
спеціалізованої 
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №7 
Світловодської міської ради 
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Наталія Миколаївна – непересічна творча особистість, яка 
досягла високого професіоналізму в роботі. Досконало володіє 
інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх 
використовує та поширює у професійному середовищі. Практикує 
проведення нестандартних уроків, продукуючи оригінальні 
інноваційні ідеї. Педагог плідно працює над реалізацією науково-
методичної проблеми «Екологічне виховання учнів в умовах 
сучасного інформаційного простору». Основне своє завдання 
вбачає у плеканні гармонійної активної творчої особистості, 
здатної навчатися упродовж життя  та застосовувати здобуті знання 
в певних ситуаціях.

Значну увагу приділяє Губеладзе Н. М. роботі з обдарованими 
та здібними учнями. Щорічно її вихованці посідають призові місця 
у предметних олімпіадах з географії та економіки. У період з 2014 
по 2019 роки переможцями ІІІ етапу стали 17 учнів, посівши І, ІІ та ІІІ 
місце. Має переможця ІV етапу Всеукраїнської предметної олімпіади 
з географії. Серед вихованців педагога учасники та переможці 
позапрограмної олімпіади з географії «Олімпус» та Всеукраїнської 
природознавчої гри «Геліантус». Особливу увагу надає вчителька 
формуванню в учнів навичок пошуково-дослідницької роботи, у 
такій співпраці створено чимало цікавих проектів екологічного 
спрямування. 

Упродовж кількох років керує міським методичним об’єднанням 
учителів географії. Ділиться своїм досвідом роботи з учителями 
школи, міста. Стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Вчитель 
року – 2014». Має друковані роботи у фахових та інтернет-виданнях.

 
 

вчитель географії 
спеціалізованої 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №7 
Світловодської 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 є щорічним переможцем ІV 
етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання/
технологій.

У процесі вивчення предмету прагне до засвоєння теоретичних 
знань та підвищення особистої кваліфікації. Велику увагу приділяє 
творчій діяльності, в якій переважає прагнення до самостійного 
добування знань та отримання відповідних практичних навиків. 
Беручи активну участь в 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 набуті 
ним знання і навички роблять його значно обізнаним в технічних 
питаннях, що в свою чергу сприяє авторитету серед учителів і 
учнів.

Підтримує дружні стосунки з товаришами. До виконання 
громадських доручень ставиться сумлінно, бере активну участь 
у суспільних справах. Будучи прихильником здорового способу 
життя, популяризує його серед своїх однокласників. Його 
поважають, зважають на його думку, довіряють відповідальні  
cправи.

    
    

   

учень 10 класу
комунального закладу 
«Навчально-виховне 
об'єднання «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів № 20 – дитячий 
юнацький центр «Сузір'я» 
Кіровоградської
міської ради» 
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Андрій Олексійович – досвідчений педагог, який використовує 
інформаційно-комунікаційні  технології, активно їх впроваджує 
у навчально-виховний процес, що забезпечує максимальну 
самостійність навчання учнів. У своїй роботі педагог спрямовує 
зусилля на формування в учнів культури поводження 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 і 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. 

вчитель трудового навчання/
технологій комунального 
закладу «Навчально-
виховне об'єднання 
«Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів № 20 - дитячий 
юнацький центр «Сузір'я» 
Кіровоградської
міської ради»
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Юлія старанна, освічена та активна учениця, швидко запам’ятовує 
новий матеріал, має гарну пам’ять. Учениця відрізняється від 
інших однокласників наполегливістю в досягненні мети, вміє 
активно і творчо виконувати поставлені завдання. Полюбляє 
предмети гуманітарного циклу, особливу увагу приділяє вивченню 
української, російської, польської, англійської, німецької мов, а 
також української й зарубіжної літератур. Юлія має успіхи не тільки 
у вивченні гуманітарних предметів, а й у вивченні природничо-
математичного циклу наук. 

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.

Бере активну участь у громадському житті ліцею та 
міста. Активна учасниця культмасових заходів та учнівського 
самоврядування. Користується повагою серед учнів та викладачів. 

    
     

    

учениця 11 класу 
комунального закладу 
«Навчально-виховне 
об’єднання І-ІІІ ступенів 
«Науковий ліцей Міської 
ради міста Кропивницького»
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Валентина Костянтинівна працює у навчальному закладі з 
1997 року, викладає зарубіжну літературу в 10-11-х класах. На 
високому рівні володіє теорією та методикою викладання предмета, 
досвідчений педагог та умілий організатор. Уроки проводить 
відповідно до сучасних вимог організації навчально-виховного  
процесу, з урахуванням вікових та психологічних особливостей 
учнів. 

Працюючи над проблемою «Формування критичного мислення 
учнів шляхом аналітико-інтерпретаційного дослідження тексту», 
вчитель ретельно добирає методи і форми роботи на уроці, щоб 
зацікавити учнів, спрямувати їх діяльність у творче русло. Валентина 
Костянтинівна широко використовує педагогічні технології, 
без яких неможливий сучасний урок літератури: особистісно 
зорієнтованого навчання, розвитку критичного мислення, 
проблемного навчання, ігрові педагогічні технології, технології 
інтерактивного навчання. Доцільно спрямовує самостійну роботу 
учнів, розвиває їх творчу активність, забезпечує зв’язне монологічне 
та діалогічне мовлення, вміло формує словесно-логічне мислення.

Учитель постійно підвищує фаховий рівень: бере активну 
участь у роботі циклового методичного об’єднання, у звітних 
наукових конференціях професорсько-викладацького складу 
Центральноукраїського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка, в якому вона працює доцентом 
кафедри української та зарубіжної літератури. Рибальченко В. К. має 
близько 40 наукових публікацій. Розробляє та постійно поновлює 
лекційний матеріал, тестові завдання з курсів «Історія зарубіжної 
літератури 17-18 століть», «Історія зарубіжної літератури 20 століття», 
«Методика навчання зарубіжної літератури», використовуючи 
передовий педагогічний досвід вищої школи та сучасні технології 
навчання. Результатом роботи вчителя є те, що більшість учнів 
мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, а також 
у них сформовані уміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати 
й робити висновки.

Рибальченко В. К. щороку проводить підготовку учнів для 
участі в обласній та всеукраїнській олімпіаді з російської мови 
та літератури, є членом журі міської та обласної олімпіади з 
російської мови та літератури. Вона бере участь у проведенні 
методичних семінарів для членів творчої групи учителів зарубіжної 
літератури, читає лекції на курсах підвищення кваліфікації вчителів 
в КЗ «КОІППО ім. В. Сухомлинського». У 2007 та 2018 була членом 
експертної комісії з оцінювання підручників із зарубіжної літератури  
для Інституту модернізації змісту освіти.

Нагороджена грамотами Кіровоградської обласної державної 
адміністрації та управління освіти і науки, Почесною грамотою 
МОНУ.

Валентина Костянтинівна – людина високої культури праці, 
завжди перебуває у творчому пошуку. Користується авторитетом і 
повагою поміж учителів, учнів  ліцею та їх батьків.

 
 

вчитель зарубіжної 
літератури комунального 
закладу «Навчально-
виховне об’єднання І-ІІІ 
ступенів «Науковий 
ліцей Міської ради міста 
Кропивницького», кандидат 
філологічних наук
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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 Марину працювати ще з більшим 
натхненням, тому протягом навчання у школі, учениця стала 
переможцем ІІІ обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з 
англійської мови неодноразово. Марина зарекомендувала себе 
як здібна, талановита та розумна учениця, яка багато працює 
самостійно та творчо. За значні досягнення у навчанні щорічно 
нагороджується похвальними листами.

Із дитинства захоплюється читанням книг, малюванням, 
поглиблює знання з історії, мистецтва, психології, соціології, 
екології, англійської, німецької та української мов, а також 
самостійно вивчає російську, китайську мови, пише та публікує 
у різних Інтернет-виданнях власні прозові твори та виставляє 
малюнки у стилі діджитал (тобто, в електронному варіанті). 
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.

 

    
     

  

учениця 10 класу 
спеціалізованої 
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №3
Світловодської міської ради 
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У своїй роботі вчитель поєднує комунікативну і практичну 
спрямованість навчання, планомірно використовує комунікації 
учнів, приділяє велику увагу творчій діяльності учнів в школі і 
дома. Створює доброзичливий мікроклімат на уроці враховуючи 
індивідуальні, вікові та фізіологічні особливості дітей, їх 
темперамент, спонукає учнів до висловлення своєї думки шляхом 
проблемних запитань, забезпечує високий темп і якість роботи, 
розвиває мовленнєву здогадку, кмітливість учнів. Вносить у роботу 
елементи власної творчості, що дають відповідну результативність. 

Протягом останніх 5 років учні Пономаренко Я.А. є призерами 
міських олімпіад (12 учнів) та призерами обласних олімпіад (10 
учнів), проте найвагоміша результативність була досягнута її 
учнями у 2017-2018 та 2018-2019 навчальних роках, де учні 9-11 
класів стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 
англійської мови, 2 учні – переможцями ІV етапу Всеукраїнської 
олімпіади з англійської мови та 1 учень отримав право навчатися у 
США, 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 2017 року. 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.

вчитель англійської 
мови спеціалізованої 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №3 
Світловодської міської ради
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Анастасія вивчає іспанську мову як третю іноземну мову з 
четвертого класу. До навчання ставиться сумлінно. Активна на 
уроках, швидко й успішно засвоює новий матеріал, виконує всі 
поставлені завдання. Учениця вміє висловлювати власну думку, 
доводити її, при цьому демонструючи значний словниковий 
запас. Мовлення емоційне, має добре розвинену пам’ять, швидко 
запам’ятовує новий матеріал та швидко відтворює його.

Анастасія є слухачкою секції «іспанська мова» МАН та 
достойно виступає на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Анастасія активна, весела, товариська, креативна, користується 
авторитетом як серед учителів так і серед однокласників. Має 
багато друзів у різних куточках світу. ЇЇ мрія – це продовжувати 
вдосконалювати знання з іспанської мови, а також з інших 
іноземних мов, які вивчає.

    
    

  

учениця 9 класу
навчально-
виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум 
– спеціалізована школа» 
Олександрійської
міської ради
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Головне завдання педагогічної діяльності Балуби О. А. – 
навчання в співробітництві у процесі навчання іспанської мови. 
Вона добре знає й забезпечує вимоги програм щодо основних 
компетенцій. Для її уроків є характерним організаційна чіткість, 
забезпечення дидактичних вимог, що сприяє міцності знань та 
формуванню і розвитку особистості учнів. Висока інтенсивність 
проведення уроків, використання різних комунікативних вправ та 
ІКТ на уроках іспанської мови дозволяє підтримувати активність і 
працездатність учнів протягом заняття.

Її вихованці щорічно є переможцями ІV етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з іспанської мови. Вже шостий рік поспіль 
Олена Анатоліївна очолює роботу секції «іспанська мова» МАН, 
слухачі якої беруть участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України. Учні Олени Анатолівни вже не перший рік активно 
працюють над міжнародними проектами eTwinning, які щорічно 
отримують національні та європейські відзнаки якості. Проєкти 
ANATOMIC@RT та MALETAS PREPARADAS стали кращими проєктами 
Європи в категорії «Проекти іспанською мовою» відповідно в 2017 
та 2018 роках.

Олена Анатоліївна – член Асоціації іспаністів України 
та систематично бере участь в міжнародних семінарах та 
конференціях, проводить вебінари та майстер-класи, має публікації 
в наукових журналах та збірниках. 

Педагогічне кредо: «Будьте самі шукачами, дослідниками. 
Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших»
В. О. Сухомлинський.

вчитель іспанської мови 
навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітній 
навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів №9 – 
спеціалізована школа» 
Олександрійської
міської ради
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З початку вивчення предмета виявляє значний інтерес 
до вивчення географії, яка дозволяє пізнавати навколишній 
світ. Така мотивація підбадьорювала Єгора працювати ще з 
більшим натхненням, адже протягом навчання він був щорічним 
переможцем ІІ міського етапу Всеукраїнської олімпіади з географії.

У процесі вивчення предмета прагне до самостійного пізнання 
багатьох питань економічної географії, виконання завдань у 
процесі навчальної діяльності не за зразком, а оригінально, своїм 
шляхом. Беручи активну участь в різноманітних конкурсах та 
олімпіадах, показав себе як творча особистість, яка має стійкий 
інтерес до вивчення обраних предметів.

Єгор цікавиться предметами гуманітарного циклу, зокрема, 
англійською мовою. В цьому році він отримав мовний сертифікат 
IELTS за рівнем С1. Широка загальна ерудиція робить його всебічно 
розвиненою особистістю, сприяє його безумовному авторитету 
серед вчителів та учнів.

    
    

  

учень 11 класу 
Кіровоградської гімназії 
нових технологій навчання 
Кіровоградської міської ради
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Вікторія Володимирівна працює в Кіровоградській гімназії 
нових технологій навчання на посаді вчителя географії з 2007 року. 
Вчитель має належну фахову освіту, кваліфікаційну категорію – 
«спеціаліст вищої категорії».

Козка Вікторія Володимирівна – педагог із високим рівнем 
професіоналізму та почуттям обов’язку. Досконало володіє 
сучасною методикою викладання географії, творчо поєднує 
на уроках сучасні освітні технології з уже випробуваними 
життєвим досвідом формами і методами роботи. Працюючи над 
науково-методичною проблемою «Впровадження інноваційних 
технологій на уроках географії», вчитель особливу увагу приділяє 
формуванню картографічної грамотності й культури, розвиткові 
геопросторового мислення та вміння логічно викладати свої 
думки. Її уроки відзначаються продуманим використанням 
комплексу методів навчання, різноманітною структурою, чітко 
поставленими метою, конкретними завданнями, раціональною 
організацією самостійної роботи учнів, цікавим краєзнавчим 
матеріалом. Під час їх проведення вміло застосовує інформаційно-
комунікаційні технології, можливості інтернету, що дає змогу 
активно впроваджувати методи інтенсивного навчання, значно 
підвищувати ефективність уроку та поліпшувати якість знань учнів. 
Уроки відрізняються високим рівнем організації, дисципліни і 
творчості. На заняттях забезпечує оптимальний психо-фізіологічний 
мікроклімат. У процесі підготовки до уроків використовує 
власні розроблені презентації та алгоритми проведення уроків. 
Досконало володіє комп’ютерною та мультимедійною технікою, 
застосовує різноманітні науково-освітні інтернет-ресурси. Вдало 
використовує прийоми: незакінчений фрагмент фільму про явища 
або процеси, демонстрацію слайдів, роликів, випереджувальні 
вправи, роботу з опорними схемами, таблицями. 

Козка Вікторія Володимирівна 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.

Велику увагу педагог приділяє роботі з обдарованими дітьми, 
готує школярів до участі у предметних олімпіадах та конкурсах. 
Вихованці вчителя стають переможцями та призерами міського та 
обласного етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії .

Систематично підвищує свій фаховий рівень, активно 
займається самоосвітою.

 

вчитель географії 
Кіровоградській гімназії 
нових технологій навчання 
Кіровоградської міської ради
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Олександра – старанна, активна, сумлінно ставиться до 
виконання доручень. Упертість та цілеспрямованість допомагають 
їй досягати поставленої мети, а вихованість – бути чесною, 
справедливою особистістю. Учениця має значний словниковий 
запас, уміє логічно мислити, аналізувати, робити висновки. 

Працюючи над науково-дослідницькою роботою «Сучасний 
стан та перспективи розвитку подієвого туризму в Кіровоградській 
області», показала себе як талановита і обдарована особистість.

Учениця з особливою зацікавленістю вивчає предмети 
математичного циклу, іноземну мову, українську літературу. Творчо 
обдарована, бере активну участь у житті класу, позакласних 
та загальногімназійних заходах, займається хореографією. 
Комунікабельна, щира, доброзичлива у стосунках з однолітками. 
Серед однокласників має багато друзів, користується авторитетом. 
Може підпорядкувати свої особисті інтереси інтересам колективу.

Наукові керівники: Миргородська О. Л. та Шеремет П. М.

    
 

   
      

  
  

учениця 11 класу 
Кіровоградського
обласного навчально-
виховного комплексу 
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв)
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Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту, економіки, права та туризму Льотної академії 
національного авіаційного університету.

У 1991 році закінчила географічне відділення геолого-
географічного факультету Одеського державного університету 
імені І. І. Мечникова.

Протягом 1991-1994 років працювала науковим співробітником 
відділу природи Кіровоградського обласного краєзнавчого музею.

Із 1994 по 2017 рік працювала на кафедрі географії та геоекології 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію «Формування 
дослідницьких умінь майбутніх учителів географії у процесі 
професійної підготовки», отримала диплом кандидата педагогічних 
наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної 
освіти.

Має близько 50 публікацій наукового та навчально-методичного 
характеру. Має багаторічний досвід роботи із обдарованою 
молоддю. 

 

науковий керівник 
секції географії та 
ландшафтознавства 
Кіровоградської Малої 
академії наук 
учнівської молоді

вчитель географії 
Кіровоградського

обласного навчально-
виховного комплексу 

(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв),

кандидат педагогічних наук 

Вчитель географії Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв), кандидат 
педагогічних наук. Шеремет П. М. – творчо працюючий педагог, 
який володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, 
активно використовує їх на уроках, вміє продумувати оригінальні, 
інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроку. 
У 2018 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня 
кандидата педагогічних наук на тему «Розвиток професійного 
іміджу вчителя історії у системі післядипломної освіти». 

Вчитель активно впроваджує форми та методи організації 
навчально-виховного процесу, що забезпечує максимальну 
самостійність навчання учнів. Уміло комбінує індивідуальну та 
колективну форми роботи з учнями, акцентує увагу на підвищенні 
питомої ваги самостійної роботи дітей. 

На підставі компетентнісного підходу знання стають ключем 
до розв’язання проблем, забезпечення успішної самореалізації в 
соціумі, облаштування особистого життя.

Учні Павла Миколайовича показують високі результати знань 
на Зовнішньому незалежному оцінюванні з географії, є щорічними 
призерами обласних та Всеукраїнських олімпіад з географії, 
призерами ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
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Балог Владислав старанний учень, має схильність до 
гуманітарних наук, із зацікавленістю вивчає українську та світову 
літературу, англійську мову, історію. 

Владислав – цікавий співрозмовник, у спілкуванні з 
однокласниками доброзичливий, комунікабельний, чесний, 
порядний, має велику кількість друзів. Уміє логічно мислити, 
аналізувати. Він вимогливий до себе, уважний до оточуючих людей, 
тактовний, життєрадісний, добре вихований. Активно займається 
хореографією, є солістом народного хореографічного ансамблю 
«Пролісок». 

В 2018 році здобув перемогу на Всеукраїнському етапі 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України – секція «Педагогіка». В 2019 році переміг в двох секціях – 
«Педагогіка» і «Фольклористика», зайнявши ІІ та ІІІ місця відповідно.

Владислав ще з дитинства виявляв здібності до мистецтва та 
прекрасного в цілому. Владислав цілеспрямований, талановитий, 
має дуже гарні здібності у сфері хореографічного мистецтва. 

Наукові керівники: Краснощок І. П., Саленко О. О., Руденко Л. М.

    
 

   
      

   

учень 11 класу 
Кіровоградського
обласного навчально-
виховного комплексу
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв)

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». 

науковий керівник секції 
педагогіки Кіровоградської 

Малої академії наук 
учнівської молоді
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методист Кіровоградської 
Малої академії наук 

учнівської молоді

З 2018 року працює методистом Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді. 

Олег Олександрович з 2017 року готує переможців ІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України та учасників і 
призерів ІІІ (Всеукраїнського) етапу конкурсу. 

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.

В 2018 році став Лауреатом премії Кіровоградської 
облдержадміністрації та Кіровоградської обласної ради.

 

Досконало знає свій предмет, володіє ефективною методикою 
його викладання, забезпечує свідоме засвоєння системи знань, 
умінь і навичок, які потрібні для загального розвитку учнів. 
Впроваджує інноваційні форми та методи в навчально-виховний 
процес. У своїй роботі Лариса Миколаївна використовує 
мультимедійні технології з метою підвищення якості знань учнів. 
Залучає своїх вихованців до самостійної роботи.

Вивчаючи твори українських письменників і беручи за приклад 
їх життя та життя героїв їх творів, виховує в учнів громадську 
позицію і високі моральні якості. Значну увагу приділяє розвитку 
читацьких умінь, виховує культуру читання.

Лариса Миколаївна приділяє належну увагу роботі з 
обдарованими дітьми. ЇЇ вихованці неодноразові переможці 
обласних олімпіад з української мови та літератури, Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Руденко Л. М. як вчитель-словесник засобами рідного слова 
створює дитячу душу, будує особистість, її свідомість та світогляд, 
емоційну сферу та інтелект. Педагог ставить перед собою завдання 
ввести учнів у світ прекрасного, залучити їх до національних 
і світових скарбів письменства, сприяти вихованню кращих 
моральних якостей.

 

вчитель української мови та 
літератури Кіровоградського 
обласного навчально-
виховного комплексу 
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв)
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Казакова Олена Сергіївна в 2010 році розпочала трудову 
діяльність редактором в Кіровоградському обласному навчально-
виховному комплексі (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
З 2017 року працює методистом Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді. Cпрямовує свою діяльність на реалізацію 
законодавчої бази та урядових рішень щодо роботи з обдарованою 
молоддю області. Вона відповідальний та ініціативний організатор 
навчально-виховного процесу.

Наполегливо працює керівником секції «Фольклористика» 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді. Проводить 
захоплюючі, цікаві та розвиваючі заняття з фольклору, де 
досліджують історію рідного краю, його пісні, вірші. Сферою 
інтересів Казакової О. С. є фольклор, етнографія рідного краю, 
сучасний інформаційний медіапростір. На своїх заняттях формує 
активну життєву позицію, намагається виховувати громадянина, 
справжнього патріота нашої держави. 

В 2019 році Олена Сергіївна підготувала переможця ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України Балога Владислава (секція 
«Фольклористика», ІІІ місце). 

методист Кіровоградської 
Малої академії наук 

учнівської молоді

Балог Владислав старанний учень, має схильність до 
гуманітарних наук, із зацікавленістю вивчає українську та світову 
літературу, англійську мову, історію. 

Владислав – цікавий співрозмовник, у спілкуванні з 
однокласниками доброзичливий, комунікабельний, чесний, 
порядний, має велику кількість друзів. Уміє логічно мислити, 
аналізувати. Він вимогливий до себе, уважний до оточуючих людей, 
тактовний, життєрадісний, добре вихований. Активно займається 
хореографією, є солістом народного хореографічного ансамблю 
«Пролісок». 

В 2018 році здобув перемогу на Всеукраїнському етапі 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України – секція «Педагогіка». В 2019 році переміг в двох секціях – 
«Педагогіка» і «Фольклористика», зайнявши ІІ та ІІІ місця відповідно.

Владислав ще з дитинства виявляв здібності до мистецтва та 
прекрасного в цілому. Владислав цілеспрямований, талановитий, 
має дуже гарні здібності у сфері хореографічного мистецтва. 

Наукові керівники: Ратушняк О. М., Казакова О. С., Руденко Л. М.

    
 

   
    

  
  

учень 11 класу 
Кіровоградського
обласного навчально-
виховного комплексу
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв)
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науковий керівник
секції фольклористики 
Кіровоградської Малої 

академії наук
учнівської молоді

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

У 1998 році Олександр Михайлович закінчив Кіровоградський 
державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 
Серед його наукових інтересів: методика навчання літератури, 
сучасна українська література, медіаосвіта, антиколоніальний 
дискурс.

Олександр Ратушняк брав участь у конкурсі «Учитель року» 
ще на початку 2000-х років і дійшов до обласного туру. На 
всеукраїнський тур йому довелося поїхати аж через півтора 
десятиліття, проте уже в статусі члена журі (2015 р.).

Олександра Ратушняка було відзначено грамотою Верховної 
Ради України як голову Кіровоградського обласного товариства 
«Просвіта» імені Тараса Шевченка за активну участь у процесі 
декомунізації топоніміки краю. 22 січня 2019 року О. М. Ратушняк 
нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. 

В 2018-2019 навчальному році підготував переможця ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України Балога Владислава (секція 
«Фольклористика», ІІІ місце).

 
 

Досконало знає свій предмет, володіє ефективною методикою 
його викладання, забезпечує свідоме засвоєння системи знань, 
умінь і навичок, які потрібні для загального розвитку учнів. 
Впроваджує інноваційні форми та методи в навчально-виховний 
процес. У своїй роботі Лариса Миколаївна використовує 
мультимедійні технології з метою підвищення якості знань учнів. 
Залучає своїх вихованців до самостійної роботи.

Вивчаючи твори українських письменників і беручи за приклад 
їх життя та життя героїв їх творів, виховує в учнів громадську 
позицію і високі моральні якості. Значну увагу приділяє розвитку 
читацьких умінь, виховує культуру читання.

Лариса Миколаївна приділяє належну увагу роботі з 
обдарованими дітьми. ЇЇ вихованці неодноразові переможці 
обласних олімпіад з української мови та літератури, Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Руденко Л. М. як вчитель-словесник засобами рідного слова 
створює дитячу душу, будує особистість, її свідомість та світогляд, 
емоційну сферу та інтелект. Педагог ставить перед собою завдання 
ввести учнів у світ прекрасного, залучити їх до національних 
і світових скарбів письменства, сприяти вихованню кращих 
моральних якостей.

 

вчитель української мови та 
літератури Кіровоградського 
обласного навчально-
виховного комплексу 
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв)
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Юрій із зацікавленістю вивчає історію України, всесвітню 
історію, правознавство, українську літературу. Має добрі здібності 
до акробатики, хореографії. Працює над підвищенням рівня своїх 
знань.

Юрій бере активну участь у житті класу, старанно готує статті у 
газету «Пролісок», допомагає із пошуком інформації для проведення 
виховних заходів, навчальної роботи у класі. Учень відповідально 
ставиться до доручень класного колективу та викладачів, бере 
активну участь у позакласних заходах. Дотримується моральних 
норм поведінки. Самостійний у судженнях та вчинках, поважає 
інтереси інших. 

У 2019 році здобув диплом ІІІ ступеня в ІІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України в секції «Філософія» з темою наукової роботи «Ціннісна 
орієнтація української молоді в процесі переосмислення змісту 
європейських цінностей».

Наукові керівники: Рубан О. М. та Кушнєрова С. В.

    
 

   
      

   

учень 9 класу 
Кіровоградського обласного 
навчально-виховного 
комплексу 
(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)
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Доцент кафедри філософських та гуманітарних дисциплін 
приватного вищого навчального закладу «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління», кандидат 
філософських наук.

Академічні курси, що викладаються Рубаном О. М. протягом 
науково-педагогічної діяльності: етика, естетика, професійна етика 
та естетика, філософія, соціологія, релігієзнавство, філософія права, 
культурологія, історія української культури, історія християнської 
церкви, політологія, основи демократії, логіка, основи християнської 
моралі, історія України, деонтологія в медицині, соціологія політики.

Колом дослідницьких інтересів є проблема творчої 
самореалізації особистості як соціокультурний феномен. 

Рубан О. М. є автором більше 20 наукових та навчально-
методичних праць з філософії, релігієзнавства, основ демократії, 
філософії права, педагогіки вищої школи, 7 з яких опубліковано у 
наукових фахових виданнях України.

За час роботи неодноразово нагороджений листами подяки, 
почесними грамотами, грамотою міської Ради та виконавчого 
комітету. У 2016 та 2017 роках ставав Лауреатом обласної премії 
– викладачу, який підготував переможця ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН учнівської 
молоді.

 

науковий керівник секції 
філософії Кіровоградської 

Малої академії наук 
учнівської молоді

Вчитель історії Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). 
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. 

Серед учнів Кушнєрової С. В. є ті, які продемонстрували 
високий рівень знань, успішно вступили до ЗВО на історичний, 
суспільствознавчий та юридичний напрямки, підтвердивши здобуті 
знання та навички, отримавши дипломи з відзнакою. Вчитель 
щороку готує переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та 
переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. Світлана 
Вікторівна використовує проєктний метод дослідження історії, 
культури та природи рідного краю. 

В 2019 році стала Лауреатом обласної педагогічної премії 
імені Василя Сухомлинського.

 
 

керівник секції філософії
Кіровоградської Малої 
академії наук
учнівської молоді
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З дитинства виявляє особливу цікавість до вивчення 
суспільствознавчих дисциплін, демонструючи широкий кругозір, 
вміння висловлювати власну думку, аргументувати та доводити 
її. Мрія пов’язати своє життя з міжнародною дипломатикою 
підбадьорювала Дениса наполегливо працювати, тому упродовж 
навчання брав активну участь у конкурсах та олімпіадах з 
історії та суспільствознавчих дисциплін, займається пошуковою, 
краєзнавчою та науково-дослідницькою діяльністю з історії рідного 
краю. Найбільше зацікавила актуальна тема «Реакція українського 
суспільства на суспільно – політичні події в Чехословаччині 1968 р.». 
Зарекомендував себе як старанний і наполегливий учень, що вміє 
працювати з першоджерелами, робити висновки, узагальнювати, 
максимально використовувати свій творчий потенціал та здобувати 
глибокі знання з усіх предметів шкільної програми.

Денис відвертий, чесний, активний, веселий, врівноважений, 
користується значним авторитетом серед товаришів, завжди 
готовий прийти на допомогу. У спілкуванні доброзичливий, 
ерудований, цікавий співрозмовник. 

До виконання громадських доручень учень ставиться сумлінно, 
бере активну участь у житті закладу освіти та класу. Відзначений 
нагрудним знаком «Обличчя школи – 2019».

Наукові керівники: Бондарчук Ю. П. та Бібік Н. С.

    
 

   
      

 
  

учень 11 класу
комунального закладу 
«Бобринецьке навчально-
виховне об’єднання 
«Навчально-виховний 
комплекс «Гімназія – 
загальноосвітня школа
I-III ступенів №1» 
Бобринецької міської ради
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науковий керівник 
секцій правознавства та 
історичне краєзнавство 
Кіровоградської Малої 
академії наук
учнівської молоді

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

Нагороджений нагрудним знаком МОН України 
«Відмінник освіти». У 2011 році Бондарчук Ю. П. став 
лауреатом обласної краєзнавчої премії ім. В. Ястребова 
та отримав Грамоту Кіровоградської обласної ради.
У 2018 році став Лауреатом обласної педагогічної премії імені 
Василя Сухомлинського.

Юрій Павлович має високу наукову і теоретичну підготовку, 
володіє ефективними, сучасними методами і формами педагогічної 
діяльності. В роботі зі слухачами секції він використовує 
проблемно-розвиваюче навчання, диференційований підхід 
до учнів, проводить дослідження, спонукає учнів до творчого 
пошуку, результативно здійснює особистісно – зорієнтований 
підхід. Педагог розкриває перед слухачами секції глибинний 
зміст вітчизняної та регіональної історії. Постійно працюючи з 
обдарованими та здібними дітьми області, Бондарчук Ю. П. щороку 
готує переможців ІІ (обласного) Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України до участі в ІІІ етапі конкурсу. Його вихованці неодноразово 
здобували дипломи ІІ та ІІІ ступенів на Всеукраїнському етапі 
конкурсу-захисту. В 2018-2019 н.р. підготував переможців у секціях 
«Правознавство» та «Історичне краєзнавство». 

 

керівник секцій
історії України та 

історичного краєзнавства 
Кіровоградської

Малої академії наук
учнівської молоді

Вчитель історії комунального закладу «Бобринецьке навчально-
виховне об’єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія – 
загальноосвітня школа I-III ступенів №1» Бобринецької міської ради.

Педагог з глибоким і цікавим внутрішнім світом, стійкою 
системою принципів і власним світосприйняттям. У системі 
роботи багато уваги приділяє індивідуальному підходу у процесі 
формування предметних компетентностей здобувачів освіти.

Особливого значення надає введенню в освітній процес 
інформаційно-комунікаційних технологій. Наталія Станіславівна 
працює з твердим переконанням, що сподівання успіху живе в 
кожній дитині. Педагог налаштовує учня на успіх: чим більше праці, 
тим більше успіху.

Бібік Н. С. постійно вдосконалює свою педагогічну майстерність. 
Наталія Станіславівна – «вчитель-методист», «Відмінник освіти 
України», у 2011 році нагороджена нагрудним знаком «Василь 
Сухомлинський». Особливу увагу приділяє роботі з обдарованими 
учнями. Її вихованці неодноразові переможці Всеукраїнської 
олімпіади з історії, ІV (заключного) етапу Всеукраїнського 
конкурсу учнівської творчості у номінації «Історія України та 
державотворення», Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів МАН України.
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У 2018-2019 н. р. Гейко Дар’я посіла ІІІ місце в обласному етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови. В 2019 році 
посіла ІІ місце у Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у секції «Українська 
мова». У складі команди Новопразького навчально-виховного 
комплексу здобула І 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 вирізняється 
наполегливістю в досягненні мети, вміє активно і творчо виконувати 
поставлені завдання. Полюбляє предмети гуманітарного циклу, 
особливу увагу приділяє вивченню української мови і літератури. 

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. 
У майбутньому мріє стати професором філологічних наук. До своєї 
мрії крокує впевненою ходою.

Наукові керівники: Волчанська Г. В., Бугайова Н.А.

   
  

   
      

    

учениця 10 класу 
Новопразького навчально-
виховного комплексу 
Олександрійської
районної ради 



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

7978

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри українсь-
кої мови факультету філології та журналістики Централь-
ноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка.

З 1991 року працює в Центральноукраїнському державному 
педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, має 
понад тридцять публікацій наукового та навчально-методичного 
характеру.

Ганна Василівна бере активну участь у діяльності Малої академії 
наук учнівської молоді: проводить навчальні заняття та консультації 
для слухачів секції української мови, надає наукову допомогу 
вчителям, які займаються з учнями дослідницькою роботою. 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. 

науковий керівник 
секції української мови 
Кіровоградської Малої 
академії наук
учнівської молоді

Бугайова Н. А. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 
категорії» та педагогічне звання «старший учитель». Головним 
завданням педагога Наталія Анатоліївна вважає створення 
відповідної атмосфери навчально-виховного процесу, за якої 
діти постійно відчувають одночасно і підтримку, і бажання діяти 
самостійно.

Наталія Анатоліївна – переможець обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» у номінації 
«Українська мова і література», лауреат районної педагогічної 
премії імені Ф. Оксанича (2015), лауреат обласної педагогічної 
премії імені В. Сухомлинського (2016).

Учні Бугайової Н. А. відзначаються високим рівнем творчого 
потенціалу та володіння рідною мовою. Про це свідчить якісний 
показник результативності участі у мовно-літературних конкурсах, 
адже вихованці є постійними переможцями ІІ та ІІІ етапів 
Всеукраїнської олімпіади з української мови, Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН. Бугайова Наталія Анатоліївна – надзвичайно працездатний, 
цілеспрямований педагог. 

Бугайова Н. А. ділиться досвідом роботи на сторінках 
педагогічних видань. Має ряд друкованих робіт та методичних 
посібників.

 

вчитель української
мови і літератури

Новопразького навчально-
виховного комплексу

Олександрійської
районної ради 
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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.

У 2018 році здобула диплом ІІІ ступеня в ІІI етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України з темою «Харчові 
деструкції як психологічна проблема»; в 2019 році здобула 
диплом ІІІ ступеня в ІІI етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України з темою «Психосоматика проблем харчової поведінки 
як детермінант формування бодіпозитиву».

Наукові керівники: Куліш В. І., Якимчук Г. В., Якимчук О. Н.

   
  

  
      

  
  

учениця 11 класу 
Кіровоградського
обласного навчально-
виховного комплексу
(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)

Учитель вищої категорії, вчитель методист, заслужений вчитель 
України, нагороджений нагрудним знаком «Василь Сухомлинський». 
Творчо працюючий педагог став переможцем міського конкурсу 
«Вчитель року – 1996», призером обласного конкурсу зі свого 
предмету. Уже понад двадцять років викладає історію учням 10-11-
х класів гімназії-інтернату.

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. 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. 

 
 

вчитель історії 
Кіровоградського обласного 

навчально-виховного 
комплексу

(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв)
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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.

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

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.

науковий керівник секції 
психології 
Кіровоградської Малої 
академії наук
учнівської молоді

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

Досвідчений, високоерудований вчитель, 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) Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України та учасників, призерів ІІІ (Всеукраїнського) 
етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України. 

 

керівник
секції психології 

Кіровоградської Малої 
академії наук

учнівської молоді
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Іван цілеспрямований, вихований, працелюбний та ініціативний 
учень. З дитинства є активним учасником шкільного життя та 
позашкільних  заходів. Користується повагою серед учителів та 
учнів.

Науково-дослідницька діяльність учня є підґрунтям вивчення 
розвитку штучного інтелекту на базовому рівні. 

У 2018 та 2019 роках зайняв ІІІ місце в ІII етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України.

Іван захоплюється спортом, медициною, астрономією та 
інженерією військової техніки. Мріє здобути вищу освіту в Україні 
та працювати на благо її народу. 

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

    
 

   
      

   
  

учень 10 класу 
Кіровоградського
обласного навчально-
виховного комплексу 
(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)
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Викладач кафедри авіаційної техніки Льотної академії 
Національного авіаційного університету 

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, спонукає учнів працювати 
творчо, вчить дітей вчитися, результативно здійснює особистісно 
– зорієнтований  підхід. Вчитель розкриває перед слухачами 
глибинний зміст астрономічних понять.

З 2012 року він очолює секцію «Астрономія та астрофізика» 
Кіровоградської МАНУМ.

Обдаровані діти області, керівником яких є Лефтор В. В., щороку 
здобувають перемоги у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України.

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.

 

науковий керівник секції 
астрономії та астрофізики 
Кіровоградської Малої 
академії наук
учнівської молоді

Протягом багатьох років Юрій Володимирович працює над 
науково-методичною проблемою: «Розвиток творчих здібностей 
учнів шляхом застосування інтерактивних технологій. Методична 
система вивчення «Атомної та ядерної фізики» із застосуванням 
комп’ютерних технологій».

Висока науково-методична підготовка вчителя дає змогу 
проводити уроки з достатньо високим темпом, оптимально 
застосовувати різноманітні форми, методи і прийоми, раціонально 
використовувати кожну хвилину уроку, ефективно проводити 
диференціацію та індивідуалізацію навчальної діяльності школярів 
упродовж усього навчального процесу. У своїй роботі використовує 
освітні технології: інтерактивні технології, використання опорних 
схем.

Брав участь у роботі наукової школи для педагогічних 
працівників на базі Європейської організації ядерних досліджень 
«ЦЕРН» (м. Женева, Швейцарія).

Вихованці Юрія Володимировича постійно стають призерами та 
переможцями обласних олімпіад з фізики, астрономії, призерами ІІ і 
ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН.

 

вчитель фізики, 
інформатики та астрономії 

Кіровоградського
обласного навчально-
виховного комплексу

(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)
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Максим цілеспрямований, ерудований, працелюбний та 
ініціативний учень. З дитинства захоплюється волейболом та 
настільним тенісом.

Науково-дослідницька діяльність учня є підґрунтям вивчення 
фізико-математичних та комп’ютерних наук. 

У 2019 році здобув диплом ІІ ступеня в ІІI етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України з темою «Оптимізація розрахунків».

Хлопець має високий рівень навчальних досягнень з усіх 
предметів. Користується повагою серед учнів, учителів. Постійно 
прагне до самовдосконалення, допитливий, багато читає, постійно 
удосконалює комунікативні навички, різносторонньо розвивається. 
Бере активну участь у виховних заходах облкомплексу та у 
громадській діяльності.

У 2019 році Максиму призначено Стипендію Президента 
України.

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

    
 

   
    

   
  

учень 10 класу 
Кіровоградського
обласного навчально-
виховного комплексу 
(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)
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науковий керівник секції 
комп’ютерних систем та 
мереж Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді

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. 

У період з 2010 по 2019 рік 292 випускники Олени Леонідівни 
складали 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, ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

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

 

вчитель математики 
Кіровоградського обласного 

навчально-виховного 
комплексу 

(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)

Кандидат технічних наук, доцент кафедри кібербезпеки 
та програмного забезпечення Центральноукраїнського 
національного технічного університету. Заняття зі слухачами 
КМАНУМ проводить на високому науковому рівні, у своїй роботі 
використовує кращі зразки інноваційних педагогічних технологій, 
досконало володіє методикою викладання предмета, проводячи 
дослідження спонукає учнів до творчої праці. У роботі розкриває 
перед слухачами секції глибинний зміст понять програмування, 
крім того, організовує навчання слухачів із використанням 
індивідуального підходу.

Постійно працює над самовдосконаленням у поглибленні 
знань із сучасних інформаційних технологій шляхом самоосвіти, 
участі у різноманітних наукових заходах, має високу наукову і 
теоретичну підготовку, володіє ефективними сучасними засобами 
педагогічної діяльності.

Обдаровані та здібні діти області, керівником яких є Дрєєв О. М., 
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 у Києві, 
де виборюють найбільшу кількість призових місць.

У 2017 році став Лауреатом обласної педагогічної премії імені 
Василя Сухомлинського.
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Дарина має високий рівень компетентності з навчальних 
предметів, проявила себе як талановита, працездатна та 
дисциплінована учениця. Вона вирізняється високим рівнем 
розвитку інтелекту, гнучкою ерудицією і постійно підвищує свій 
рівень знань у різних галузях. Найбільшу увагу учениця надає 
вивченню історії, української мови та літератури. Має високі 
здібності до засвоєння навчального матеріалу. Проявляє високий 
інтерес до навчання. Уміє логічно мислити, аналізувати, робити 
правильні висновки. На уроках завжди уважна, активна. Має 
широкий кругозір, усебічно розвинена, багато читає, захоплюється 
роботою в мережі Інтернет.

До виконання громадських доручень ставиться старанно. 
Скромна, весела, урівноважена, розсудлива, дисциплінована, 
самостійна. Користується повагою та авторитетом як серед 
викладачів так і серед товаришів. Завжди має свою думку, 
вимоглива до себе й інших. 

Івченко Дарина – надзвичайно яскрава особистість, активна, 
наполеглива в навчанні, здатна не тільки працювати за певним 
алгоритмом, а й творчо мислити. Дівчина доброзичлива, цікава 
співрозмовниця.

Бере активну участь у Всеукраїнських конкурсах. Працюючи 
над науково-дослідницькою роботою «Постмодерний дискурс 
анімалістичного жанру в творчості сучасних фотохудожників», 
показала себе як талановита і обдарована особистість. 

У 2017 році у ІIІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 
здобула ІІІ 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»; в 2019 
році здобула диплом ІІІ ступеня в ІІI етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України з темою «Постмодерний дискурс анімалістичного 
жанру в творчості сучасних фотохудожників».

Наукові керівники: Кириченко О. І. та Шепель В. О.
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Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого 
мистецтва та дизайну Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

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 2018, 2019 року. 

Має відзнаки Управління освіти, науки, молоді та спорту 
Кіровоградської облдержадміністрації, Департамента культури, 
туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної 
державної адміністрації, ЦДПУ ім. В. Винниченка, Харківської 
Державної академії дизайну і мистецтв.

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

 

науковий керівник секції 
мистецтвознавства
Кіровоградської Малої 
академії наук 
учнівської молоді 

Працює над вирішенням науково-методичної проблеми 
«Розвиток творчих здібностей учнів, їх мислення, уяви, формування 
моральних якостей за допомогою слова», яку розв’язує шляхом 
впровадження елементів сучасних освітніх технологій у роботі з 
дітьми.

Валентина Олексіївна володіє технологіями творчої 
педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального 
матеріалу і здібностей учнів. Вміє спрямовувати роботу учнів на 
уроці та концентрувати їх увагу, ґрунтовно вивчає психологічні та 
індивідуальні особливості учнів, їх нахили та розумові здібності.

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, готує 
учнів до участі в олімпіадах, літературних конкурсах, ІІ та ІІІ етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
Малої академії наук України. 

 
 

вчитель української 
мови та літератури  

Кіровоградського
обласного навчально-
виховного комплексу 

(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)
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Розпочала роботу над проєктом «Порушення сну як 
фактор ризику виникнення професійних хвороб у пожежних-
рятувальників» у 2017 році й опрацювала у повному обсязі 
наукову літературу з відповідної тематики. Готувала й узгоджувала 
з науковим керівником переклад українською мовою шести 
тестових методик, які згодом було задіяно в опитуванні щодо якості 
сну в 130-ти пожежних-рятувальників міста Кропивницького.

У лютому-березні 2018 року розпочала співпрацю із 
психологами Державної служби надзвичайних ситуацій України в 
Кіровоградській області задля виявлення особливостей режиму 
праці пожежних, беручи до уваги роботу в нічні зміни та високий 
рівень стресовості, що супроводжує виконання службових 
обов’язків представниками цієї надзвичайно важливої у сучасному 
суспільстві професії.

Проведено низку попередніх зустрічей з окремими 
підрозділами оперативно-рятувальної служби із метою здійснення 
роз’яснювальної роботи серед пожежних щодо важливості 
вивчення особливостей свого режиму сну, виявлення й усунення 
можливих відхилень, які, якщо на них не відреагувати вчасно, 
можуть призвести до виникнення таких професійних захворювань 
у пожежній галузі, як серцево-судинні хвороби, діабет та 
різноманітного виду депресивні стани. Для більшої доказовості 
зібрала статистичні дані стосовно пожежних Сполучених Штатів 
Америки, Франції, Південної Кореї, Ірану, Великої Британії та інших 
країн, де щорічно проводять аналогічні обстеження режиму сну 
працівників оперативно-рятувальної служби.

У травні-червні 2018 року було отримано основний масив даних 
стосовно режиму сну пожежних міста Кропивницький. Отримані 
кількісні показники було оброблено за допомогою методу 
математичної статистики й узагальнено, зроблено висновки. 
Після конкурсу-захисту відбулася ще одна зустріч із пожежними в 
обласному навчально-тренувальному центрі, під час якої активно 
обговорювалися результати наукового дослідження.

Цілеспрямована, ініціативна, вміє знайти проблемне питання 
і запропонувати декілька варіантів його вирішення. Працює над 
удосконаленням своїх практичних навичок володіння зазначених 
вище іноземних мов.

Під час роботи над проєктом навчилася систематизувати і 
узагальнювати наукову інформацію і працювати в колективі.
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комунального 
закладу «Навчально-
виховне об'єднання 
№6 «Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, центр естетичного 
виховання «Натхнення» 
Кіровоградської
міської ради»
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Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики 
фізичного виховання Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Валентина Петрівна – досвідчений педагог, виявляє ґрунтовну 
професійну компетентність. Досконало володіє сучасними 
методами організації навчального процесу, добирає ефективні 
форми роботи з обдарованими дітьми. У своїй діяльності 
впроваджує сучасні інформаційні технології. Науково-дослідна 
робота зі школярами під керівництвом педагога сприяє розвитку 
в учнів наукового мислення, потреби в інтелектуальному 
становленні, саморозвитку та самовихованні. Реалізація науково-
дослідної роботи молоді здійснюється у процесі їхньої навчально-
творчої та навчально-дослідницької діяльності.

Валентина Петрівна працює над методичною проблемою 
«Формування у школярів здорового способу життя, збереження та 
зміцнення здоров’я дітей та молоді в умовах шкільної освіти».

Завдяки правильній організації навчально-виховного процесу 
досягнуто високої якості знань учнів, а її вихованці беруть активну 
участь та стають переможцями в конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт МАН України. Постійно дотримується норм 
професійної етики, користується повагою учнів, колег.

 

науковий керівник секції 
валеології Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді
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Микола цілеспрямований, ерудований, працелюбний 
та ініціативний учень. У 2019 році зайняв ІІ місце в ІІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України в секції «Аерофізика та космічні 
дослідження».

Науково-дослідницька діяльність учня є підґрунтям вивчення 
точних наук. З дитинства займається математикою та фізикою. 
Микола захоплюється читанням науково-популярної та художньої 
літератури, цінує красу та гармонію в будь-яких її проявах. Мріє 
здобути вищу освіту в Україні та працювати на благо її народу. 

У 2019 році на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України отримав диплом ІІ ступеня.

Брав участь у роботі наукової школи для школярів на базі 
Європейської організації ядерних досліджень «ЦЕРН» (м. Женева, 
Швейцарія, 2019).

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

 

    
 

   
      

    
  

учень 10 класу 
Кіровоградського
обласного навчально-
виховного комплексу 
(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)
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Викладач кафедри авіаційної техніки Льотної академії 
Національного авіаційного університету 

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, спонукає учнів працювати 
творчо, вчить дітей вчитися, результативно здійснює особистісно 
– зорієнтований  підхід. Вчитель розкриває перед слухачами 
глибинний зміст астрономічних понять.

З 2012 року він очолює секцію «Астрономія та астрофізика» 
Кіровоградської МАНУМ.

Обдаровані діти області, керівником яких є Лефтор В. В., щороку 
здобувають перемоги у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України.

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.

 

науковий керівник секції 
астрономії та астрофізики 
Кіровоградської Малої 
академії наук
учнівської молоді

Протягом багатьох років Юрій Володимирович працює над 
науково-методичною проблемою: «Розвиток творчих здібностей 
учнів шляхом застосування інтерактивних технологій. Методична 
система вивчення «Атомної та ядерної фізики» із застосуванням 
комп’ютерних технологій».

Висока науково-методична підготовка вчителя дає змогу 
проводити уроки з достатньо високим темпом, оптимально 
застосовувати різноманітні форми, методи і прийоми, раціонально 
використовувати кожну хвилину уроку, ефективно проводити 
диференціацію та індивідуалізацію навчальної діяльності школярів 
упродовж усього навчального процесу. У своїй роботі використовує 
освітні технології: інтерактивні технології, використання опорних 
схем.

Брав участь у роботі наукової школи для педагогічних 
працівників на базі Європейської організації ядерних досліджень 
«ЦЕРН» (м. Женева, Швейцарія).

Вихованці Юрія Володимировича постійно стають призерами та 
переможцями обласних олімпіад з фізики, астрономії, призерами ІІ і 
ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН.

 

вчитель фізики, 
інформатики та астрономії 

Кіровоградського
обласного навчально-
виховного комплексу

(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)
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Ярослава наполеглива, активна, творча та неординарна 
учениця. З дитинства захоплюється не тільки наукою, а й творчістю 
– виступає на концертах, бере участь у мистецьких заходах.

В 2017 році виборола ІІІ місце на обласному етапі Всеукраїнської 
олімпіади з математики. Також зайняла ІІІ місце в обласному етапі 
Всеукраїнської олімпіади з правознавства. 

В 2018 році розпочала міждисциплінарне дослідження, в якому 
поєднала математику – царицю наук та музичне мистецтво, якими 
захоплюється ще з дитинства. «Музика – це прояв прихованої 
математики». Обожнює грати на гітарі та фортепіано, співати. А в 
2019 році стала переможцем (ІІІ місце) на ІІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України в секції «Математичне моделювання».

Ярослава обожнює читати не лише науково-популярну, а й 
художню літературу, цінує красу та гармонію в любих її проявах.

«Бачити те, що не помічають інші – універсальний ключ до 
успіху».

Наукові керівники: Акбаш К. С. та Свириденко О. Л.
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Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 
прикладної математики, статистики та економіки 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка. 

З 2012 року працює на кафедрі прикладної математики, 
статистики та економіки Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка. В 2013 
р. здобула науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук 
за спеціальністю 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична 
статистика. У 2018 році отримала вчене звання доцента. Протягом 
2015-2018 рр. Акбаш К. С. була відповідальним виконавцем у 
проєкті за програмою ЄС ERASMUS+ Gender Studies Curriculum: A 
Step For Democracy and Peace in EU-Neighbouring Countries with 
Diff erent Traditions. Під час роботи у проєкті проходила міжнародні 
стажування в університетах  Тунісу, Угорщини, Греції та Марокко. 

Є автором близько 40 наукових публікацій, ряд з яких входять 
до міжнародних баз даних.

У 2019 році на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України її вихованка виборола диплом ІІІ ступеня. 

 

науковий керівник секції 
математичного моделювання 
Кіровоградської
Малої академії наук
учнівської молоді 

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. 

У період з 2010 по 2019 рік 292 випускники Олени Леонідівни 
складали 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, ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

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

 

вчитель математики 
Кіровоградського 

обласного навчально-
виховного комплексу 

(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)
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За час навчання в Кіровоградському обласному навчально-
виховному комплексі (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 
зарекомендувала себе старанною ученицею: сумлінно оволодівала 
знаннями, цікавилася додатковою літературою. Отримала глибокі 
та ґрунтовні знання з базових дисциплін. 

Має високий рівень навчальних досягнень, відзначається 
ерудованістю та широким колом інтересів.

Особливу зацікавленість Катерина виявила до вивчення 
предметів природничо-математичного циклу: математики, фізики, 
економіки, інформатики. Брала участь у шкільних олімпіадах з цих 
предметів, у конкурсах творчих робіт. Протягом двох років брала 
участь у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
виборювала призові місця. У 2019 році стала переможницею III 
етапу (секція «Економічна теорія та історія економічної думки», 
тема роботи: «Стан фінансового забезпечення об’єднаних 
територіальних громад в Україні»).

Катерина  має добре розвинене логічне мислення, просторову 
уяву, гарну пам’ять, вміє самостійно робити висновки, її відповіді 
відрізняються глибиною і змістовністю. Систематично працює над 
підвищенням свого інтелектуального рівня, їй притаманні такі 
індивідуальні якості, як самостійність, допитливість, кмітливість, 
цілеспрямованість.

Мельник Катерина брала активну участь у житті класу та 
облкомплексу. Охоче ставала учасницею різноманітних заходів. 
Вміє самостійно приймати відповідальні рішення.

Наукові керівники: Пугаченко О. Б., Свириденко О. Л., 
Шеремет П. М.
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Кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту та 
оподаткування Центральноукраїнського національного технічного 
університету. 

Пугаченко О. Б. працює науковим керівником відділення 
економіки Кіровоградської МАНУМ майже 10 років. Науково-
дослідницька робота учнів-слухачів Малої академії наук 
учнівської молоді є одним із важливих етапів підготовки до 
наукових досліджень і пошуків, пропедевтики навчання у вищому 
навчальному закладі за обраним напрямом. Під керівництвом 
Пугаченко О. Б. всі учні проводять ґрунтовні дослідження з 
актуальних питань розвитку економіки міста, області, України та 
світу за результатами яких готують наукові статті з подальшою їх 
публікацією у фахових виданнях регіону. Протягом останніх п’яти 
років за її безпосереднім керівництвом було видано понад 15 
наукових статей учнів-слухачів МАНУМ. 

У 2013 р. Ольга Борисівна стала переможцем у номінації 
«Кращий науковець» в Обласному конкурсі «Молода людина року».

Особливою гордістю та результатом багаторічної роботи 
є здобуття І місця на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України Мельник Катериною із роботою на тему «Стан фінансового 
забезпечення об’єднаних територіальних громад в Україні».

науковий керівник секції 
фінансів, грошового обігу і 
кредиту Кіровоградської
Малої академії наук 
учнівської молоді 

заступник директора 
з навчальної роботи 

Кіровоградського 
обласного навчально-
виховного комплексу 

(гімназія-інтернат –
школа мистецтв),

кандидат педагогічних наук

У 2018 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня 
кандидата педагогічних наук на тему «Розвиток професійного 
іміджу вчителя історії у системі післядипломної освіти».

На уроках географії Павло Миколайович 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.

Учні Павла Миколайовича показують високі результати 
знань на ЗНО з географії, є щорічними призерами обласних 
та Всеукраїнських олімпіад з географії, призерами ІІ і ІІІ етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України.
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Подорож у захопливий світ науки Анни Оглоб’як розпочалася з 
не менш чудового світу книги. Біологія подобалася з першого року 
вивчення. У 8-му класі здобула перемогу у IV етапі Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з біології. 

2017-2018 н.р., 2018-2019 н.р – учасниця IV етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з біології; 2017-2018 н.р. – учасниця ІІ обласного 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАН 
України у секції «Біологія людини». 

2018-2019 н.р. – переможець Всеукраїнського конкурсу-захисту 
НДР учнів-членів МАН України у секції «Біологія людини» (ІІІ місце). 
Також паралельно закінчила музичну школу з класу флейти та 
художню школу з відзнакою. Анна пишається тим, що брала участь у 
заходах такого рівня. Робота в Кіровоградській Малій академії наук 
учнівської молоді стала для неї не тільки цікавою, а й достатньо 
корисною.

Здобутки учениці є наслідком працелюбності, ерудованості та 
допитливості Анни, яка виявляє здатність ставити перед собою 
реальні цілі й досягати їх.

    
 

    
     
  

  

учениця 11 класу 
Кіровоградської гімназії 
нових технологій навчання 
Кіровоградської міської ради
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Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка

Постійно працює над удосконаленням фахового науково-
методичного рівня, прагне до використання сучасних методик 
викладання. Пройшла міжнародне стажування «Інноваційні 
методи та сучасні освітні технології: теоретико-методичні засади 
використання у ВНЗ» у Вищій школі Лінгвістичній (WSL, Польща).

Має 66 публікацій, з них 62 наукових та 4 навчально-методичного 
характеру, у тому числі 19 наукових праць, опублікованих у 
вітчизняних рецензованих фахових виданнях. 

Здійснює керівництво науковою роботою секції біології 
людини Кіровоградської МАНУМ з 2015 року. Під керівництвом 
Маркової О. В. слухачі секції «Біологія людини», Козир І., (2016 рік) 
та Оглоб’як А. (2019 рік) перемогли у ІІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України.

Маркова О. В. кандидат в майстри спорту з легкої атлетики, 
співпрацює з тренерським колективом обласної федерації легкої 
атлетики, є суддею першої категорії. 

Нагороджена грамотою Кіровоградської міської ради та 
виконавчого комітету (2006 р.), Грамотою (2007 р.) та Почесними 
грамотами (2007 р., 2010 р.) Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 
Почесними Грамотами Департаменту освіти і науки Кіровоградської 
обласної державної адміністрації (2013 р., 2014 р.).

науковий керівник 
секції біології людини 
Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді
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Дмитро має нестандартний склад розуму, що допомагає 
знаходити рішення оригінальним шляхом. Він вважає, що 
математика – це можливість розкрити власні потенціал та фантазію, 
а також наділена властивістю як об’єднувати людей навколо себе, 
так і створювати суперечки. Окрім математики, він цікавиться 
лінгвістикою, а саме походженням мов у цілому. 

У 2019 році здобув диплом ІІІ ступеня в ІІI етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України з темою «Розпізнавання голосових команд 
мікроконтролером».

Комунікабельність хлопця дає змогу швидко знаходити нових 
друзів у будь-якій ситуації, а хороше почуття гумору – в принципі, 
багато переваг. Користується повагою та любов’ю серед свого 
оточення. Неабиякий гурман.

Планує навчатись в Національному технічному університеті 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
на програміста та реалізувати себе в сфері ІТ як розробник 
системних додатків. Вивчає мову програмування Java.

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

 

    
 

   
      

     
  
  

учень 11 класу 
Кіровоградського
обласного навчально-
виховного комплексу 
(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)
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науковий керівник секції 
комп’ютерних систем та 
мереж Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді

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. 

У період з 2010 по 2019 рік 292 випускники Олени Леонідівни 
складали 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, ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

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

 

вчитель математики 
Кіровоградського

обласного навчально-
виховного комплексу 

(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)

Кандидат технічних наук, доцент кафедри кібербезпеки 
та програмного забезпечення Центральноукраїнського 
національного технічного університету. Заняття зі слухачами 
КМАНУМ проводить на високому науковому рівні, у своїй роботі 
використовує кращі зразки інноваційних педагогічних технологій, 
досконало володіє методикою викладання предмета, проводячи 
дослідження спонукає учнів до творчої праці. У роботі розкриває 
перед слухачами секції глибинний зміст понять програмування, 
крім того, організовує навчання слухачів із використанням 
індивідуального підходу.

Постійно працює над самовдосконаленням у поглибленні 
знань із сучасних інформаційних технологій шляхом самоосвіти, 
участі у різноманітних наукових заходах, має високу наукову і 
теоретичну підготовку, володіє ефективними сучасними засобами 
педагогічної діяльності.

Обдаровані та здібні діти області, керівником яких є Дрєєв О. М., 
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 у Києві, 
де виборюють найбільшу кількість призових місць.

У 2017 році став Лауреатом обласної педагогічної премії імені 
Василя Сухомлинського.
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Бере активну участь у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах.

2016 рік: IIІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад: математика 
(ІІІ місце), хімія (ІІІ місце); 

2017 рік: IIІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад: математика 
(ІІ місце), фізика (ІІІ місце), хімія (ІІІ місце); 

2018 рік: IIІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад: хімія (ІІІ 
місце); ІІ (обласному) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України «Рівняння, що містять цілу та дробову частину числа» (ІІІ 
місце); 

2019 рік: IIІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад: математика 
(І місце), фізика (І місце).

Також у 2019 році здобув диплом ІІ ступеня в ІІI етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учні-членів Малої академії наук України з темою «Використання 
еволюційного алгоритму для створення нейронної мережі для гри 
в міні-шашки».

Хлопець цікавиться точними науками – математикою та фізикою. 
Його улюбленим заняттям є програмування, яким він займається 
вже декілька років. 

У майбутньому Костянтин хоче стати відомим програмістом та 
займатися дослідженнями у сфері фізики.

Костянтин комунікабельний та користується повагою серед 
однолітків. 

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

 

    
 

   
      

    
  

  

учень 10 класу 
Кіровоградського
обласного навчально-
виховного комплексу 
(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)
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науковий керівник секції 
комп’ютерних систем та 
мереж Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді

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. 

У період з 2010 по 2019 рік 292 випускники Олени Леонідівни 
складали 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, ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

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

 

вчитель математики 
Кіровоградського обласного 

навчально-виховного 
комплексу 

(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)

Кандидат технічних наук, доцент кафедри кібербезпеки 
та програмного забезпечення Центральноукраїнського 
національного технічного університету. Заняття зі слухачами 
КМАНУМ проводить на високому науковому рівні, у своїй роботі 
використовує кращі зразки інноваційних педагогічних технологій, 
досконало володіє методикою викладання предмета, проводячи 
дослідження спонукає учнів до творчої праці. У роботі розкриває 
перед слухачами секції глибинний зміст понять програмування, 
крім того, організовує навчання слухачів із використанням 
індивідуального підходу.

Постійно працює над самовдосконаленням у поглибленні 
знань із сучасних інформаційних технологій шляхом самоосвіти, 
участі у різноманітних наукових заходах, має високу наукову і 
теоретичну підготовку, володіє ефективними сучасними засобами 
педагогічної діяльності.

Обдаровані та здібні діти області, керівником яких є Дрєєв О. М., 
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 у Києві, 
де виборюють найбільшу кількість призових місць.

У 2017 році став Лауреатом обласної педагогічної премії імені 
Василя Сухомлинського.
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Бере активну участь у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах.

2016 рік: IIІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад: математика 
(ІІІ місце), хімія (ІІІ місце); 

2017 рік: IIІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад: математика 
(ІІ місце), фізика (ІІІ місце), хімія (ІІІ місце); 

2018 рік: IIІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад: хімія 
(ІІІ місце); ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України «Рівняння, що містять цілу та дробову частину числа» 
(ІІІ місце); 

2019 рік: IIІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад: математика 
(І місце), фізика (І місце).

Також у 2019 році здобув диплом ІІ ступеня в ІІI етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учні-членів Малої академії наук України з темою «Фізичні основи 
розрахунку параметрів мультикоптерних систем».

Хлопець цікавиться точними науками – математикою та фізикою. 
Його улюбленим заняттям є програмування, яким він займається 
вже декілька років. 

У майбутньому Костянтин хоче стати програмістом та займатися 
дослідженнями у сфері фізики.

Костянтин комунікабельний та користується повагою серед 
однолітків. 

Наукові керівники: Ковальов Ю. Г., Денисов Д. О.

 

    
 

   
      

  
  

учень 10 класу 
Кіровоградського
обласного навчально-
виховного комплексу 
(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)
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Кандидат технічних наук, доцент кафедри фізико-математичних 
дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету.

У 2011 році успішно захистив дисертацію на тему «Розробка 
технології рідинної епітаксії у системі Pb–Sn–Te–Se з низьким 
вмістом селену» та отримав диплом кандидата технічних наук 
зі спеціальності – технологія, обладнання та виробництво 
електронної техніки. З вересня 2015 року працює на посаді 
доцента кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії 
Національного авіаційного університету.

З 2012 року він є головою журі обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України секцій відділення «Фізики і астрономії» та член журі різних 
обласних та всеукраїнських конкурсів. В 2012, 2013,2014, 2016, 2017, 
2019 рр. – лауреат обласної премії, як науковий керівник, який 
підготував переможців Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту 
наукових робіт учнів-слухачів МАН. В 2016 та 2018 рр. пройшов 
стажування в Європейському центрі ядерних досліджень (CERN 
м. Женева, Швейцарія) в складі делегації українських вчителів МАН.

Має 45 наукових та науково-методичних публікацій, в тому 
числі статті в журналах «Сенсорна електроніка та мікросистемні 
технології», «Технология и конструирование в электронной 
аппаратуре», «Петербургский журнал электроники» та інших.

науковий керівник секції 
аерофізики та космічних 
досліджень Кіровоградської 
Малої академії наук
учнівської молоді

Денис Олександрович – досвідчений, компетентний спеціаліст, 
творча особистість, чия діяльність ґрунтується на високій 
теоретичній, дидактико-психологічний та інтерактивній підготовці, 
добре знає і розуміє пріоритетні завдання сучасної школи, 
спроможний розв’язувати нові педагогічні завдання, працювати в 
інноваційному режимі. 

Працюючи над проблемою «Активізація пізнавальної діяльності 
учнів на уроках фізики через впровадження інноваційних 
технологій», Денис Олександрович забезпечує активне 
використання сучасних інноваційних технологій у навчальному 
процесі. Велику увагу приділяє підготовці учнів до свідомого 
засвоєння знань у системі проблемного навчання шляхом 
евристичної бесіди, частково – пошукової, експериментально – 
дослідницької роботи, постановки різноманітних пізнавальних і 
практичних задач, аналізу фізичних явищ.

У 2019 році брав участь у роботі наукової школи педагогічних 
працівників на базі Європейської організації ядерних досліджень 
«ЦЕРН» (м. Женева, Швейцарія).

Вчитель успішно працює з обдарованими дітьми, організовує 
та направляє пошуково-дослідницьку діяльність. Його учень став 
переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

 

вчитель фізики 
Кіровоградського

обласного навчально-
виховного комплексу 

(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)
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Катерина мріє стати фахівцем у галузі міжнародного права 
та представляти інтереси України на міжнародній арені. Для 
цього вона обрала предметом свого дослідження Європейську 
хартію місцевого самоврядування як джерело муніципального 
права України. Результати своєї роботи вона представила на 
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України, посівши 2 місце на всеукраїнському етапі конкурсу. 
У сфері інтересів юної дослідниці перебувають проблеми й 
інших суспільствознавчих наук. Катерина отримала диплом ІІ 
ступеня на всеукраїнській олімпіаді з філософії для школярів та 
стала учасником 27-ої Міжнародної олімпіади з філософії, що 
відбулася у Римі, Італія. Також учениця бере участь у філософських 
дискусіях, зокрема у Круглому столі учнів-членів МАН «Вплив 
інтелектуального й мистецького спадку людства на формування 
особистості». Цікавиться Катерина й історією, вона є учасником IV 
етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. 

Катерина має різнобічні інтереси. Цього року вона закінчила 
музичну школу №2 ім. Ю. С. Мейтуса, за фахом «Фортепіано» (до 
цього вона отримала свідоцтво за фахом «Скрипка»). Також дівчина 
займається хореографією. Протягом навчання вона бере участь у 
різноманітних концертах і фестивалях.

Невід’ємною складовою особистості Катерини є щира любов 
до природи і жага її пізнання. Юна дослідниця посіла перше 
місце на обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
біології. Також великий інтерес Катерина проявляє до вивчення 
української мови та літератури. Вона є переможцем обласного 
етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та 
літератури та ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у секції «Літературна 
творчість». Результатом письменницької творчості учениці стало 
оповідання «Краплина» - реалістичний нарис зі шкільного життя. 

Здобутки учениці є наслідком працелюбності, ерудованості 
та допитливості Катерини, яка виявляє здатність ставити перед 
собою реальні цілі й досягати їх.

Наукові керівники: Бондарчук Ю. П. та Якимчук О. Н.
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Кіровоградського 
обласного навчально-
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школа мистецтв)
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Вчитель історії Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв). Учитель 
вищої категорії, вчитель методист, заслужений вчитель України, 
нагороджений нагрудним знаком «Василь Сухомлинський». Творчо 
працюючий педагог став переможцем міського конкурсу «Вчитель 
року – 1996», призером обласного конкурсу зі свого предмету. 
Уже понад двадцять років викладає історію учням 10-11-х класів 
гімназії-інтернату.

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. 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. 

 
 

заступник директора з 
навчально-виховної роботи 

Кіровоградського
обласного навчально-
виховного комплексу 

(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)

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

Нагороджений нагрудним знаком МОН України «Відмінник 
освіти». У 2011 році Бондарчук Ю. П. став лауреатом обласної 
краєзнавчої премії ім. В. Ястребова та отримав Грамоту 
Кіровоградської обласної ради.

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

Юрій Павлович має високу наукову і теоретичну підготовку, 
володіє ефективними, сучасними методами і формами педагогічної 
діяльності. В роботі зі слухачами секції він використовує 
проблемно-розвиваюче навчання, диференційований підхід до 
учнів, проводить дослідження, спонукає учнів до творчого пошуку, 
результативно здійснює особистісно – зорієнтований підхід. 

Постійно працюючи з обдарованими та здібними дітьми 
області, Бондарчук Ю. П. щороку готує переможців ІІ (обласного) 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України до участі в ІІІ етапі 
конкурсу. Його вихованці неодноразово здобували дипломи ІІ 
та ІІІ ступенів на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту. В 2018-
2019 н.р. підготував переможців у секціях «Правознавство» та 
«Історичне краєзнавство». 

науковий керівник 
секцій правознавства та 
історичне краєзнавство 
Кіровоградської Малої 
академії наук
учнівської молоді
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Олександра – вдумлива, ерудована, ініціативна, швидко 
запам’ятовує новий навчальний матеріал, має гарну пам’ять. 
Відрізняється наполегливістю у досягненні мети, вміє активно 
і творчо виконувати поставлені завдання. Уважна, кмітлива і 
життєрадісна, має розвинуте критичне мислення, уміє робити 
обґрунтовані висновки. Полюбляє шкільні предмети, особливу увагу 
приділяє вивченню української мови і літератури, історії. У 2018/2019 
навчальному році здобула диплом ІІІ ступеня на (обласному) етапі 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та диплом ІІІ 
ступеня у ІІ (міському) етапі Міжнародного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика. Працюючи над науково-дослідницькою 
роботою «Кримськотатарська діаспора в Османській імперії/
Туреччині (XVIII-XIX ст.)», показала себе як талановита і обдарована 
особистість, у чому допомогли їй наукові керівники.

Учениця організована, постійно працює над собою, має широке 
коло захоплень. Чуйна, з повагою ставиться до старших, однолітків, 
молодших школярів, користується повагою серед однокласників 
та вчителів.

За сумлінне навчання, високі досягнення, активну участь у 
громадській роботі школи відзначена нагрудним знаком «Обличчя 
школи – 2019».

Наукові керівники: Ковальков О. Л. та Бібік Н. С.

    
 

   
      

 
  

учениця 9 класу 
комунального закладу 
«Бобринецьке навчально-
виховне об’єднання 
«Навчально-виховний 
комплекс «Гімназія – 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1»
Бобринецької міської ради 



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

107106

Вчитель історії комунального закладу «Бобринецьке навчально-
виховне об’єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія – 
загальноосвітня школа I-III ступенів №1» Бобринецької міської ради

Педагог з глибоким і цікавим внутрішнім світом, стійкою 
системою принципів і власним світосприйняттям. У системі 
роботи багато уваги приділяє індивідуальному підходу у процесі 
формування предметних компетентностей здобувачів освіти.

Особливого значення надає введенню в освітній процес 
інформаційно-комунікаційних технологій. Наталія Станіславівна 
працює з твердим переконанням, що сподівання успіху живе в 
кожній дитині. Педагог налаштовує учня на успіх: чим більше праці, 
тим більше успіху.

Бібік Н. С. постійно вдосконалює свою педагогічну майстерність. 
Наталія Станіславівна – «вчитель-методист», «Відмінник освіти 
України», у 2011 році нагороджена нагрудним знаком «Василь 
Сухомлинський». Особливу увагу приділяє роботі з обдарованими 
учнями. Її вихованці неодноразові переможці Всеукраїнської 
олімпіади з історії, ІV (заключного) етапу Всеукраїнського 
конкурсу учнівської творчості у номінації «Історія України та 
державотворення», Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-
дослідницьких робіт учнів – членів МАН України.

 

керівник секцій 
історії України та 

історичного краєзнавства 
Кіровоградської 

Малої академії наук 
учнівської молоді

Кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка.

Ковальков О. Л. має вагомі наукові доробки, визнавався кращим 
науковцем кафедри всесвітньої історії та факультету історії та права 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка. Серед напрямків наукових 
досліджень – радянсько-афганські відносини у ХХ ст., історія 
Центральної України ІІ пол. XVIII-ХХ ст. Є автором понад 40 наукових 
публікацій, серед яких 2 монографії. Був членом авторського 
колективу навчального посібника для шкіл Кіровоградської області 
“Кіровоградщина: Історія рідного краю”, яка в 2013 році була 
удостоєна Обласної краєзнавчої премії імені В. Ястребова.

Свій високий науковий і теоретико-методологічний рівень 
Олександр Леонідович використовує і під час роботи з учнями-
слухачами Малої академії наук учнівської молоді. Роботи під 
його керівництвом, присвячені сходознавчій проблематиці, 
визначаються проблемністю, нестандартністю і високим рівнем 
виконання. Про це свідчать щорічні перемоги його учнів на ІІ 
(обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, а також здобуття 
дипломів ІІІ ступеню на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. У 2018-
2019 н. р. підготував переможницю Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУМ України 
у секції “Кримськотатарська гуманітаристика”.

 
 

науковий керівник 
секції всесвітньої історії 
Кіровоградської Малої 
академії наук
учнівської молоді
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Михайло навчався в математичному класі з вересня 2017 року 
й успішно закінчив навчання у травні 2019 році. З самого початку 
він проявив себе як учень, що має виняткову обдарованість у 
математиці.

Маючи високий рівень знань з усіх предметів шкільного 
компоненту, з особливою наполегливістю та зацікавленістю вивчав 
саме математику та фізику, що дало йому можливість у 2019 році 
стати переможцем III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України з теми 
«Блискавка як один із видів альтернативних джерел енергії».

Хлопець має високий рівень навчальних досягнень з усіх 
предметів. Користується повагою серед учнів, учителів. Постійно 
прагне до самовдосконалення, допитливий, багато читає, постійно 
удосконалює комунікативні навички, різносторонньо розвивається. 
Бере активну участь у виховних заходах облкомплексу та у 
громадській діяльності.

Михайло – цікавий співрозмовник, має велике коло спілкування, 
та досить говіркий. 

Наукові керівники: Амосов В. В., Ковальов Ю. Г., Буряк Ю. В.

    
 

   
      

   

  

учень 11 класу 
Кіровоградського 
обласного навчально-
виховного комплексу 
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв)



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

109108

Кандидат технічних наук, доцент кафедри сільськогоспо-
дарського машинобудування Центральноукраїнського 
національного технічного університету.

Володимир Васильович має сорокарічний стаж науково-
педагогічної роботи, широко використовує у роботі з учнями 
інформаційно-комунікаційні технології, спрямовує зусилля учнів 
на розвиток їх самостійного творчого мислення, формування 
життєвих компетентностей, саморозвиток особистості, уміння 
практично застосовувати здобуті знання та навички наукової 
творчості. Розвиває у вихованців системний підхід та нестандартне 
мислення при вирішенні технічних задач. 

Результати наукових досліджень Амосова В. В. широко 
висвітлені у 70 науково-методичних працях, серед яких 12 патентів 
на винаходи. 

Нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України та 
нагрудним знаком “Відмінник освіти України”.

Амосов В. В. постійно працює з обдарованими школярами 
області, щороку готує переможців II та III етапів Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України.

 
 

науковий керівник секції 
науково-технічної творчості 
та винахідництва 
Кіровоградської Малої 
академії наук 
учнівської молоді

Протягом багатьох років Юрій Володимирович працює над 
науково-методичною проблемою: «Розвиток творчих здібностей 
учнів шляхом застосування інтерактивних технологій. Методична 
система вивчення «Атомної та ядерної фізики» із застосуванням 
комп›ютерних технологій».

Висока науково-методична підготовка вчителя дає змогу 
проводити уроки з достатньо високим темпом, оптимально 
застосовувати різноманітні форми, методи і прийоми, раціонально 
використовувати кожну хвилину уроку, ефективно проводити 
диференціацію та індивідуалізацію навчальної діяльності школярів 
упродовж усього навчального процесу. У своїй роботі використовує 
освітні технології: інтерактивні технології, використання опорних 
схем.

Брав участь у роботі наукової школи для педагогічних 
працівників на базі Європейської організації ядерних досліджень 
«ЦЕРН» (м. Женева, Швейцарія).

Вихованці Юрія Володимировича постійно стають призерами та 
переможцями обласних олімпіад з фізики, астрономії, призерами ІІ і 
ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН.

 

вчитель фізики, 
інформатики та астрономії 

Кіровоградського
обласного навчально-
виховного комплексу

(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)
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Оля має здібності у предметах математичного спрямування: 
математиці, економіці, а також інформатиці. Обожнює різні цікаві 
математичні олімпіадні задачі і може тривалий час працювати 
над їхнім вирішенням. Відповідально ставиться до покладених 
на неї обов’язків. Дівчина цікавиться багатьма галузями людської 
діяльності: програмування, маркетинг, фінанси, математика, фізика 
та музика. Мріє працювати в інтегрованій сфері інформаційних 
технологій та економіки.

В 2018 р. стала переможницею ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України.

В 2019 році з темою «Освітні кластери в економіці. Перспективи 
розвитку регіональних кластерів в Україні» здобула перемогу в 
ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України.

Наукові керівники: Сторожук О. В., Шеремет П. М., 
Cвириденко О. Л. 

 

    
 

   
      

   
  

учениця 11 класу 
Кіровоградського 
обласного навчально-
виховного комплексу 
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв)

заступник директора 
з навчальної роботи 

Кіровоградського 
обласного навчально-
виховного комплексу 

(гімназія-інтернат –
школа мистецтв),

кандидат педагогічних наук

У 2018 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня 
кандидата педагогічних наук на тему «Розвиток професійного 
іміджу вчителя історії у системі післядипломної освіти».

На уроках географії Павло Миколайович 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.

Учні Павла Миколайовича показують високі результати 
знань на ЗНО з географії, є щорічними призерами обласних 
та Всеукраїнських олімпіад з географії, призерами ІІ і ІІІ етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України.
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Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, 
менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського 
національного технічного університету.

Оксана Василівна працює керівником відділення економіки 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді більше 
10 років.  Керівник досконало володіє методикою викладання 
предмета, активно використовує сучасні інноваційні методи 
навчання, зокрема проблемне навчання, що здійснюється на 
основі ініціювання самостійного пошуку учнем знань через 
проблематизацію навчального матеріалу; контекстне навчання, що 
ґрунтується на інтеграції різних видів діяльності слухачів КМАНУМ: 
навчальної, наукової та практичної, а також інші методи. 

Оксана Василівна, працюючи зі слухачами КМАНУМ, прагне 
всебічно розкрити особливості різних економічних явищ та 
процесів, навчає учнів аналізувати та логічно узагальнювати 
інформацію, формувати висновки за результатами проведених 
досліджень і розрахунків.

Для педагога найвищою винагородою за  працю є перемоги його 
учнів. У 2019 році слухач КМАНУМ, Супрун Ольга, яку підготувала 
Сторожук Оксана Василівна, з роботою на тему: «Освітні кластери 
в економіці. Перспективи розвитку регіональних кластерів в 
Україні» зайняла ІІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт в секції «Мікроекономіка та 
макроекономіка». 

 

науковий керівник 
секції мікроекономіки 
та макроекономіки 
Кіровоградської Малої 
академії наук 
учнівської молоді

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. 

У період з 2010 по 2019 рік 292 випускники Олени Леонідівни 
складали 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, ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

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

 

вчитель математики 
Кіровоградського 

обласного навчально-
виховного комплексу 

(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)
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Таборанський Володимир зарекомендував себе організованим, 
цілеспрямованим учнем. Має високий рівень компетентності 
з навчальних предметів. Найбільшу увагу Володимир надає 
вивченню історії, української мови та літератури, англійської мови. 
Неодноразово ставав учасником та переможцем Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

Володимир вміє логічно мислити, аналізувати, робити правильні 
висновки. На уроках завжди уважний, активний. Має широкий 
кругозір, багато читає. Для нього притаманне вміння оперувати 
знаннями в житті та навчанні, самостійно використовувати джерела 
інформації для вирішення пізнавальних задач, власного розвитку.

Учень докладає усіх зусиль для досягнення поставленої мети. 
Відповідально ставиться до виконання доручень, має активну 
громадянську позицію.

Скромний, веселий, урівноважений, самостійний. Завжди має 
свою думку, вимогливий до себе й інших. Завжди прагне постійного 
самовдосконалення та саморозвитку. 

Наукові керівники: Проскурова С. В., Кушнєрова С. В.

 

    
 

    
      

  

учень 11 класу 
Кіровоградського 
обласного навчально-
виховного комплексу 
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв)
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Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка. 

Предметом наукових досліджень Проскурової С. В. є усна історія 
регіону ХХ – початку ХХІ сторіччя. З 2006 року під її керівництвом 
та за безпосередньої участі студенти факультету історії та права 
під час польових експедицій збирають матеріали усної історії в 
населених пунктах Кіровоградської області. З 2007 року співпрацює 
з Українським інститутом національної пам’яті в рамках науково-
дослідних проєктів зі збирання джерел усної історії Голодомору 
1932-1933 рр., Другої світової війни та Євромайдану. З 2008 року є 
членом Асоціації дослідників Голодоморів. 

У 2008 році Проскуровій С. В. присвоєне почесне звання 
«Заслужений працівник освіти України».

Відповідально ставиться до наукового керівництва секцією 
етнології МАНум. Бере участь у виїзних консультаціях для вчителів 
та учнів у районах області, під час яких проводить роботу серед 
обдарованої учнівської молоді. 

Протягом 10 років підготувала понад 20 переможців ІІ етапу 
та 8 призерів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідних робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія 
наук України”: І, ІІ і ІІІ місця – В. Замковий (2010-2012 рр.), ІІІ місце 
– М. Проскура (2014 р.), ІІ місце – О. Гетьманець (2016 р.), ІІ місце 
– Р. Бібік (2017 р.), ІІІ і ІІ місця – Б. Галась (2017 і 2018 рр.), ІІ місце – 
В. Таборанський (2019 р.).

 
 

 
науковий керівник 
секції етнології 
Кіровоградської Малої 
академії наук 
учнівської молоді

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. 

Серед учнів Кушнєрової С. В. є ті, які продемонстрували 
високий рівень знань, успішно вступили до ЗВО на історичний, 
суспільствознавчий та юридичний напрямки, підтвердивши 
здобуті знання та навички, отримавши дипломи з відзнакою. 
Вчитель щороку готує переможців ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України та переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 
Світлана Вікторівна використовує проектний метод дослідження 
історії, культури та природи рідного краю. 

В 2019 році стала Лауреатом обласної педагогічної премії 
імені Василя Сухомлинського.

 
 

вчитель історії 
Кіровоградського

обласного навчально-
виховного комплексу

(гімназія-інтернат –
школа мистецтв) 
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Євгеній цілеспрямований, вихований, працелюбний та 
ініціативний учень. З дитинства є активним учасником шкільного 
життя та позашкільних заходів. Користується повагою серед 
учителів та учнів.

Науково-дослідницька діяльність учня є підґрунтям вивчення 
розвитку штучного інтелекту на базовому рівні. 

2018-2019 навчального року зробив першу спробу написання 
науково-дослідницької роботи, що стосується захисту інформації 
від сторонніх особистостей. 

У 2019 році здобув диплом ІІІ ступеня в ІІI етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України з темою «Знаходження Keylogger на 
персональному комп’ютері».

Євгеній захоплюється архітектурним моделюванням, 
розробкою власних програм. Найбільше приваблює історія 
розвитку програмного забезпечення, яке використовують 
військові. Постійно прагне до самовдосконалення, допитливий, 
багато читає, постійно удосконалює комунікативні навички, 
різносторонньо розвивається. Бере активну участь у виховних 
заходах облкомплексу та у громадській діяльності.

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

    
 

   
     

   
  

  

учень 10 класу 
Кіровоградського 
обласного навчально-
виховного комплексу 
(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)
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науковий керівник секції 
комп’ютерних систем та 
мереж Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді

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. 

У період з 2010 по 2019 рік 292 випускники Олени Леонідівни 
складали 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, ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

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

 

вчитель математики 
Кіровоградського обласного 

навчально-виховного 
комплексу 

(гімназія-інтернат –
школа мистецтв)

Кандидат технічних наук, доцент кафедри кібербезпеки 
та програмного забезпечення Центральноукраїнського 
національного технічного університету. Заняття зі слухачами 
КМАНУМ проводить на високому науковому рівні, у своїй роботі 
використовує кращі зразки інноваційних педагогічних технологій, 
досконало володіє методикою викладання предмета, проводячи 
дослідження спонукає учнів до творчої праці. У роботі розкриває 
перед слухачами секції глибинний зміст понять програмування, 
крім того, організовує навчання слухачів із використанням 
індивідуального підходу.

Постійно працює над самовдосконаленням у поглибленні 
знань із сучасних інформаційних технологій шляхом самоосвіти, 
участі у різноманітних наукових заходах, має високу наукову і 
теоретичну підготовку, володіє ефективними сучасними засобами 
педагогічної діяльності.

Обдаровані та здібні діти області, керівником яких є Дрєєв О. М., 
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 у Києві, 
де виборюють найбільшу кількість призових місць.

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

У 2018 році була учасником ІІI етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України з темою «Підвищення ефективності видобування 
сонячної енергії в межах концепції розумного будинку»; в 2019 році 
здобула диплом ІІІ ступеня в ІІI етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України з темою «Підвищення ефективності експлуатації 
сонячних панелей на основі інформаційно-комунікаційних 
технологій».

Активна у всіх сферах гімназійного життя, упевнена в собі, 
прагне до успіху, першості. Вихована, користується авторитетом 
серед однолітків.

Наукові керівники: Ковальов С. Г. та Козяр О. І.

    
 

   
      

 
   
  

учениця 11 класу 
Златопільської гімназії 
м. Новомиргорода
Новомиргородської 
районної ради
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Кандидат педагогічних наук, інженер конструкторського бюро 
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 КМАНУМ. 

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.

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.

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.

науковий керівник секції 
аерофізики та космічних 
досліджень  
Кіровоградської Малої 
академії наук 
учнівської молоді

Олександр Іванович досконало знає свій предмет, постійно 
цікавиться та застосовує в практичній діяльності сучасні наукові 
досягнення, майстерно володіє широким спектром стратегій 
навчання. Розробив моделі уроків з використанням проблемно-
пошукового навчання та елементів ТРВЗ. Впроваджує оригінальні 
інноваційні ідеї, форми та методи організації освітнього процесу, що 
забезпечують максимальну самостійність навчання. Упровадження 
інноваційних дослідницьких форм позитивно впливає на мислення 
учнів, здобуття ними глибоких знань, досягнення високих результатів 
навчання. Належну увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. 
Систематично проводить індивідуальну та позакласну роботу з 
предмету. Створює умови для інтелектуального росту здобувачів 
освіти, участі їх у предметних олімпіадах, конкурсах різного рівня. 
Його учні є переможцями районних та обласних учнівських 
олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої 
академії наук України. 

Відзначається загальною культурою, високими моральними 
якостями. Користується повагою і авторитетом серед колег, 
здобувачів освіти та їх батьків.

 

вчитель фізики 
Златопільської гімназії 

м. Новомиргорода
Новомиргородської

районної ради
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За час навчання в закладі зарекомендував себе як здібний 
та старанний учень. Перевагу в навчанні віддає предметам 
природничо-математичного циклу. Олександр є учнем-слухачем 
секції «Електроніка та приладобудування» Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді. Бере участь в районних, обласних 
та всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких 
робіт. 

У 2018 році здобув диплом І ступеня у ІІ (обласному) етапі 
Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних 
інноваційних проєктів «Майбутнє України», тема роботи 
«Розрахунок оптимальних параметрів при здійсненні заходів з 
енергоефективності для зменшення теплових втрат будівлі».

У 2019 році був учасником у фінальному етапі ІХ Всеукраїнської 
науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних 
проектів «Майбутнє України».

 
 

   
  

     
    

     
  

учень 9 класу 
Білозернівської філії 
комунального закладу 
«Новгородківський 
навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний 
навчальний заклад» 
Новгородківської 
районної ради, 
вихованець комунального 
закладу «Новгородківський 
районний Будинок дитячої та 
юнацької творчості»
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Вчитель математики та інформатики Білозернівської 
філії комунального закладу «Новгородківський навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної 
ради Дмитро Миколайович багато уваги приділяє роботі з 
обдарованими дітьми, з якими п’ять років працює в районній 
філії МАНУМ. За ці роки підготував 5 призерів ІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України, 1 призера 
(диплом І ступеня) Фінального етапу Всеукраїнського конкурсу 
дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів та 1 призера ІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу 
молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України». Науково-
дослідницькі роботи дітей в секціях технічних та комп’ютерних наук 
актуальні і цікаві практичним застосуванням. Його учні щорічно 
стають переможцями районних і обласних предметних олімпіад з 
інформатики та математики.

Заняття зі слухачами КМАНУМ проводить на високому науковому 
рівні, у своїй роботі використовує кращі зразки інноваційних 
педагогічних технологій, досконало володіє методикою викладання 
предмета, проводячи дослідження,      спонукає учнів до творчої 
праці. У роботі розкриває перед слухачами секції глибинний зміст 
понять програмування, крім того, організовує навчання слухачів із 
використанням індивідуального підходу.

За значні досягнення в справі навчання та виховання 
підростаючого покоління Дмитро Миколайович двічі лауреат 
районної педагогічної премії імені Заслуженого вчителя України 
Павла Федосійовича Козуля. Користується заслуженою повагою 
серед дітей, педагогів та громадськості району.

 

керівник секції 
мультимедійних систем, 
навчальних та ігрових 
програм Кіровоградської
Малої академії наук 
учнівської молоді



ПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ, ЗМАГАНЬ І ФЕСТИВАЛІВ

121120

Юлія старанна, дисциплінована та уважна учениця. Вона має 
навчальні досягнення високого рівня. У 2018-2019 навчальному 
році учениця є переможцем ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з географії (диплом ІІІ ступеня), учасниця ІІ 
(обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 
секція «Агрономія».

Вона не тільки сумлінна та відповідальна, а й дуже талановита 
дівчина. Свої творчі вміння та художні здібності вона проявляє 
в шкільному гуртку образотворчого мистецтва,  виготовляючи 
оригінальні композиції та вироби в різних техніках декоративно-
прикладного мистецтва.

Учениця бере активну участь в різноманітних художніх 
конкурсах, демонструючи власні, індивідуальні творчі ідеї в 
розкритті теми. В скарбничці творчих досягнень Юлії є диплом 
І ступеня ХХІІ Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 
творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі у номінації 
«Види українського народного мистецтва» (2017 р.), диплом 
Кіровоградського обласного конкурсу дитячо-юнацького малюнку 
«Майбутнє України очима молоді» (2017 р.), диплом ІІ ступеня 
ХХІІІ Всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької 
творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі у номінації 
«Образотворче мистецтво»; диплом ІІ ступеня Всеукраїнського 
фестивалю – конкурсу «Молодь обирає здоров’я».

Юна художниця і майстриня прагне розвивати свій талант і 
надалі, тому є ученицею Кіровоградської дитячої художньої школи 
імені О. Осьмьоркіна.

   
    

   
    

  
  

учениця 9 класу 
Бережинського закладу 
загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів 
Кропивницької 
районної ради
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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 та 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 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 педагога є постійними учасниками і переможцями 
всеукраїнських, обласних і районних конкурсів малюнків та виробів 
декоративно-прикладного мистецтва. Так, за 2018-2019 н. р., під 
її керівництвом учнями було здобуто 5 перемог в конкурсах з 
різними видами художньої діяльності.

Сама вчителька також має багато творчих захоплень, любить 
малювати та займатись рукоділлям, проводить майстер-класи, на 
яких ділиться набутим досвідом.

Ольга Миколаївна є переможцем обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у номінації 
«Керівник гуртка-2019» за художньо-естетичним напрямом 
позашкільної освіти, профіль «образотворче мистецтво».

вчитель
образотворчого 
мистецтва, керівник 
гуртка образотворчого 
мистецтва «Арт-компот» 
в Бережинському закладі 
загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів
Кропивницької
районної ради 
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За період навчання зарекомендував себе здібним учнем, який 
на високому рівні засвоює усі предмети шкільного компоненту, 
проте виявляє більший інтерес до вивчення математичних 
дисциплін. На уроках уважний, уміє працювати самостійно. 
Характеризується розвиненими здібностями встановлювати 
причинно-наслідкові зв’язки, будувати гіпотези, застосовувати 
ідеї на практиці, узагальнювати та робити висновки. Займається 
науково-дослідницькою, конструкторською та винахідницькою 
діяльністю, призер обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України.

Вміє налагоджувати і підтримувати стосунки з однолітками. 
Стриманий у ставленні до дорослих, врівноважений і розсудливий 
у стосунках з товаришами. Має навички культурної поведінки, 
доброзичливий, правдивий. У класі користується повагою.

 

    
  

  
   

     
   

   

учень 10 класу 
Кіровоградського
обласного навчально-
виховного комплексу 
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв)

За час навчання Ілля виявив здібності до вивчення точних наук: 
фізики, алгебри, геометрії, інформаційних технологій. Здатність 
до самостійного і цілеспрямованого оволодіння навчальним 
матеріалом, уміння критично оцінювати новий матеріал і ставити 
питання, дає змогу продукувати нові ідеї, переносити вивчене на 
нову ситуацію. Як результат, високі досягнення за підсумками участі 
у конкурсах у номінаціях «Робототехніка та інтелектуальні машини», 
«Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології». 

Учень другий рік поспіль є призером обласного етапу 
Всеукраїнського конкурс-захисту науково-дослідницьких робіт 
учн-членів Малої академії наук України, учасник Всеукраїнського 
конкурсу «INTEL ЕКО-УКРАЇНА 2019», національного етапу 
Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів 
INTEL ISEF 2019 (INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR) у 
номінації «Екологічна інженерія».

 
 

    
  

  
   

   
   

    
  

учень 10 класу 
Кіровоградського

обласного навчально-
виховного комплексу 

(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) 
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Вчитель інформатики Олександрійського навчально-
виховного комплексу (ЗНЗ І-ІІ ст. №17-ліцей). Заняття зі слухачами 
КМАНУМ проводить на високому науковому рівні, у своїй роботі 
використовує кращі зразки інноваційних педагогічних технологій, 
досконало володіє методикою викладання предмета.

Особиста зацікавленість педагога проблемами сучасного світу, 
тенденціями програмування, автоматизації процесів за допомогою 
сучасних технологій і робототехніки сприяє залученню учнівської 
молоді до дослідницько-експериментальної роботи та створенню 
актуальних проєктів. Результатом проведеної роботи стали 
виконані науково-дослідницькі роботи, які посіли призові місця 
на Всеукраїнській науково-технічній виставці-конкурсі молодіжних 
інноваційних проектів «Майбутнє України» та національному етапі 
Міжнародної виставки-конкурсу науки та інженерії ISEF – Intel Еко-
Україна 2019.

 
 

керівник секції 
інформаційно-
телекомунікаційних 
систем та технологій 
Кіровоградської Малої 
академії наук
учнівської молоді

Вчитель фізики та математики Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв). Досконало володіє теорією та методикою навчання 
фахових предметів, застосовує в практичній діяльності сучасні 
наукові досягнення, досліджує їх практичну доцільність.

Вагому частку науково-педагогічної діяльності вчитель 
присвячує розвитку творчих здібностей та критичного 
мислення учнів на уроках фізики.

З 2011 року є керівником секції «Науково-технічна 
творчість та винахідництво» Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді. Заняття проводить на високому 
науковому рівні, застосовує кращі зразки інноваційних 
педагогічних технологій, проблемно-розвиваюче навчання, 
диференційований підхід до учнів, проводить дослідження, 
спонукає учнів до творчої праці, самостійності та пошуку 
нестандартних рішень. Педагог уміє зацікавити учнів, 
формуючи їхню науково-дослідницьку компетентність.

З 2011 по 2018 рік підготував 4 призери ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт; 10 призерів Всеукраїнської науково-технічної виставки-
конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє 
України»; 6 призерів Всеукраїнського конкурсу Intel Еко-
Україна; 5 призерів Всеукраїнського конкурсу «Політеко 
Україна»; 3 призери Всеукраїнського конкурсу «Intel-Техно 
Україна»; призерів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з фізики, учасника Міжнародної виставки Expo-Sciences 
International 2017 в Бразилії.

 
 

керівник секції науково-
технічної творчості 
та винахідництва 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді
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Жуган Віталій відвідує екологічний гурток «Жайворонок» 2 
роки, любить природу, завжди стає на її захист. А щоб робити це 
науково, почав відвідувати гурток екології, на якому розпочав свою 
дослідницьку діяльність. Спеціалізацією своїх досліджень обрав  
сільське господарство,  вивчав види ґрунтів своєї місцевості, види 
їхнього забруднення, проводив біотестування з різними рослинами. 
Особливо зацікавився впливом випалювання на родючість 
ґрунту. З цим дослідженням виступав на районній конференції 
«Учнівська творчість», на обласному конкурсі-захисті екологічних 
проєктів «Вчимося досліджувати та охороняти природу», де посів 
І місце. Ця ж робота принесла Віталію ІІ місце в фінальному етапі 
Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських 
проєктів еколого-натуралістичного напряму.

   
  

   
 

  
  

учень 8 класу
комунального закладу 
«Петрівське  навчально-
виховне об’єднання 
«загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – гімназія» 
Петрівської районної ради, 
вихованець Петрівського 
районного центру дитячої та 
юнацької творчості

Максим-активна, ініціативна, комунікабельна, весела, допитлива 
дитина. Має широкий спектр інтересів та захоплень. За останні два 
роки, відвідуючи екологічний гурток «Жайворонок», визначився 
з пріоритетним напрямом. Має неабияку зацікавленість науково-
дослідницькою роботою з екології рідного краю, постійно 
займається індивідуальними дослідженнями.

Найбільше його зацікавило вивчення впливу синтетичних 
миючих засобів на ґрунти. Провівши дослідження методом 
біоіндикації визначив, які миючі засоби є найгіршими і які рослини 
є найкращими біоіндикаторами. Із своїм дослідженням виступив на 
районній учнівській науково-практичній конференції, у обласному 
конкурсі-захисті екологічних проєктів «Вчимося досліджувати 
та охороняти природу», де посів І місце, у фінальному етапі 
Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських 
проєктів еколого-натуралістичного напряму, де виборов ІІІ місце. 

 

   
  

   
  
   

учень 6 класу
комунального закладу 

«Петрівське  навчально-
виховне об’єднання 

«загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Петрівської районної ради, 
вихованець Петрівського 

районного центру дитячої та 
юнацької творчості



КЕРІВНИКИ ПЕРЕМОЖЦІВ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ, ЗМАГАНЬ І ФЕСТИВАЛІВ

125124

Ерудований, творчий, компетентний педагог, володіє 
організаторськими здібностями, вміє зацікавити вихованців 
екологічними проблемами місцевого та глобального масштабу. 
Виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, 
досконало володіє ефективними формами та методами організації 
освітнього процесу, забезпечує високу результативність і якість 
своєї праці.

Розвиток творчих здібностей гуртківців, формування інтересу 
до поглибленого вивчення теоретичних основ біології та екології 
– основне завдання керівника екологічного гуртка. Із цією метою 
Наталія Петрівна залучає гуртківців до роботи над екологічними 
проектами, до участі у науково-дослідницькій діяльності, у науково-
практичних конференціях, районних, обласних, Всеукраїнських 
акціях, конкурсах, експедиціях. Вміло здійснює мотивацію до 
науково-дослідницької діяльності, вибір актуальних екологічних 
проблем, що забезпечують високий результат роботи зі здібними 
дітьми. За час роботи Наталія Петрівна підготувала 40 стипендіатів 
районного фестивалю «Гордість і надія Петрівщини». Щороку її 
вихованці є активними учасниками районної учнівської науково-
дослідницької конференції «Учнівська творчість», за останні 5 
років мають 28 призових місць в обласних етапах конкурсів, акцій 
екологічного спрямування, 8 призових місць на всеукраїнському 
рівні. 

У 2016 році Тимченко Н. П. стала переможцем обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості» у номінації 
«Керівник екологічного гуртка».

Керівник постійно працює над підвищенням своєї педагогічної 
майстерності, творчо використовує педагогічний досвід, 
досягнення сучасної науки. Наталія Петрівна передає свій досвід 
колегам через проведення відкритих занять, семінарів, майстер-
класів. 

Ерудиція, широкий кругозір, знання педагогіки та психології, 
вимогливість, людяність - всі ці риси складають основу високого 
авторитету Наталії Петрівни серед учнів, батьків, колег по роботі.

У своїй роботі педагог не задовольняється досягнутим, завжди 
прагне до самовдосконалення, до оволодіння інноваційними 
методами роботи.

керівник
екологічного гуртка 
«Жайворонок» 
Петрівського районного 
центру дитячої 
та юнацької творчості
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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. 

Аліна багато читає, саме тому в неї добре розвинуте зв’язне 
мовлення. Особливу увагу приділяє вивченню української мови і 
літератури. Любить декламувати поезію. 

Зарекомендувала себе як умілий, компетентний лідер-підліток. 
Бере активну участь у житті класного колективу, є ініціатором 
багатьох колективних творчих справ.

Користується повагою серед педагогів: доброзичлива, 
стримана, комунікабельна, уважна, відповідальна.

    
   

    
    

  

учениця 10 класу 
комунального закладу 
«Навчально-виховний 
комплекс «Долинська 
гімназія – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 
Долинської районної ради»

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, уміє 
самостійно працювати та здобувати знання. 

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.

 
 

    
   

    
    

  

учениця 6 класу 
комунального закладу 
«Навчально-виховний 
комплекс «Долинська 

гімназія – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 

Долинської районної ради»
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Наталія Іванівна творчий, ініціативний учитель, її уроки завжди 
сучасні, цікаві, оригінальні. 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.

На її уроках панує атмосфера творчості, інтелекту, пошуку. 
Учитель спонукає вихованців захищати свою позицію, відстоювати 
думку, використовуючи набуті ними знання і досвід, формує в них 
естетичний смак, любов до мистецтва.

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, посідають 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.

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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Команда учнів у даному складі активно займається 
дослідницькою краєзнавчою роботою. Результати своїх досліджень 
презентують на різноманітних заходах та конкурсах різних рівнів. 
Займаються екологічною та волонтерською діяльністю. 

У 2018-2019 році команда презентувала свою роботу та уміння 
проводити дослідження на VIII Всеукраїнському експедиційно-
польовому зборі команд юних ботаніків, де показали себе 
достойно. Результатом стало отримання призових місць в усіх 
трьох конкурсах зльоту: І місце в конкурсі-презентації досвіду 
дослідницької діяльності під час експедицій на території природно-
заповідного фонду свого регіону у рамках VIII Всеукраїнського 
експедиційно-польового збору команд юних ботаніків; І місце у 
конкурсі-презентації виконання завдань ботанічного практикуму 
на території Національного заповідника «Хортиця»; ІІІ місце 
у фотовиставці, проведеної у рамках збору, де презентували 
рослини-ендеміки Кіровоградщини. Учні показали свої знання 
і уміння у проведенні самостійних досліджень та представлення 
їх результатів, перемігши представників інших областей України. 
Спільна перемога команди – це особистий внесок кожного її члена!

учні Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради, 
вихованці гуртка географічного краєзнавства «Обрій» Маловисківського РБДЮТ на базі 

Плетеноташлицької ЗШ І-ІІІ ступенів
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Лілія Сергіївна – серйозна, досвідчена, відповідальна, творча 
особистість. В своїй практичній діяльності використовує прийоми 
педагогічної майстерності, володіє ефективними формами і 
методами роботи з дитячим колективом. Головний напрям 
роботи – викладання географії на прикладі звичайних речей, що 
оточують нас постійно. Порівняння географічної теорії з життєвою 
практикою, виготовлення власноруч макетів природніх явищ, 
проведення самостійних дослідів та досліджень дають учням 
повне розуміння закономірностей у природі. Учні на уроці не 
вчать географію, а досліджують природу та суспільство. А Лілія 
Сергіївна в свою чергу, є не вчителем, а консультантом у їх пізнанні 
та дослідженні природи і світу загалом. Особливу увагу приділяє 
роботі з обдарованими дітьми. Учні та вихованці гуртка постійно 
беруть участь в конкурсах, фестивалях районного, обласного 
та Всеукраїнського рівнів творчого спрямування та науково-
дослідної роботи, де займають призові місця. Серед них у 2018-2019 
навчальному році: І місце в Всеукраїнському біологічному форумі 
учнівської та студентської молоді «Дотик природи» у секції «Науки 
про Землю (Географія. Геологія)», ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі 
«Вчимось заповідати», ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Лірики 
природи», ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-
експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник 
– 2019», ІІ місце у Всеукраїнському фотоконкурсі «Моя країна – 
Україна!», І місце в конкурсі-презентації досвіду дослідницької 
діяльності під час експедицій на території природно-заповідного 
фонду свого регіону та ІІІ місце у фотовиставці в рамках VIII 
Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних 
ботаніків та інші.

Нестандартне мислення, сила духу, творчі здібності, натхнення, 
нестримна енергія – ось риси педагога, які допомагають досягти 
успіху та розвивати потенціал своїх вихованців. 

вчитель географії 
та природознавства 
Плетеноташлицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Маловисківської 
районної ради, керівник 
гуртка географічного 
краєзнавства «Обрій» 
Маловисківського РБДЮТ 
та «Юні охоронці природи» 
КЗ «Кіровоградський 
ОЦЕНТУМ»
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У навчанні старанний, дисциплінований, найбільше цікавиться 
точними науками: математика, фізика, інформатика.

У 2018 році в фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу 
з ІТ-проектів та кіберпростору серед молоді віком до 19 років – 
«ITalent», який проходив у м. Києві за підтримки Міністерства 
освіти і науки України, Голуб Денис здобув ІІ місце у номінації 
«Веб-розробка «Шкільний сайт», презентувавши власну роботу по 
створенню веб-сторінки для свого класу.

У 2019 році Голуб Денис став переможцем 5 сезону 
Всеукраїнського ІТ-конкурсу «ITalent» у номінації «Цифрове фото», 
створивши роботу «Spring MakeUp». 

За свою наполегливу працю Денис був відзначений потужною 
на ринку ІТ-технологій українською компанією GRAMMARLY та 
отримав цінні подарунки від партнерів конкурсу.

  
  

  

учень 8 класу
комунального закладу 
«Олександрівське 
навчально-виховне 
об'єднання №1» 
Олександрівської 
районної ради 
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Людмила Олександрівна, виявляючи високий рівень 
професійної підготовки, працює над проблемою «Використання 
інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики 
та інформатики як метод зацікавлення учнів». За час роботи 
Людмила Олександрівна виявила високий рівень професіоналізму, 
зарекомендувала себе відповідальним, досвідченим педагогом. 
Учителька активно використовує елементи інноваційних методик 
і технологій і поширює їх у професійному середовищі шляхом 
проведення відкритих уроків, виховних заходів, виступів на 
засіданнях шкільних та районних методичних об’єднань. Вчителька 
враховує психологічні особливості учнів, їх реальні навчальні 
можливості, стимулює позитивне ставлення учнів до навчально-
пізнавальної діяльності, формує уважність, навички самоконтролю 
та самооцінювання. Уміє лаконічно, образно і виразно подати 
матеріал, досконало володіє прийомами активізації пошукової 
діяльності учнів. 

Дахно Л. О. має сертифікат за публікацію уроку: «Відсоткові 
розрахунки. Формула складних відсотків» на сайті «Шкільне життя».

У процесі навчання вчителька залучає учнів до проходження 
он-лайн курсів з інформаційних технологій. 

 

вчитель математики та 
інформатики комунального 
закладу «Олександрівське 
навчально-виховне 
об'єднання №1» 
Олександрівської
районної ради 



ПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ, ЗМАГАНЬ І ФЕСТИВАЛІВ

133132

Учні 11 класу Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв). Переможці національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів 
INTEL ISEF – 2019 «POLYTECO УКРАЇНА 2018 – 2019» у категорії «інженерія» (диплом ІІ ступеня).

Юні винахідники зарекомендували себе як старанні, дисципліновані учні. Особливий інтерес проявляють 
у вивченні фізики та математики. Переконання у особистій причетності до збереження природних багатств, 
відповідальності за них, здатності особистості гармонійно співіснувати з природою спонукали учнів до 
розробки винахідницьких проєктів, які є прогресивними та актуальними на сьогоднішній день. Розробили 
спільний проєкт «Використання вібрації для створення індукційного струму» у категорії «Інженерія», 
рекомендовано до участі у Всесвітньому етапі конкурсу «Олімпіада геніїв» у США.

Займаючись науково-дослідницькою, конструкторською та 
винахідницькою діяльністю у галузі технічних наук, прагне бути 
корисним суспільству. Результати власної інтелектуальної роботи 
успішно демонструє на різноманітних конкурсах та виставках. 
На VII фестивалі інноваційних проектів «Sikorsky Challenge» на 
виставці-презентації від Малої академії наук Максим відзначений 
як розробник найкращого проєкту у секції «Екологічна інженерія». 

2017 рік: науково-технічні конкурси «Intel-Еко Україна 2018» та 
«Intel-Техно Україна 2017-2018» (IV місце); 2018 рік: фінальний етап ІХ 
Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних 
інноваційних проєктів «Майбутнє України» (II місце), 2019 рік: ІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу «Intel Еко-Україна 2019» (II місце); ІІ етап 
конкурсу «POLYTECO Україна 2018-2019» - національного етапу 
міжнародного конкурсу науково–технічної творчості учнів Intel 
ISEF (II місце).

 

    
  

  
   

    
   

   

учень 11 класу 
Кіровоградського
обласного навчально-
виховного комплексу 
(гімназія-інтернат – 
школа мистецтв) 
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Вчитель фізики та математики Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв). Досконало володіє теорією та методикою навчання 
фахових предметів, застосовує в практичній діяльності сучасні 
наукові досягнення, досліджує їх практичну доцільність.

Вагому частку науково-педагогічної діяльності вчитель 
присвячує розвитку творчих здібностей та критичного 
мислення учнів на уроках фізики.

З 2011 року є керівником секції «Науково-технічна 
творчість та винахідництво» Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді. Заняття проводить на високому 
науковому рівні, застосовує кращі зразки інноваційних 
педагогічних технологій, проблемно-розвиваюче навчання, 
диференційований підхід до учнів, проводить дослідження, 
спонукає учнів до творчої праці, самостійності та пошуку 
нестандартних рішень. Педагог уміє зацікавити учнів, 
формуючи їхню науково-дослідницьку компетентність.

З 2011 по 2018 рік підготував 4 призери ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт; 10 призерів Всеукраїнської науково-технічної виставки-
конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє 
України»; 6 призерів Всеукраїнського конкурсу Intel Еко-
Україна; 5 призерів Всеукраїнського конкурсу «Політеко 
Україна»; 3 призери Всеукраїнського конкурсу «Intel-Техно 
Україна»; призерів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з фізики, учасника Міжнародної виставки Expo-Sciences 
International 2017 в Бразилії.

Двічі був учасником наукової школи для вчителів фізики в 
Європейському центрі ядерних досліджень CERN у Швейцарії 
(2013р., 2016 р.).

 
 

керівник секції науково-
технічної творчості 
та винахідництва 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді
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Анна завжди мріяла здобути професію у сфері охорони 
здоров’я, допомагати людям, зменшувати страждання людей і 
робити світ трохи добрішим і світлішим. Це прагнення протягом 
багатьох років мотивує на вивчення хімії та біології, а також на 
дослідницьку роботу з цих предметів. За цей навчальний рік стала 
учасницею багатьох проєктів.

Досягнення:

• учасниця Міжнародної двомовної польсько-української 
Школи з культурної дипломатії (м. Київ, 20-27 жовтня 2018 року);

• переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
хімії (диплом ІІ ступеня);

• учасниця Школи з української культури “Василь Стус. Як 
можливий діалог?” (м. Київ, 12-16 лютого 2019 року);

• переможець ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в 
секції “Журналістика” (диплом ІІ ступеня);

• переможець ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в 
секції “Літературна творчість” (диплом І ступеня);

• учасниця Школи з культурної дипломатії “Шляхами Леся 
Курбаса. Київ” (м. Київ, 4-8 квітня 2019 року);

• учасниця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції “Літературна 
творчість”;

• переможець Всеукраїнського конкурсу юних дослідників 
“Кристали” імені Євгена Гладишевського (диплом ІІІ ступеня).

Захоплення: читання; написання малої та середньої прози; 
подорожування; живопис; вирощування кристалів. Творчі плани на 
майбутнє: продовжувати наукову роботу в царині хімії.

  
    

  
  

учениця 10 класу
опорного навчального 
закладу “Петрівський 
навчально-виховний 
комплекс “Дошкільний 
навчальний заклад – 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Знам'янської 
районної ради 
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Учитель хімії та біології філії «Дмитрівська загальноосвітня 
школа I-III ступенів» опорного навчального закладу «Дмитрівська 
загальноосвітня школа I-III ступенів імені Т. Г. Шевченка 
Знамянської районної ради Кіровоградської області».

Олександр Іванович – кваліфікований, талановитий педагог. 
Творчо використовує методи компетентно орієнтованого підходу 
до організації навчального процесу, володіє технологіями творчої 
педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального 
матеріалу і здібностей учнів, формує навички самостійно здобувати 
знання й застосовувати їх на практиці, вміє лаконічно, образно 
і виразно подати матеріал. Вільно орієнтується у всіх аспектах 
методики викладання хімії та біології. Використовує різноманітні, 
оригінальні методи і засоби залежно від цілей і змісту уроку, 
залучаючи при цьому учнів в активну пізнавальну діяльність 
з вивчення хімії. Використовує сучасні комп’ютерні технології  
навчання.

Рябовол О. І. проводить уроки на високому науково-
методичному рівні, вдало використовує алгоритми розв’язання 
певного типу задач із поелементним аналізом, прикладами, 
набором тренувальних вправ, широко застосовує дослідницькі 
методи, експериментальні завдання, добре організовує 
лабораторні та практичні роботи. Крім традиційних питань, 
що стосуються хімічних елементів, речовин і реакцій, належну 
увагу приділяє висвітленню методів наукового пізнання хімії, ролі 
теоретичних і експериментальних досліджень. Матеріал, який 
використовується для цього, часто має чітко виражене екологічне 
спрямування. 

Знання учнів Рябовола О. І. відповідають вимогам навчальної 
програми. Його вихованці є переможцями та призерами  ІІ 
(районного) та ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з хімії та біології, призерами І (районного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів. Три роки поспіль (2017, 2018, 2019) вихованці 
Олександра  Івановича – Слівінський С., Терпак О. та Холявінська А. 
здобувають ІІІ місця у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу 
юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського, 
організаторами якого є Мала Академія наук  України та Львівський 
національний університет імені Івана Франка.

У 2015 році вчитель нагороджений Почесною грамотою МОНУ 
за роботу з обдарованою молоддю.

 
 

керівник секції хімії 
Кіровоградської Малої 
академії наук
учнівської молоді
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учениця 9 класу

Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу 

(гімназія-інтернат – школа мистецтв) 

Переможець ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу «INTEL 
ЕКО-УКРАЇНА 2019», національний 

етап міжнародного конкурсу 
науково-технічної творчості 
школярів INTEL ISEF 2019 у 

номінації 
«Екологічна інженерія»
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

Боровик Ольга за період 
навчання виявила стійкий інтерес 
до знань, нахил до вивчення 
математично-природничих наук. 
Ольга постійно є учасником та 
призером міських, обласних та 
Всеукраїнських предметних олімпіад 
та конкурсів з математики та фізики.

Учениця у навчальній діяльності 
виявляє гарні можливості. Має добре 
розвинену довільну увагу, вміє її 
розподіляти, вільно переключається 
із одного виду діяльності на інший, 
виявляє та зосереджується на 
суттєвих фактах. Програмний 
матеріал засвоює швидко, ґрунтовно. 
Має добре розвинену пам’ять, 
швидко запам’ятовує навчальний 
матеріал і легко його відтворює. 
Відрізняє істотні та другорядні 
ознаки предметів та явищ, має 
розвинену уяву. Розумна, начитана, 
володіє гарним лексичним запасом, 
вміє правильно і чітко висловити 
думку. 

 
учень 11 класу

Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу 

(гімназія-інтернат – школа мистецтв) 

Переможець Національного 
етапу міжнародного конкурсу 

науково-технічної творчості школярів 
INTEL ISEF – 2019 «POLYTECO УКРАЇНА 
2018 – 2019» Проєкт «Використання 
вітротурбін в зонах розрядженого 

тиску» у категорії «Енергетика» 
(ДИПЛОМ ІV СТУПЕНЯ); 

Кібертурнір за дисципліною PUBG 
MOBILE – «IRDM SCIENTISTS PUBG 

MOBILE» (ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

Сандул Андрій надає перевагу 
предметам природничо-
математичного циклу, цікавиться 
пізнанням законів природи і 
суспільства. З широкою здатністю 
до навчання виявляє помітні успіхи 
у шкільних науках. Виявляє емоційну 
заглибленість у навчальну діяльність 
та надає перевагу такій діяльності, 
яка передбачає вияв самобутності 
учня, що спричинило зацікавленість 
у дослідницькій та конструкторській 
роботі у напрямку «Інженерія». Вміє 
критично оцінювати навколишню 
дійсність і прагне проникнути в суть 
речей та явищ, фантазувати.

  
учениця 11 класу

Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу 

(гімназія-інтернат – школа мистецтв) 

Переможець ІІ етапу 
всеукраїнського конкурсу «INTEL 
ЕКО-УКРАЇНА 2019», Національний 

етап міжнародного конкурсу 
науково-технічної творчості 

школярів INTEL ISEF 2019  у номінації 
«Екологічна інженерія» 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

Рикова Вікторія старанна, 
наполеглива учениця. Демонструє 
відмінні знання предметів, 
спираючись не тільки на матеріал 
підручника, а й використовуючи 
додаткову літературу. Точно й 
глибоко аналізує навчальний 
матеріал, схильна до його 
філософського осмислення. Виявляє 
творче та логічне мислення, 
креативно підходить до розв’язання 
складних завдань. Має здібності до 
вивчення математики та фізики. На 
уроках уважна, завжди допомагає 
товаришам.

Постійно прагне до 
реалізації своїх здібностей, до 
самовдосконалення, спрямовує 
зусилля на розвиток світогляду, 
самосвідомості, культурних потреб.

Бере активну участь у 
громадському житті гімназії та класу, 
у культмасових заходах. Має багато 
друзів, підтримує дружні стосунки з 
багатьма учнями. 
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Вчитель фізики та математики Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв). Досконало володіє теорією та методикою навчання 
фахових предметів, застосовує в практичній діяльності сучасні 
наукові досягнення, досліджує їх практичну доцільність.

Вагому частку науково-педагогічної діяльності вчитель 
присвячує розвитку творчих здібностей та критичного 
мислення учнів на уроках фізики.

З 2011 року є керівником секції «Науково-технічна 
творчість та винахідництво» Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді. Заняття проводить на високому 
науковому рівні, застосовує кращі зразки інноваційних 
педагогічних технологій, проблемно-розвиваюче навчання, 
диференційований підхід до учнів, проводить дослідження, 
спонукає учнів до творчої праці, самостійності та пошуку 
нестандартних рішень. Педагог уміє зацікавити учнів, 
формуючи їхню науково-дослідницьку компетентність.

З 2011 по 2018 рік підготував 4 призери ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт; 10 призерів Всеукраїнської науково-технічної виставки-
конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє 
України»; 6 призерів Всеукраїнського конкурсу Intel Еко-
Україна; 5 призерів Всеукраїнського конкурсу «Політеко 
Україна»; 3 призери Всеукраїнського конкурсу «Intel-Техно 
Україна»; призерів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з фізики, учасника Міжнародної виставки Expo-Sciences 
International 2017 в Бразилії.

Двічі був учасником наукової школи для вчителів фізики в 
Європейському центрі ядерних досліджень CERN у Швейцарії 
(2013р., 2016 р.).

 
 

керівник секції науково-
технічної творчості 
та винахідництва 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді
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Руда Дарія має високий рівень навчальної мотивації 
і сформованості навчальних навичок: вміє планувати 
роботу, робити узагальнення, висновки. Дарія – ентузіаст 
лего-конструювання та робототехніки, постійний учасник 
та призер всеукраїнських та міжнародних олімпіад та 
фестивалів з робототехніки. Активний член шкільного 
наукового товариства «Сузір’я», її науково-дослідницькі 
роботи отримали відзнаки у різноманітних інтелектуальних 
конкурсах.

Руда Дарія посіла І місце на Всеукраїнській науково-
технічній виставці-конкурсі молодіжних інновацій та творчих 
проєктів «Майбутнє України», ІІ місце – у національному 
етапі міжнародного конкурсу науково-технічної творчості 
школярів Intel ISEF-2019: «POLYTECO Україна 2018-2019» та 
взяла участь у фестивалі інноваційних проєктів «Sikorsky 
Challenge». У складі шкільної команди робототехніків 
«Сузір’я» на всеукраїнському фестивалі «Robotica» у категорії 
«Open» виборола друге місце та була відзначена за кращу 
презентацію проєкту.

   
  

  
   

    
   

   
    

  
  

учениця 8 класу 
навчально-виховного 
комплексу 
Новопразького 
навчально-виховного 
комплексу 
Олександрійської 
районної ради 
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ПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ ТА ФЕСТИВАЛІВ

Вчитель фізики та інформатики, директор Новопразького 
навчально-виховного комплексу Олександрійської районної 
ради  Кіровоградської області.

Мітленко Лариса Олександрівна знаходиться в 
постійному творчому пошуку, систематично знайомиться 
з новітніми досягненнями педагогічної науки, апробує та 
успішно використовує їх у своїй роботі. Рівень освіченості і 
професіоналізму, компетентність, прагнення використовувати 
в роботі все краще дозволяють їй домагатися високих 
успіхів у навчанні та вихованні дітей. Її уроки відрізняються 
методичною і педагогічною майстерністю, різноманітністю 
нестандартних прийомів і методів навчання: практичні 
роботи, захист проєктів, моделювання, досліди, дослідження.

У своїй діяльності Лариса Олександрівна здійснює пошук 
оптимальних шляхів і способів розвитку пізнавального 
інтересу учнів, встановлює міжпредметні зв’язки, 
дотримується ознаки спадкоємності. У своїй роботі 
використовує завдання розвиваючого характеру, 
різноманітні прийоми активізації розумової діяльності учнів: 
проблемні ситуації, картки-завдання для диференційованої 
індивідуальної роботи різного рівня складності, що 
перетворює урок в ділове співробітництво вчителя і учня, в 
захоплюючий творчий пошук нових відкриттів.

Мітленко Л. О. вчить дітей міркувати, аналізувати, будувати 
узагальнення, сперечатися, доводити, аргументовано 
відстоювати свою думку. Її діти працюють захоплено, активно, 
радіючи успіхам кожного, оволодівають новими знаннями та 
успішно застосовують їх на практиці. 

Її учні є призерами та переможцями Всеукраїнської 
олімпіади з робототехніки, Всеукраїнського архітектурного 
конкурсу, Всеукраїнського та Міжнародного фестивалів з 
робототехніки First Lego League, Всеукраїнської виставки 
науково-технічної творчості на фестивалі «Robotica», 
Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості INTEL 
ISEF – 2019 «POLYTECO УКРАЇНА 2018 – 2019», Всеукраїнської 
науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних 
інноваційних проєктів «Майбутнє України».

 

керівник секцї авіа-
та ракетобудування, 
машинобудування 
і робототехніки 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді
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Команду «Витівники» у І Всеукраїнській олімпіаді креативності «Destination Imagination», 
яка відбувалася у місті Києві у березні 2019 року, представили: Аркан Арсеній, Болтян Влада, 
Доценко Вадим, Кузьмович Марина, Кулик Анастасія, Ноздратенко Андрій, Шиптенко Роман, 
слухачі Кіровоградської Малої академії наук, учні 7 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області.

Міжнародна освітня програма – найбільша з креативності у світі, була започаткована в США. 
З 2017 року до неї долучилася й Україна. Destination Imagination – найбільша у світі освітня 
програма з креативності, спрямована на підготовку учнів до професійних викликів ХХІ століття, 
виховання майбутнього покоління інноваторів та лідерів. Завдяки ініціативі Малої академії 
наук та підтримці польських колег з Фундації розвитку креативності учні мають можливість 
приєднатися до спільноти талановитих і проактивних людей із 42 країн світу, збудувати країну 
своєї мрії.

Кожен з учасників є щирою і доброю дитиною, лідером, який може вести за собою, показувати 
власним прикладом, як повинно бути. Захоплюються різними мистецькими напрямками, 
всебічно розвинені, прагнуть кожного дня пізнавати світ, відкривати щось нове.
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Вчитель географії та економіки Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи  I-III ступенів №6 Новоукраїнської 
районної ради.

Бере активну участь у всіх сферах життя закладу. Глибоко 
володіє методикою своїх предметів, є керівником міського 
методичного об є̀днання вчителів географії та економіки.

Переможець районного конкурсу «Вчитель року – 2007».

Уроки вчителя – це справжні творчі лабораторії, на яких 
учні не тільки виявляють свої знання, а й проявляють себе як 
творчі особистості. 

Результативність роботи вчителя показують її учні: щороку 
кількість переможців у олімпіадах і конкурсах сягає до 30. 
Серед них 10 переможців олімпіад з географії і економіки 
ІІ етапу, 3 – переможці ІІІ етапу, лауреати Всеукраїнської 
олімпіади з географії. Учитель є науковим керівником при 
написанні  наукових робіт у МАН. ЇЇ учні два роки поспіль 
були призерами ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
наукових робіт та отримували стипендію Президента 
України. У цьому році має чотирьох переможців ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт МАН України.

Цього року учитель разом з командою своїх вихованців 
ризикнули і взяли участь у І Всеукраїнській олімпіаді 
креативності, де почесно посіли ІІІ місце у Інженерному 
виклику.

 

керівник секцї
економічної теорії та 
історії економічної думки 
Кіровоградської Малої 
академії наук
учнівської молоді
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учень 9 класу Миронівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
комунального закладу «Павлівське 

навчально-виховне об'єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
– дошкільний навчальний заклад» 

Світловодської районної ради,
вихованець Будинку дитячої

та юнацької творчості 
Олександрійської міської ради 

Переможець ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу «INTEL 
ЕКО-УКРАЇНА 2019», Національний 

етап міжнародного конкурсу 
науково-технічної творчості 

школярів INTEL ISEF 2019 у номінації 
«Екологічна інженерія» 
(ДИПЛОМ ІV СТУПЕНЯ)

Учень має високий рівень 
навчальних досягнень з усіх 
предметів, та найбільший інтерес 
проявляє до природничих наук. 
Є неодноразовим переможцем 
районних олімпіад та конкурсів з 
хімії, фізики, інформатики.

У 2018 році був учасником 
фінального етапу ІХ Всеукраїнської 
науково-технічної виставки-
конкурсу молодіжних інноваційних 
проектів «Майбутнє України» в 
номінації «машинобудування».

У 2019 році нагороджений 
дипломом ІІ ступеня в ІІ (обласному) 
етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії 
наук України, секція «Технологічні 
процеси та перспективні технології» 
тема роботи «Модернізований 
енергоефективний рекуператор».

 
учениця 10 класу

навчально-виховного комплексу 
«Ліцей інформаційних технологій – 
спеціалізована школа ІІ ступеня» 

Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області,

вихованка Будинку дитячої 
та юнацької творчості

Олександрійської міської ради 

Переможець ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу «INTEL 
ЕКО-УКРАЇНА 2019», Національний 

етап міжнародного конкурсу 
науково-технічної творчості 

школярів INTEL ISEF 2019 у номінації 
«Екологічна інженерія» 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

Максімова Аліна є слухачкою 
Кіровоградської Малії академії наук 
учнівської молоді і характеризується 
еклектичністю, зацікавленістю у 
виявленні істотних сторін явищ 
природи, суспільства й мислення. 
Висока дослідницька творча 
активність слухачки спричинила 
зацікавленість у створенні 
дослідницького проєкту, що 
являє собою вияв її самобутності, 
незвичайного бачення світу. Як 
результат наполегливої, творчої 
роботи, учениця є учасником 
та призером наукових та 
дослідницьких проєктів різних рівнів.
У 2019 році нагороджена дипломом 
ІІІ ступеня ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України, 
секція «Екологічно-безпечні технології 
та ресурсозбереження». Тема роботи: 
«Технологія виготовлення покриття 
для отримання кольору».

 
учениця 11 класу

навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - 

спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради, 

вихованка Будинку дитячої 
та юнацької творчості

Олександрійської міської ради 

Переможець ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу «INTEL 
ЕКО-УКРАЇНА 2019», Національний 

етап міжнародного конкурсу 
науково-технічної творчості 

школярів INTEL ISEF 2019 у номінації 
«Екологічна інженерія»
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

За час навчання зарекомендувала 
себе здібною, організованою і 
старанною ученицею. Алла виявляє 
здібності до вивчення точних 
та природничих наук. Улюблені 
предмети – математика, біологія, 
технології. 

Будучи слухачкою 
Кіровоградської Малої академії наук 
учнівської молоді секції «Технологічні 
процеси та перспективні технології» 
приділяє увагу екологічним 
дослідженням в науковій карті світу.

Петренко Алла вирішила питання 
розробки прогресивних технологій, 
які допоможуть суспільству 
отримати пізнання спрямовані на 
досягнення достовірних знань, що 
відображають дійсність рециклінгу 
відходів, кількість яких досягла 
критичного рівня.
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Керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості 
Олександрійської міської ради.

Світлана Вікторівна є провідним спеціалістом у своїй 
галузі. Заняття зі слухачами КМАНУМ проводить на високому 
науковому рівні, у роботі використовує кращі зразки 
інноваційних педагогічних технологій, досконало володіє 
методикою викладання предмета. Залучає дітей та учнівську 
молодь до науково-дослідницької, експериментальної, 
конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності. 

Навчальну діяльність здобувачів освіти педагог активізує 
різними засобами, зокрема спонукає їх брати участь у 
Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, конференціях, 
форумах.

У 2018/2019 навчальному році учні Піскової С. В. брали 
участь у Міжнародному форумі «Іnnovation Market» у зоні 
Startup Алеї, де презентували розробку в галузі енергетики, у 
фіналі Міжнародного молодіжного конкурсу «Стокгольмський 
юнацький водний приз», у роботі ХХ міжнародної науково-
практичної конференції «Відновлювальна енергетика 
та енергоефективність у ХХІ столітті», є призерами 
Національного етапу Міжнародної виставки-конкурсу науки 
та інженерії ISEF – Intel Еко-Україна 2019, Міжнародного 
конкурсу Diamond Challenge for High School Entrepreneurs.

Світлана Вікторівна вміє продукувати оригінальні, 
інноваційні ідеї, активно впроваджує форми та методи 
організації навчально-виховного процесу, що забезпечують 
максимальну самостійність навчання учнів. Вносить 
пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного 
процесу.

За визначні успіхи в професійній діяльності Світлана 
Вікторівна неодноразово нагороджувалася грамотами 
обласного управління освіти і науки Кіровоградської 
обласної державної адміністрації, подяками та грамотами 
Міністерства освіти і науки України, комітетом Верховної Ради 
України з питань освіти і науки. За особливі успіхи у навчанні 
і вихованні обдарованих учнів у 2016 році отримала премію 
Верховної Ради України.

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

 

керівник секцій екологічно 
безпечні технології та 
технологічні процеси та 
перспективні технології 
Кіровоградської Малої 
академії наук
учнівської молоді
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Тетяна має різнобічні інтереси. З першого класу Таня 
навчається в музичній школі за фахом «Фортепіано». У 2018, 
2019 р.р. взяла участь у районному турі Всеукраїнського 
конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 2018(2019)» та 
представляла Устинівський район в наступному етапі 
конкурсу в обласній дитячій бібліотеці ім. Т. Шевченка в 
м. Кропивницький. Нагороджена дипломом ІІІ ступеня 
в номінації «Космічна історія і філософія. Астрономія» 
Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» 
Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання 
«Сузір’я».

Учениця має високий рівень навчальних досягнень 
та навички ораторського мистецтва. Вона є переможцем 
шкільного етапу та учасником районного Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Петра Яцика та 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка. Великий інтерес 
також Тетяна проявляє до вивчення історії та правознавства. 
Мріє в майбутньому стати юристом.

 

  
   

    
  

учениця 7 класу 
комунального закладу 
«Устинівське навчально-
виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» 
Устинівської районної ради 
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Олійник О. М. є керівником секції шкільного НТУ «Дивослово», 
завідуюча кабінетом фізики, переможець районного конкурсу 
«Учитель року – 2016» в номінації «Математика», нагороджена 
грамотами, дипломами, подяками управління освіти, науки, молоді 
та спорту обласної державної адміністрації, районного відділу 
освіти, національного та обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді. 

Відповідальний, старанний працівник, на високому рівні 
володіє інноваційними освітніми технологіями, активно їх 
використовує, вміє продукувати оригінальні ідеї. Працюючи над 
проблемою «Використання нових інформаційних технологій у 
процесі вивчення природничо-математичних дисциплін» особливу 
увагу звертає на формування предметних компетентностей учнів, 
розвиває вміння висловлювати обґрунтовані судження, вчить діяти 
за заданим алгоритмом, самостійно конструювати нові алгоритми, 
а також вчить дітей ефективно використовувати інформаційні 
технології при підготовці до уроків.

Учні Ольги Миколаївни щороку стають переможцями 
Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник» 
в номінації «Технік-Юніор», Всеукраїнського гуманітарного конкурсу 
«Космічні фантазії» Українського молодіжного аерокосмічного 
об’єднання «Сузір’я».

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

вчитель математики, фізики 
та астрономії комунального 
закладу «Устинівське 
навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
Устинівської районної ради  
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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 мови та 
літератури, посідаючи призові місця. Такий інтерес цілком 
виправданий, адже Єлізавєта у майбутньому планує фахово 
вивчати саме філологію або журналістику.

Пізнаючи основи мовознавчих наук, Єлізавєта 
виявляє надзвичайну працьовитість і цілеспрямованість, 
оригінальність і креативність. Школярка уміє 
самостійно здобувати знання, щедро ділиться власними 
напрацюваннями на засіданнях наукового товариства 
«Юні українознавці», що діє при Созонівському НВК. 
Улюблена тема її досліджень «Життя та творчість генія 
українського народу Тараса Григоровича Шевченка». Тому 
закономірними є перемоги восьмикласниці на обласних 
етапах VІІ, VІІІ, а цьогоріч заслужено у фінальному етапі ІХ 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

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 закладу освіти. Маючи неабиякі 
артистичні здібності, дівчина бере участь у виставах 
шкільної драматичної студії «Ровесник», у позакласних 
та позашкільних заходах. Водночас любить фізкультуру 
та спорт, відвідує шкільну волейбольну секцію, ставала 
призеркою різнорівневих змагань із цього виду спорту в 
складі команди НВК.

     
  

    
   

  

учениця 8 класу 
Созонівського навчально-
виховного комплексу 
«заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів – заклад 
дошкільної освіти» 
Кропивницької 
районної ради
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Валентина 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 мовленнєвої компетенції учнів засобами сучасних 
технологій на уроках української мови та літератури», що 
дозволяє забезпечити високу ефективність навчання та 
виховання школярів. Уникаючи у своїй роботі штампів і 
використовуючи компетентнісно орієнтований підхід до 
навчання, 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.

Боярко Валентина Василівна є керівником творчої групи 
педагогів НВК «Ідеї В.О.Сухомлинського - в життя», керівником 
районного методичного об’єднання вчителів української мови 
та літератури. Виступає з доповідями на науково-практичних 
конференціях і семінарах різних рівнів, була учасником 
обласного семінару «Формування компетентностей на 
уроках української мови та літератури, біології в умовах 
переходу до Нової української школи», районної Інтернет-
конференції «Використання інформаційно-комунікаційних 
технологій навчання як умова підвищення якості сучасної 
філологічної освіти».   

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, Всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Я 
– патріот!», Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник», 
Всеукраїнського літературного конкурсу «Об’єднаймося ж, 
брати мої!», Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

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

 
 

вчитель української мови
та літератури Созонівського 
навчально-виховного 
комплексу «заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів 
– заклад дошкільної освіти» 
Кропивницької
районної ради
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Наталія – творча особистість. Виявляє  високий 
рівень навчальних досягнень з усіх предметів. З 5 класу 
бере участь у філологічних конкурсах. Кілька років 
поспіль є переможницею ІV етапу Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка, ІІІ етапу Міжнародного конкурсу 
з української мови імені Петра Яцика, ІІІ етапу предметної 
олімпіади з української мови та літератури. Проте учениця 
цікавиться й предметами природничо-математичного 
напряму. Завдяки наполегливості та плідній співпраці з 
педагогами стала переможницею ІІІ етапу Всеукраїнських 
олімпіад з екології (диплом І ступеня) та біології (диплом ІІ 
ступеня). 

Упродовж кількох років Осадча Наталія – член обласного 
відділення МАН. У 2019 році в конкурсі-захисті учнівських 
робіт посіла ІІ місце в секції «Математичне моделювання». 
Захоплюється вивченням іноземних мов.

Наталія бере активну участь у житті шкільної родини. 
Вона – автор різноманітних сценаріїв, креативна 
ведуча позакласних заходів. Вирізняється ерудицією та 
толерантністю, що сприяє її безумовному авторитету серед 
учителів та учнів. Має великий творчий потенціал, високий 
загальний розвиток. Дівчина займається спортом, гарно 
малює, власноруч виготовляє вироби.

    
  

   
   

  

учениця 11 класу 
спеціалізованої 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №7 
Світловодської міської ради 
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Гула Людмила Анатоліївна – досвідчений педагог, який досконало 
володіє інноваційними освітніми методиками, використовує 
інформаційно-комунікаційні технології, активно їх впроваджує у 
навчально-виховний процес. Спрямовує зусилля учнів на розвиток 
їх мислення, формування життєвих компетентностей, уміння 
практично застосовувати здобуті знання. Майстерно володіє 
інтерактивними методиками, уміло підпорядковує їх літературному 
та загальнокультурному розвитку учнів, звертаючи особливу увагу 
на становлення кожної дитини як особистості. 

Гула Л. А. 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. Розробила 
методичні рекомендації щодо роботи з учнями, які мають здібності 
до вивчення української мови та літератури.

Плідно працює з обдарованими та здібними дітьми. Результатом 
такої діяльності стала перемога її вихованців у різноманітних 
конкурсах, олімпіадах: ІV етапі Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; 
ІІІ етапі Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови 
та літератури; ІІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика; літературних творчих конкурсах.

Людмила Анатоліївна креативний, наполегливий педагог, 
доброзичлива та щира людина у взаєминах з дітьми й учителями. 

 

вчитель української мови і 
літератури спеціалізованої 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №7 
Світловодської міської ради 
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учениця 11 класу

навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум – 

спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради, 

вихованка Будинку дитячої
та юнацької творчості

Олександрійської міської ради 

Переможець ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу «INTEL 
ЕКО-УКРАЇНА 2019», Національний 

етап міжнародного конкурсу 
науково-технічної творчості 

школярів INTEL ISEF 2019 
(INTERNATIONAL SCIENCE AND 

ENGINEERING FAIR) 
у номінації «Екологічна інженерія»

(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

За час навчання виявила 
здібності до вивчення предметів 
гуманітарного та природничого 
циклу. Улюблені предмети – хімія, 
українська мова. Марія бере активну 
участь у конкурсах та олімпіадах. 
Результативно бере участь у роботі 
секції Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді «Технологічні 
процеси та перспективні технології», 
познайомилася зі світом науки 
як соціально значущої сфери 
людської діяльності, функцією якої 
є вироблення й використання 
теоретично-систематизованих 
знань про дійсність.

Проценко Марія розуміється в 
практичних потребах суспільства які 
обумовили розвиток технічних наук, 
що викликали прогрес у техніці. 
Наукова робота може вплинути на 
енерговиробництво в Україні та світі, 
що покращить екологічну ситуацію.

 
учень 10 класу

навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвiтнiй навчальний заклад 

I-III ступенiв №19 – дошкiльний 
навчальний заклад «Лiсова казка» 

Олександрiйської мiської ради, 
вихованець Будинку дитячої

та юнацької творчості
Олександрійської міської ради

Переможець Всесвітнього 
конкурсу для школярів-

старшокласників «DIAMOND 
CHALLENGE FOR HIGH SCHOOL 

ENTREPRENEURS», заснованого в 
університеті штату Делавер (США), 

спільний проект «INSKYLIGHT» 
за напрямком «BUSINESS INNOVATION 

TRACK» (ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

Особливий інтерес виявляє 
до вивчення фізико-математичних 
дисциплін. Така мотивація сприяла 
наполегливій праці та підготовці до 
участі в роботі Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді.

У 2019 році нагороджений 
дипломом ІІІ ступеня в ІІ (обласному) 
етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії 
наук України, секція «Технологічні 
процеси та перспективні технології» 
тема роботи «Енергоустановка 
для продукування та бездротової 
передачі електричної енергії».

 
учениця 10 класу 

навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - 

спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради, 

вихованка Будинку дитячої 
та юнацької творчості

Олександрійської міської ради 

Переможець Всесвітнього 
конкурсу для школярів-

старшокласників «DIAMOND 
CHALLENGE FOR HIGH SCHOOL 

ENTREPRENEURS», заснованого в 
університеті штату Делавер (США), 

спільний проект «INSKYLIGHT» 
за напрямком «BUSINESS 

INNOVATION TRACK» 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

За час навчання зарекомендувала 
себе здібною, організованою і 
старанною ученицею.

Терентьєва Єлизавета брала 
участь у презентації роботи 
наукових секцій Кіровоградської 
Малої академії наук учнівської молоді 
на зустрічі із заступником міністра 
освіти і науки Павлом Хобзеєм, яка 
проводилась у рамках відзначення 
100-річчя від дня народження 
Василя Сухомлинського.

Будучи слухачкою КМАНУМ, 
приділяла увагу екологічним 
дослідженням в науковій карті 
світу. Разом з своїм напарником 
ставили перед собою завдання 
розвитку безпровідних технологій 
та удосконалення технологій 
атмосферної електрики, яка буде 
задовольняти всі матеріальні і 
соціальні потреби людства.
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Керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості 
Олександрійської міської ради.

Світлана Вікторівна є провідним спеціалістом у своїй 
галузі. Заняття зі слухачами КМАНУМ проводить на високому 
науковому рівні, у роботі використовує кращі зразки 
інноваційних педагогічних технологій, досконало володіє 
методикою викладання предмета. Залучає дітей та учнівську 
молодь до науково-дослідницької, експериментальної, 
конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності. 

Навчальну діяльність здобувачів освіти педагог активізує 
різними засобами, зокрема спонукає їх брати участь у 
Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, конференціях, 
форумах.

У 2018/2019 навчальному році учні Піскової С. В. брали 
участь у Міжнародному форумі «Іnnovation Market» у зоні 
Startup Алеї, де презентували розробку в галузі енергетики, у 
фіналі Міжнародного молодіжного конкурсу «Стокгольмський 
юнацький водний приз», у роботі ХХ міжнародної науково-
практичної конференції «Відновлювальна енергетика 
та енергоефективність у ХХІ столітті», є призерами 
Національного етапу Міжнародної виставки-конкурсу науки 
та інженерії ISEF – Intel Еко-Україна 2019, Міжнародного 
конкурсу Diamond Challenge for High School Entrepreneurs.

Світлана Вікторівна вміє продукувати оригінальні, 
інноваційні ідеї, активно впроваджує форми та методи 
організації навчально-виховного процесу, що забезпечують 
максимальну самостійність навчання учнів. Вносить 
пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного 
процесу.

За визначні успіхи в професійній діяльності Світлана 
Вікторівна неодноразово нагороджувалася грамотами 
обласного управління освіти і науки Кіровоградської 
обласної державної адміністрації, подяками та грамотами 
Міністерства освіти і науки України, комітетом Верховної Ради 
України з питань освіти і науки. За особливі успіхи у навчанні 
і вихованні обдарованих учнів у 2016 році отримала премію 
Верховної Ради України.

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

 

керівник секцій екологічно 
безпечні технології та 
технологічні процеси та 
перспективні технології 
Кіровоградської Малої 
академії наук
учнівської молоді
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учениця 9 класу 
Глодоської ЗШ І-ІІІ ступенів 

Новоукраїнської районної ради

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу винахідницьких і 

раціоналізаторських проєктів 
еколого-натуралістичного напряму 

2019 року (диплом ІІІ ступеня)

Учениця проявляє значний 
інтерес до вивчення біології, яка 
розкриває взаємозв́ язки між 
людиною і природою. Дівчинка 
має спокійну вдачу, врівноважений 
характер, вміє добре спілкуватися з 
людьми, товариська, відверта, щира, 
з повагою ставиться до старших і 
молодших.

Результати своєї діяльності 
представляє на захисті науково-
дослідницьких робіт, міні-
проєктів на базі Новоукраїнського 
районного центру дитячої 
творчості Новоукраїнської 
районної державної адміністрації 
«Зоріт», районних предметних 
олімпіадах. Беручи активну участь в 
різноманітних конкурсах, показала 
себе як творча особистість, яка має 
стійкий інтерес до вивчення біології. 
Школярка зайняла ІІ місце у науково-
практичній конференції «Гартуємо 
волю і міць» під час Всеукраїнського 
форуму учнівських трудових 
аграрних об’єднань України. 

учень 8 класу 
Глодоської ЗШ І-ІІІ ступенів 

Новоукраїнської районної ради

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу винахідницьких і 

раціоналізаторських проєктів 
еколого-натуралістичного напряму 

2019 року (диплом ІІІ ступеня)

З початку вивчення предмета 
виявляє значний інтерес до біології, 
яка розкриває взаємозв’язки між 
людиною і природою, зрозумів, що це 
знадобиться для вибору майбутнього 
професійного шляху, адже з 
дитинства мріє стати агрономом. Така 
мотивація підбадьорила Владислава 
працювати ще з більшим натхненням, 
тому він є активним учасником 
конкурсу екологічного напрямку.

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

учениця 7 класу 
Глодоської ЗШ І-ІІІ ступенів 

Новоукраїнської районної ради

Призер Всеукраїнського 
конкурсу винахідницьких і 

раціоналізаторських проєктів 
(диплом ІІ ступеня)

Учениця не обмежується 
вивченням програмового 
матеріалу, велику увагу приділяє 
самоосвіті. Результати своєї 
роботи представляла на конкурсі 
«Вчимося досліджувати та 
охороняти природу» в номінації 
«Ресурси енергозбереження» 
та на Всеукраїнському 
конкурсі винахідницьких і 
раціоналізаторських проєктів 
еколого-натуралістичного напряму 
2019 року. 

Юлія бере активну участь 
у громадському житті класу 
і школи, постійна учасниця 
районних конкурсів та олімпіад. 
Цілеспрямована, енергійна, 
товариська, має багато друзів. У 
стосунках з учителями та учнями 
порядна, вихована, ввічлива, 
доброзичлива, користується 
авторитетом серед однокласників, 
має яскраво виражені лідерські 
здібності, чітко сформовану життєву 
позицію.
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Робота педагога відзначається високою результативністю. 
Щороку її учні займають призові місця у районних та обласних 
олімпіадах. Протягом 2016-2019 років у ІІ етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад має 8 переможців з екології; 17 – з хімії; 
16 – з біології; у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з екології 
перемогу здобули 5 учнів, з хімії – 4. 

Гуртківці Мохонько А. А. виступали з доповідями та 
займали призові місця на ХІV Всеукраїнській науково-
практичній конференції молодих вчених і спеціалістів, 
науково-практичній конференції «Гартуємо волю і міць» під 
час Всеукраїнського форуму учнівських трудових аграрних 
об’єднань України 2018 р.

Учитель творчо використовує передовий педагогічний 
досвід, бере активну участь у його поширенні, здійснює 
керівництво районним товариством учителів хімії та біології, 
шкільним методичним об’єднанням учителів природничо-
математичного циклу. Має власний блог в Інтернеті. Член ради 
методичного кабінету, обласної творчої групи вчителів хімії. 
Активний учасник методичних форумів, марафонів, семінарів-
тренінгів творчих педагогів, регіональних (не)конференцій 
для шкільних педагогів афілійованих міні-ЕdCamp.

 
 

вчитель хімії та біології 
Глодоської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів
Новоукраїнської 
районної ради
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