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Обдарована дитина – це унікальний світ із прекрасними талантами, здібностями, який 
відкритий до всього нового з емоційно-позитивним ставленням до наукової діяльності. 
Ваша участь у різноманітних інтелектуальних конкурсах – найефективніший засіб 
розвитку ваших творчих здібностей, а перемога – це рух вперед до нових звершень, 
винаходів, досягнень. 

Органи державної влади та місцевого самоврядування постійно створюють належні 
умови для надання учням сучасної освіти, спрямованої на розвиток наукових здібностей, 
індивідуальної пізнавальної діяльності, та можливість реалізувати свої креативні ідеї. 

Кожна дитина – це зірка і допомогти їй засяяти може тільки вчитель або науковий 
керівник. Кіровоградщина багата педагогічними талантами, які свої знання і досвід 
залюбки віддають дітям, отримуючи навзаєм щиру вдячність, успіх та перемоги учнів на 
інтелектуальних змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

Ми глибоко зацікавлені у тому, щоб  ви, талановиті й ініціативні молоді люди, були 
фізично здоровими, духовно сильними, мали широкі перспективи, зуміли реалізувати в 
житті все задумане.

Бажаємо вам подальшого зростання, творчого натхнення і незламної віри у свої сили 
в незалежній Україні!

З повагою 
Голова 
Кіровоградської обласної ради ОЛЕКСАНДР ЧОРНОІВАНЕНКО

Ти неймовірний! Ти надзвичайно талановитий! Ти гордість Кіровоградщини!

Дякую тобі за нестримне бажання вчитися, пізнавати цей світ, змінювати його і робити 
кращим.

Тобою вже пишаються батьки й наставники.

Вірю, твої знання й уміння у майбутньому стануть великими науковими відкриттями чи 
досягненнями. Я мрію про те, аби свій потенціал ти вирішив реалізувати на Батьківщині.

Безмежно поважаю працю кожного вчителя! Знаю, вона нелегка. Але саме від вас, 
шановні педагоги, залежить майбутнє нашої країни. Ви віддаєте дітям свої серця, 
вкладаєте мудрість і досвід, виховуєте патріотів... Дякую за ваш неоціненний внесок!

Завдання ж влади – працювати, щоб кожна дитина могла розкрити свої здібності, а 
кожен учитель – мав усе необхідне для втілення своїх умінь.

Єдині і сильні ми зможемо все!

Щиро
Голова Кіровоградської
обласної державної адміністрації АНДРІЙ НАЗАРЕНКО

ДОРОГИЙ ДРУЖЕ! ШАНОВНІ ДРУЗІ!



«Людина, що володіє вродженим талантом, відчуває найбільше щастя тоді, коли використовує цей 

талант», стверджує відомий німецький поет Йоганн Вольфганг Гете. Обдарована молодь відрізняється 

своїм креативним мисленням і має унікальну можливість розвивати свій творчий потенціал впродовж 

усього життя. Важливо вчасно допомогти обдарованій особистості реалізувати свої можливості в 

науці. 

Щороку в державі та на міжнародному рівні проводяться різноманітні інтелектуальні конкурси 

для виявлення і підтримки творчо обдарованих дітей. Понад 56 тисяч дітей Кіровоградщини мають 

можливість розвивати свої творчі, інтелектуальні та фізичні здібності у гуртках, творчих об’єднаннях 

та секціях. 

З-поміж сотень тисяч школярів не важко вирізнити непересічну особистість із високим рівнем 

знань, допитливістю і креативністю. Юні дослідники мають свій науковий погляд, не бояться 

генерувати свої сміливі, цікаві ідеї. Ми пишаємося вашими досягненнями і з гордістю констатуємо: 

Україна в надійних руках – творча, інтелектуальна молодь завжди прямує до наукових змін.  

Особлива подяка педагогічним і науково-педагогічним працівникам - потужному колективу 

професіоналів, спроможному надавати обдарованим учням високого рівня знання, формувати у них 

кращі людські та професійні навички. 

Бажаємо вам цікавих креативних ідей, втілення творчих проєктів, досягнення успіхів у 

запровадженні нових технологій, віримо у вашу стійкість, наполегливість, неймовірну силу!

З повагою
Начальник управління освіти і науки
Кіровоградської облдержадміністрації ВОЛОДИМИР ТАБОРАНСЬКИЙ

ДОРОГІ НАШІ ДІТИ, ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ОБДАРОВАНА
МОЛОДЬ
КІРОВОГРАДЩИНИ

2020
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
”ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ
НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Комунальний заклад ”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної 
ради” створений у 1996 році як навчальний заклад 
нового типу. На сьогодні контингент навчального 
закладу складає понад 2700 учнів з обласного 
центру та з усіх районів Кіровоградської області.

Директором наукового ліцею-інтернату є  
народний артист України, професор, член правління 
Національної хореографічної спілки України 
АНАТОЛІЙ ЄГОРОВИЧ КОРОТКОВ.
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ДО СКЛАДУ ЛІЦЕЮ-
ІНТЕРНАТУ ВХОДЯТЬ:

•	Гімназія-інтернат ІІ ступеня,
ліцей-інтернат ІІІ ступеня
(м. Кропивницький) – середній
загальноосвітній заклад
довузівської підготовки
(411 учнів), в тому числі 210
старшокласників з усіх районів
Кіровоградської області;

•	Гімназія-інтернат ІІ ступеня,
ліцей-інтернат ІІІ ступеня
(м. Олександрія) – середній
загальноосвітній заклад
довузівської підготовки
(208 учнів), в тому числі 174
старшокласники з усіх районів
Кіровоградської області;

•	Школа мистецтв − позашкільний
заклад, в якому навчається
обдарована молодь віком від 5
до 18 років (651 учень);

•	Мала академія наук учнівської
молоді (1206 слухачів) –
профільний позашкільний
навчальний заклад, основним
напрямком діяльності якого
є підготовка вихованців
Кіровоградської області
до науково-дослідницької,
експериментальної,
конструкторської та
винахідницької роботи.
Сьогодні КМАНУМ складається
з 12 відділень, у яких працює 60
наукових секцій;

•	Творчою лабораторією для
учнів ліцею та студентів
хореографічного відділення
мистецького факультету
Центральноукраїнського
державного
педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
є народний хореографічний
ансамбль „Пролісок” – володар
чисельних престижних
міжнародних фестивалів і
конкурсів.
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ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ 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.

З обдарованими дітьми 
в ліцеї-інтернаті працює 
висококваліфікований 
педагогічний колектив, а саме: 

народний артист України, 
професор А. Є. Коротков;

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 наук з фізичного 
виховання і спорту, доцент 
О. В. Нєворова;

8 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

За 24 роки існування комплексу його 
закінчили 2296 учнів, 99 % випускників 
вступили на навчання до кращих ЗВО 
держави і зарубіжжя, в тому числі 679 
випускників вступили на навчання до 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету  
імені Володимира Винниченка.

За результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання 2020 року ліцей-інтернат 
увійшов до сотні кращих навчальних закладів 
держави.
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НАРОДНИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ АНСАМБЛЬ 
„ПРОЛІСОК”

ВОЛОДАР ЧИСЕЛЬНИХ ПРЕСТИЖНИХ 
МІЖНАРОДНИХ ФЕСТИВАЛІВ І КОНКУРСІВ

Творчою лабораторією для учнів  
та студентів хореографічного 
відділення мистецького факультету 
Центральноукраїнського державного 
університету імені Володимира Винниченка 
є народний хореографічний ансамбль 
”Пролісок”, заснований у 1970 році. 

ДОСЯГНЕННЯ АНСАМБЛЮ:

• 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.).
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Науковий ліцей 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” науковий 
ліцей 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”.

На сьогодні контингент навчального закладу складає 
2509 учнів з обласного центру та з усіх районів 
Кіровоградської області.
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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 академії наук учнівської молоді

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.

КІРОВОГРАДСЬКА
МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

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.

Кіровоградська Мала 
академія наук учнівської 
молоді (далі – КМАНУМ) як 
освітньо-виховна система 
діє із 1996 року. За час 
роботи МАНУМ на базі 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської обласної 
ради” (далі – ліцей-інтернат) 
(із 2008 року) створено 
усі необхідні умови для 
науково-дослідницької 
роботи учнів, для 
їхнього інтелектуального 
розвитку та професійного 
самовизначення, 

напрацьована певна 
система роботи з 
обдарованими учнями 
області, яка спрямована 
на підвищення якості 
підготовки майбутніх 
студентів.

Протягом 2019/2020 
навчального року, беручи 
до уваги наукові інтереси 
талановитих школярів, із 
метою залучення широкого 
кола старшокласників 
до наукової роботи у 
Кіровоградській Малій 
академії наук учнівської 
молоді була організована 
робота у 60 секціях, 
об’єднаних у 12 наукових 
відділень.

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

Відповідно до графіків проведення навчально-
виховного процесу КМАНУМ, затверджених наказами
управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської
облдержадміністрації впродовж 2019/2020 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 (08, 14 та 15 лютого 2020 року). 

На конкурс було подано 460 науково-дослідницьких 
робіт від юних науковців з районів, міст та об’єднаних 
територіальних громад області. 

Переможцями обласного етапу стали 232 учні 
І місце – 51 учень, 
ІІ місце – 71 учень, 
ІІІ місце – 110 учнів.
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Журі рекомендувало направити науково-
дослідницькі роботи 55 переможців (І місце – 51 
робота 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 2019/2020 навчальному році.

РЕФЛЕКСІЯ ГЕЙКО ДАР’Ї: 
”Я навчаюся в Кіровоградській Малій академії наук 

вже три роки і можу з впевненістю сказати, що не уявляю 
себе без цієї організації! Саме МАН змінив моє життя і 
подарував багато можливостей. Для мене неймовірною 
подією стало навчання у Літній філологічній школі в 
місті Ужгород. Ми мали нагоду систематизувати свої 
знання з філології, почати підготовку до ЗНО з української 
мови та літератури, вивчати культуру Закарпаття та 
зустрітися з письменником, драматургом, журналістом 
Олександром Гаврошем. Але справжньою родзинкою 
Літньої філологічної школи була подорож до Словаччини. 
Ми відвідали Музей сучасного мистецтва Енді Ворхола, 
а сама країна зачарувала своїми краєвидами. Завдяки 
Кіровоградській Малій академії наук 2019 рік став для 
мене часом подорожей, нових знайомств і вражень. 
Кіровоградська Мала академія наук, щиро дякую за 
подаровані можливості. МАН – це круто! МАН – це 
незабутньо!”.

РЕФЛЕКСІЯ ШЕВЧЕНКО АЛІНИ:
”У вересні 2019 року мене запросили 

приєднатися до Кіровоградської Малої академії 
наук. Тоді я й гадки не мала, взагалі, що це, які 
можливості відкриває МАН, чого можна досягти, 
будучи слухачкою тієї чи іншої секції, але мені 
щось підказувало – цей навчальний рік буде 
особливим і, мабуть, тому я прийняла запрошення 
методиста і приїхала… Назустріч новому, яскравому, 
насиченому життю, у якому на мене чекало стільки 
друзів, досягнень, нових знайомств та подорожей. 
Я зрозуміла, навчання у секціях МАН – це не 
зовсім і навчання, адже тут як такого обов’язку 
немає, а є лише власне бажання і жага учня до 
інтелектуального збагачення. Секція літературної 
творчості, як і всі інші у Кіровоградській Малій 
академії наук – це надзвичайно дружній колектив, 
у який легко і просто ”влитися”, це теплі відносини, 
дружба, колективні досягнення”. 

РЕФЛЕКСІЯ ЗАГОРУЛЬКА ІВАНА: 
”2019-2020 навчальний рік виявився для мене 

продуктивним та корисним, я не шкодую про те, 
що розпочав його раніше, ніж інші. Через навчання 
у Всеукраїнській літній школі з робототехніки 
Малої академії наук України у червні 2019 року, 
я відмовився від відпочинку і працював над 
саморозвитком. Упродовж тижня у творчому 
просторі Міжнародного центру відбувалися 
лекційні та практичні заняття, наукові дослідження, 
навчально-тематичні дискусії. Якби не МАН, я, 
напевно, не знайшов би себе, своє покликання. 
Готовий до нових відкриттів та перемог, головне, 
що ти у правильному місці у правильний час із 
людьми. Якби, будучи студентом, можна було б 
бути МАНівцем та МАНюньою КМАНУМ, з радістю 
ще не один рік провів би разом з цією командою!!!!  
Буду сумувати за вами!!!!”

”Я вже 3 роки є слухачем КМАНУМ і навіть не можу 
уявити свого життя без нього. Якщо чесно, то навіть 
досить важко зразу згадати все, що нас разом пов’язує. 
Це одна із найкращих можливостей знайти коло 
однодумців та почати самореалізуватися. МАН – це ваша 
можливість в юному віці досягти висот та стати тим, ким 
ви мрієте бути. Саме таким є моє життя в КМАНУМ. Хочу 
сказати одне: ”Якщо Ви чого-небудь дуже сильно хочете, 
то весь Всесвіт допоможе вашій мрії здійснитися””.
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ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗАХОДИ,
ПРОВЕДЕНІ НАЦІОНАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ

”МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ” ПРОТЯГОМ 2019/2020 н. р.
В ЯКИХ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ВИХОВАНЦІ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МАНУМ

•Всеукраїнський літературно-мистецтвознавчий
фестиваль (м. Київ);

•Всеукраїнський фестиваль інноваційних проєктів
”Sikorsky Challenge” (м. Київ);

•Фестиваль шістдесятництва та дисидентського руху
(м. Київ);

•Х Всеукраїнська науково-технічна виставка-
конкурс молодіжних інноваційних проєктів ”Майбутнє 
України”;

•Всеукраїнська наукова профільна школа з філософії
переможців та призерів VІ Всеукраїнської олімпіади з 
філософії для школярів (м. Київ);

•Всеукраїнський конкурс ”Техно-Україна 2020”
(м. Київ);

•Національний етап міжнародного конкурсу
науково-технічної творчості школярів ISEF 2020 
(International Science and Engineering Fair) (м. Київ);

•Всеукраїнська школа з української культури
(м. Львів).

Відповідно до плану роботи Кіровоградської 
МАНУМ на 2019/2020 н.р. працівниками Малої 
академії наук учнівської молоді організовано 
виїзні семінари-практикуми у відділи освіти 
та навчальні заклади Гайворонського, 
Долинського, Кропивницького, Онуфріївського, 
Олександрівського, Петрівського, 
Маловисківського, Новоархангельського, 
Новоукраїнського районів; міст Олександрія, 
Маловисківське ОТГ з метою вивчення досвіду 
роботи, здійснення адресної допомоги 
педагогічним працівникам, що працюють із 
обдарованими учнями, залучення кращих учнів 
області до навчання в обласній МАНУМ. 

У рамках проєкту ”Дистанційна школа 
Малої академії наук” із 2015 року на базі 
Олександрійського відділення Кіровоградської 
Малої академії наук учнівської молоді працює 
кабінет інформаційних технологій. Це дало 
змогу слухачам секцій, які навчаються в місті 
Олександрії, працювати з науковими керівниками 
Кропивницьких вишів дистанційно. 

Наукові товариства учнів є невід’ємною 
складовою системи МАН України, однією з 
пріоритетних форм позаурочної та позашкільної 
роботи, тому упродовж 2019/2020 н.р. 
Кіровоградська МАНУМ здійснювала координацію 
діяльності 87 НТУ (17 районних, 67 шкільних 
наукових товариств учнів області, 3 міських 
наукових товариства).

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

Працівники Кіровоградської МАНУМ брали 
активну участь у заходах, які проводилися 
НЦ ”Мала академія наук України” відповідно 
до плану проведення семінарів-практикумів, 
конференцій із питань розвитку дослідницько-
експериментальної творчості учнівської молоді 
та діяльності навчальних закладів Малої академії 
наук України. Це такі заходи, як:

•участь у програмі ”Destination
Imagination”, яка готує тренерів Міжнародної 
олімпіади креативності (м. Київ);

•Всеукраїнський семінар-практикум
для педагогічних працівників закладів 
позашкільної освіти (м. Біла Церква);

•семінар-практикум для педагогічних
працівників обласних малих академій наук 
учнівської молоді, координаторів ”МАН-
Юніор Ерудит” і ”МАН-Юніор Дослідник” 
(м. Київ);

•семінар методистів наукового відділення
наук про Землю (м. Київ);

•семінар методистів наукового відділення
технічних наук МАН України (м. Київ);

•змагання з моделювання ”розумних”
пристроїв ”STEM-House” (м. Київ);

•стратегічна сесія ”Стратегія розвитку
Малої академії наук України” (м. Київ);

•науково-освітній проєкт ”Впровадження
інноваційних освітніх технологій в системі 
МАН України” (м. Київ).

РЕФЛЕКСІЯ ХОЛЯВІНСЬКОЇ АННИ:
”Цей рік маркований незалежністю вибору сфер, 

яким була присвячена, я, моя енергія та час. Період, 
що став визначальним, етапом самоосмислення й 
самоусвідомлення, площиною, якій належать паралельні 
мистецтво слова і наука матерієперетворення. Цього 
року ми з науковими керівниками працювали над 
чотирма науковими роботами, кожна з яких подарувала 
мені особливу насолоду ”саджання насіння і пожинання 
плодів”. Написання досліджень виструнчує стиль, 
тренує дисципліну, привчає слідкувати за часом і 
осяює радістю першовідкривача, а ще якісна робота є 
виграшним білетом до участі в різноманітних конкурсах. 
На мою думку, окрім суто формальних знань, ці заходи 
дають незабутні враження й емоції, знакові знайомства 
з невипадковими людьми, спостереження за знайомими 
містами/людьми/речами, завжди різними, тому що 
зміни позначають всіх і все, навички спілкування і 
досвід у проєктах такого плану. Відчуваєш, що ці роки 
пробігли продуктивно і (що головніше!) щасливо”. 
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З 2010 року у Кіровоградській області 
розроблено механізм адресної підтримки 
обдарованих учнів, педагогів, які працюють з ними 
та керівників навчальних закладів, які забезпечують 
високий рівень організації навчально-виховного 
процесу.

Згідно з Положенням ”Про присудження 
обласних премій обдарованим учням, педагогічним 
та науково-педагогічним працівникам”, 
затвердженого рішенням обласної ради від 10 
листопада 2017 року №394 та відповідно до 
результатів проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів 2019-
2020 навчального року та ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України у 2020 
році комісія з питань призначення обласних 
премій  обдарованим учням 06 травня 2020 року 
призначила премії обдарованим учням. Вручені 129 премій 113 учням навчальних 

закладів, які стали переможцями інтелектуальних 
змагань, серед яких 54 премії переможцям 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України.

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

РЕФЛЕКСІЯ МАЛОХАТКО ЯРОСЛАВИ:
”МАН – можливість не тільки втілити ідеї в 

життя та проявити себе, а й розширити кругозір та 
коло знайомств. В минулому році фінальний етап 
Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту НДР учнів-
членів МАН був непростим для мене: написання 
контрольної роботи, захист наукової роботи перед 
науковцями з усієї України. Але, як кажуть: ”Крізь 
терни до зірок”. В цьому навчальному році я 
активно попрацювала в секції ”Педагогіка”, яка 
подарувала мені неймовірний досвід навчання, 
дякуючи науковому керівнику Краснощок І. П. 
Сподіваюся, що незважаючи на сучасні перепитії, 
здобуду перемогу!” 

РЕФЛЕКСІЯ СЕРГІЄНКО КАТЕРИНИ:
”У Кіровоградській МАНУМ мені пощастило 

навчатися цілих три роки, кожний з яких був 
неповторним. На жаль, цей рік є для мене 
завершальним, та запам’ятається мені, певно, 
найбільше. Завдяки Малій академії я змогла 
дізнатися багато нового, як працюючи над науково-
дослідницькими проєктами, так і спілкуючись з іншими 
учнями-членами МАН з усієї країни. Адже навчання у 
цьому прекрасному закладі позашкільної освіти – це 
не лише сам конкурс-захист, а й багато можливостей 
побувати на численних освітньо-культурних заходах 
(круглі столи, конференції, фестивалі та конкурси 
на базі МАН), що являють собою ще одну нагоду 
дізнатися багато нового, познайомитися з цікавими 
людьми. Хочеться висловити вдячність колективу 
Кіровоградської МАН учнівської молоді за отриману 
допомогу, всіляке сприяння та доброзичливе ставлення 
до обдарованої молоді. Вважаю, що за ці роки ми стали 
справжньою родиною, де всі підтримують один одного 
і бажають, щоб наша команда здобула гідне місце для 
Кіровоградської області”.

РЕФЛЕКСІЯ СВИСТУНОВА КОСТЯНТИНА:
”Цього року я уже втретє брав участь у різноманітних 

заходах Кіровоградської Малої академії наук. Відчуваєш 
себе ветераном і уже з чистою совістю можеш давати поради 
молодим бійцям. Я отримав незабутній і яскравий досвід 
роботи в колективі, за що хочу подякувати всім – і учням, і 
керівникам. Тепла, дружня обстановка разом з однолітками 
подарувала незабутні емоції і зараз дуже приємно згадувати 
ті моменти. Також вагомий внесок у нашу роботу внесли 
методисти, які няньчили нас, заганяли на консультації, 
заставляли ходити на ораторське мистецтво. Іноді ми злились 
на них, але прекрасно розуміли, що без цього всього ми б 
не мали наших досягнень, і тому я хочу висловити їм окрему 
подяку. Кіровоградська Мала академія наук подарувала 
мені можливість побувати у двох літніх школах з фізики 
і робототехніки. Це були незабутні і яскраві моменти, які 
відкарбувались в моїй пам’яті, мабуть, на все життя. 2019-
2020 н.р. був дуже насичений подіями, новими враженнями, 
незабутнім досвідом і цікавими знайомствами. Кіровоградська 
Мала академія наук справді дала мені можливість проявити 
себе, за що я їй безмежно вдячний. КМАНУМ став частинкою 
мене, а я став його частинкою”. 
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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 та бути в 
курсі основних подій науки та освіти.

Для 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 – https://www.facebook.com/kimanum/.

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

учні та їх батьки зацікавлені в отриманні 
додаткової якісної освіти. 

РЕФЛЕКСІЯ ЦУКАНОВА ГЛЄБА:
”Для мене Кіровоградська Мала академія наук – це не тільки позашкільний 

учбовий заклад, це рух, який спонукає молодь відкривати щось нове, рухатися 
вперед та саморозвиватися. Мала академія дає ті можливості юним науковцям, 
які не можуть дати інші заклади та гуртки. Завдяки МАН , я отримав 
незабутні враження та знання відвідуючи ”Фестиваль шістдесятництва та 
дисидентського рух”, школу з української культури ”Митрополит Андрей 
Шептицький – моральний авторитет, духовний лідер та ідейний сучасник”. 
Нагородження за зайняте перше місце у Всеукраїнській олімпіаді з філософії 
підштовхнуло мене до поглибленого вивчення філософських питань. 

Завдяки МАН, я познайомився з талановитими і розумними юними 
науковцями з усіх куточків України та висококваліфікованими педагогами 
такими як: Юлія Кравченко, Ірина Голуб, Сергій Русаков, Надія Адаменко та 
інші. Під час відвідувань цих заходів я познайомився з відомими людьми. 
Варто зазначити, що ті знання, які я отримав в Малій академії наук, є 
використані в усіх галузях мого життя”. 

РЕФЛЕКСІЯ ЛІТВІНЧУК ДАР’Ї: 
”У своєму житті я приймала багато рішень, адже 

завжди прагнула самостійності. Зізнаюсь, не всі рішення 
були правильними. Але є те, про що я точно ніколи не 
пошкодую. І це Кіровоградська Мала академія наук 
учнівської молоді! За рік навчання в Кіровоградській 
Малій академії наук в мене було чимало приємних 
і незабутніх моментів, що створили величезну 
скриню неоціненого досвіду, яка поповнюється й 
нині. Завдяки їй я мала змогу створити власний 
науково-дослідницький проєкт, взяти інтерв’ю та 
участь у різноманітних конкурсах, поспілкуватися з 
журналістами, очільниками молодіжних організацій, 
а також побувати на гостьовому майданчику ”Ранкової 
кави”. Усе це крок за кроком допомагало мені стати на 
шлях до самореалізації у сфері журналістики”. 

РЕФЛЕКСІЯ ЗАЇКИ МАКСИМА: 
”Уперше я зустрівся з МАНом ще у 8-му класі. 

Тоді я захищав роботу у науковому відділенні фізики, 
але недостатня база знань і низька зацікавленість в 
темі роботи не принесли велику кількість балів ні за 
контрольну, ні за захист. У 10-му класі вирішив знову 
спробувати себе в ролі дослідника, але вже у секції 
технології програмування. Не скажу, що було легко, але 
у ІІІ етапі захисту НДР праця дала про себе знати – я 
виборов друге місце. 

Окрім конкурсу-захисту, дуже важливим досвідом 
стала літня школа робототехніки: я зміг практично 
використати свої знання, навчився поєднувати фізичні 
елементи з програмним кодом. І все це завдяки 
Малій академії. Але найважливішим досвідом стало 
усвідомлення того, що ніхто нічого не буде робити щось 
замість тебе. Хочеш щось дізнатися – шукай, вивчай, 
практикуй. Звичайно, будуть труднощі, але саме МАНу я 
вдячний за мотивацію для їх подолання”.

РЕФЛЕКСІЯ СКОВПІЙ ОЛЕКСАНДРИ:
”Захопливу мандрівку у світ кримськотатарської 

історії я розпочала ще у 9 класі. Чому я вирішила стати 
слухачкою КМАНУМ? На це запитання важко одразу 
дати відповідь, але вона все ж таки є. 

Наука – це завжди цікаво. Спершу це може даватись 
важко, але згодом ми ”втягуємось”. Все спочатку 
непросто, але коли ми чогось сильно прагнемо, то, 
прикладаючи зусилля, досягаємо вершин. З дитинства 
я мріяла про наукові досягнення. ”Пробувати, не 
боятись”, – ось мій основний девіз у житті. І сподіваюсь, 
досягнути успіху мені допоможе Мала академія 
наук. Я дуже вдячна людям,  які займаються цим і 
сворюють обдарованими дітям всі комфортні умови 
для досягнення своїх цілей. МАН – велика можливість 
показати себе та обрати шлях до кращого майбутнього,  
втратити який буде великою помилкою”. 
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ВЧИТЕЛІ ЛІДЕРІВ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

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. 

В цьому навчальному році його учень Коломієць Микола здав 
ЗНО з фізики на 200 балів. Крім того, слухачі МАН Кигим Владислав та 
Рибніков Данііл отримали на ЗНО з фізики відповідно 198 балів і 196 
балів. Такі результати ЗНО, призові місця на олімпіадах із фізики та 
астрономії, результати конкурсу Малої академії наук підтверджують 
правильність форм і методів роботи, що використовує вчитель на 
уроках та в позакласній роботі.

Юрій Володимирович брав участь у роботі наукової школи 
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.

БУРЯК 
ЮРІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ

вчитель фізики, 
інформатики та астрономії 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської  
обласної ради”

Микола цілеспрямований, ерудований, працелюбний та 
ініціативний учень. Під час навчання проявляв інтерес до точних 
наук. Цікавився поглибленним вивченням математики, фізики. 

Микола захоплюється читанням науково-популярної та 
художньої літератури, цінує красу та гармонію в будь-яких її 
проявах.

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. Мріє 
здобути вищу освіту в Україні та працювати на благо її народу. 

Микола брав участь у роботі наукової школи для школярів 
на базі Європейської організації ядерних досліджень ”ЦЕРН” 
(м. Женева, Швейцарія, 2019).

У 2020 році успішно склав ЗНО з фізики (200 балів), математики 
(200 балів), англійської мови (194 бали).

Велику увагу приділяє творчій діяльності, в якій переважає 
прагнення до самостійного здобуття знань.

КОЛОМІЄЦЬ 
МИКОЛА

ЛІДЕР РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З ФІЗИКИ

учень 11 класу  
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської  
обласної ради”

ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ У 2020 РОЦІ
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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 2020 рік 372 випускники Олени Леонідівни 
брали участь у ЗНО з математики з них отримали 181-199 балів 168 
учнів, тобто 45% випускників, а 8 випускників отримали 200 балів.

В цьому навчальному році її учень Микола Коломієць здав ЗНО 
з математики на 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.

Своїми педагогічними надбаннями вчитель щедро ділиться 
з учителями області: проводить уроки для слухачів курсів 
підвищення кваліфікації, майстер-класи з методики використання 
мультимедійної та комп’ютерної техніки під час вивчення 
математики. У 2018 році стала Лауреатом обласної педагогічної 
премії імені Василя Сухомлинського.

СВИРИДЕНКО 
ОЛЕНА 
ЛЕОНІДІВНА

вчитель математики 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської  
обласної ради”

Микола цілеспрямований, ерудований, працелюбний та 
ініціативний учень. Під час навчання проявляв інтерес до точних 
наук. Цікавився поглибленним вивченням математики, фізики. 

Микола захоплюється читанням науково-популярної та 
художньої літератури, цінує красу та гармонію в будь-яких її 
проявах.

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. Мріє 
здобути вищу освіту в Україні та працювати на благо її народу. 

Микола брав участь у роботі наукової школи для школярів 
на базі Європейської організації ядерних досліджень ”ЦЕРН” 
(м. Женева, Швейцарія, 2019).

У 2020 році успішно склав ЗНО з фізики (200 балів), математики 
(200 балів), англійської мови (194 бали).

Велику увагу приділяє творчій діяльності, в якій переважає 
прагнення до самостійного здобуття знань.

КОЛОМІЄЦЬ 
МИКОЛА

ЛІДЕР РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ  
З МАТЕМАТИКИ

учень 11 класу  
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської  
обласної ради”
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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 диктанти, усне опитування, інтеграція з літературою, 
фрагменти науково-публіцистичних та художніх фільмів тощо).

Доцільно використовує регіональний матеріал на уроках історії 
України, коли основні події локалізуються на території рідного 
краю. Учитель формує в учнів уміння робити власні висновки 
щодо певних історичних фактів та подій, аналізувати різні точки 
зору, вести дискусії, критично ставитися до історичної інформації. 
Колісник Ю.В. здійснює позакласну роботу з предмета, активно 
залучає учнів до пошукової діяльності. Значну увагу приділяє 
роботі з обдарованими та здібними дітьми: у 2017-2018 та 2018-
2019 навчальному році учениця закладу Климук Ірина стала 
призером (ІІІ місце) ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з правознавства; у 2020 році Климук Ірина успішно склала ЗНО з 
історії, набравши максимальний результат 200 балів. 

Вихованці Колісника Ю. В. є призерами міських чемпіонатів з 
інтелектуальних ігор ”Що? Де? Коли?” та ”Брейн-ринг”. 

Колісник Ю. В. ділиться досвідом роботи з колегами закладу, 
міста, області: проводить міські семінари, бере участь в обласних 
фахових науково-практичних конференціях, працює в обласній 
творчій групі вчителів-краєзнавців. Член топонімічної комісії 
Олександрійської міської ради. Має повагу серед колег, учнів та 
батьків.

КОЛІСНИК 
ЮРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

учитель історії 
навчально-виховного 
комплексу ”Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №19 –дошкільний 
навчальний заклад 
”Лісова казка” 
Олександрійської 
міської ради 
Кіровоградської області

Особливий інтерес виявляє до вивчення суспільно-гуманітарних 
дисциплін. Ірина Климук 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, історії, української мови та літератури. 
Упродовж останніх 5 років Ірина є переможцем та призером ІІІ та ІV 
етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад. Учениця вміло аналізує 
зміст правових документів; володіє правовою термінологією; 
аргументовано висловлює власну думку, робить висновки; 
застосовує правові знання на практиці, керується у своїй поведінці 
вимогами моральних і правових норм. 

Ірина Климук 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, правознавство) та мовно-
літературних конкурсах, у яких має значні здобутки: дипломи І, ІІ, 
ІІІ ступенів. 

У 2020 році успішно склала ЗНО з історії (200 балів), української 
мови та літератури (197 балів), географії (195 балів).

Старанна, наполеглива, справедлива, тактовна, вимоглива до 
себе – основні риси характеру учениці. Має високий авторитет 
серед учителів та учнів закладу. Уміє триматися в колективі. 
Підтримує дружні стосунки з однокласниками. Відповідально 
ставиться до виконання громадських доручень, бере активну 
участь у позакласних заходах. Є членом шкільної команди з 
інтелектуальних ігор ”Що? Де? Коли?” та ”Брейн-ринг”.

КЛИМУК 
ІРИНА 

ЛІДЕР РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ  
З ІСТОРІЇ

учениця 11 класу 
навчально-виховного 
комплексу ”Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №19 –дошкільний 
навчальний заклад 
”Лісова казка” 
Олександрійської 
міської ради 
Кіровоградської області
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Учитель досконало володіє широким спектром стратегій 
викладання математики, творчо організовує освітній процес, 
вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує сучасні 
освітні технології. Працює над педагогічною проблемою: ”Робота 
з обдарованими дітьми. Розвиток творчо-критичного мислення 
під час вивчення математики”. Використовує лекційно-практичну 
систему навчання, активно впроваджує форми та методи організації 
освітнього процесу, що забезпечують максимальну самостійність 
навчання учнів. Акцентує на підвищенні питомої ваги самостійної 
роботи дітей. Формує в учнів творчий підхід до навчання, навички 
критичного мислення, самоаналізу та самооцінки. Діяльність 
педагога спрямована на розширення й поглиблення уявлень 
учнів про математику, як елемент загальнолюдської культури, про 
застосування її в практичній діяльності, в різних галузях науки, 
на підготовку старшокласників до продовження освіти у вищому 
навчальному закладі. 

Провідною ідеєю вчитель вважає творче мислення. Технологія 
такого мислення співзвучна з особистісно-орієнтованою системою 
навчання. Вона дає змогу не тільки досягти навчальної мети, а й 
створює для дитини можливість отримувати задоволення від 
особистих успіхів. Актуальність її досвіду полягає в тому, щоб: 

– виховувати всебічно й гармонійно розвинену особистість,
здатну до творчої продуктивної праці;

– формувати в учнів навички самостійної пізнавальної
діяльності і невіддільного від них стійкого інтересу до навчання;

– розвивати наполегливість і цілеспрямованість, творчу
активність і самостійність, критичне мислення і здатність 
відстоювати свої погляди і переконання; 

– розвивати в учнів нахили і здібності розмірковувати,
критично мислити, знаходити правильне розв’язання проблеми, 
застосовувати знання на практиці, переносити відомі їм способи 
дій у нові для них ситуації і відкривати нові способи діяльності.

Показником ефективності методів роботи, обраних 
Халізовою Л. І., є досягнення її учнів у олімпіадах та зовнішньому 
незалежному оцінюванні. Так, у 2019/2020 навчальному році 
переможцями ІІ етапу стали 7 учнів, а ІІІ етапу – 3, зокрема, 
учень 11  класу Москаленко Владислав посів І місце у ІІІ етапі 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики та був учасником 
ІV етапу. За час роботи в закладі педагогиня підготувала 5 учасників 
ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, 6 її учнів 
отримали 200 балів за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання з математики, зокрема у 2020 році випускник 11-А 
класу Москаленко Владислав здобув 200 балів.

ХАЛІЗОВА
ЛАРИСА 
ІВАНІВНА

вчитель математики 
навчально-виховного 
комплексу ”Ліцей 
інформаційних технологій – 
спеціалізована школа 
ІІ ступеня” 
Олександрійської 
міської ради 
Кіровоградської області

За час навчання продемонстрував високий рівень 
компетентності з усіх предметів. Владислав щороку нагороджувався 
Похвальним листом, у 11-му класі нагороджений золотою медаллю 
”За високі досягнення у навчанні”. 

Москаленко В. – талановитий, обдарований і наполегливий 
учень. Має яскраво виражені математичні здібності, швидко й легко 
засвоює навчальний матеріал, творчо застосовує здобуті знання. 
Щороку брав участь у ІІ, ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з математики, фізики та інформатики. У 2017, 2018, 2019, 
2020 роках він був призером обласних олімпіад з математики, 
фізики та інформатики. У 2018 і 2019 роках став призером ІV етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. У 2020 році посів 
І місце ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики й 
інформатики та став двічі лауреатом обласної премії обдарованим 
дітям. Владислав є учасником ІV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з математики й інформатики. У 2018 та 2019 роках був 
членом команди Кіровоградської області у Всеукраїнському турнірі 
юних інформатиків.

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2020 
року здобув 200 балів з математики та 199 балів з фізики.

Владислав – добрий, чуйний, ввічливий, виважений хлопець, 
надійний товариш, користується повагою й авторитетом у 
колективі. За час навчання в закладі був визнаний переможцем 
у номінаціях ”Відкриття року-2017”, ”Інтелект року-2018”, ”Інтелект 
року-2019”.

МОСКАЛЕНКО 
ВЛАДИСЛАВ

ЛІДЕР РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ  
З МАТЕМАТИКИ

учень 11 класу 
навчально-виховного 
комплексу ”Ліцей 
інформаційних технологій – 
спеціалізована школа 
ІІ ступеня” 
Олександрійської 
міської ради 
Кіровоградської області
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ВЧИТЕЛІ ЛІДЕРІВ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Світлана Миколаївна творчо працюючий учитель із високим 
рівнем професійної майстерності та широким діапазоном 
професійних надбань. На високому теоретичному і методичному 
рівнях проводить уроки та позакласні заходи, використовує сучасні 
нестандартні форми навчання, інтерактивні методи та кращі зразки 
інноваційних педагогічних технологій. 

Учитель вдало інтерпретує сучасні методи і прийоми навчання 
за допомогою самостійно розроблених проблемних завдань, 
організації пошукової та науково-дослідницької діяльності, що 
спонукає учнів до творчості, вчить працювати самостійно, заохочує 
до роботи над собою, збагаченням інтелекту, розширенням 
світогляду. 

Результативною є науково-дослідницька діяльність секцій 
”Історичне краєзнавство” та ”Правознавство” у Малій академії наук 
учнівської молоді, роботою яких керує вчитель. Слухачі секцій 
виборюють призові місця вже кілька років поспіль. Переможцями 
ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
у 2019/2020 навчальному році стали ліцеїсти Гвоздик О., Пономар Я. 
(ІІ місце), Мажаровська А. (ІІІ місце) – секція ”Правознавство”; 
Пономар Я. (ІІ місце) – секція ”Історія України”.

Високих результатів досягають учні Світлани Миколаївни 
під час проведення предметних олімпіад. У різні роки 
переможцями ІІІ (обласного) етапу олімпіади з правознавства 
стали Шеремет М., Лисак А., Замковий В., Дерев’янко Я., Корячко Б., 
Льовушкіна Я., Свириденко О., Омельченко Є., Пересадченко М., 
Липкан Д.. Пономар Ярослава представляла у 2017/2018 н. р. 
Кіровоградську область у IV етапі Всеукраїнської олімпіади з 
правознавства, де посіла почесне ІІІ місце. 

Учениця Пономар Я. та Філіпченкова А. посіли І місце в обласному 
етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства у 2019/2020 н. р. та 
Пономар Я. – ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської олімпіади 
з історії. Її вихованці постійні учасники та переможці міських, 
обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів: Міжнародного 
конкурсу ”Права людини”, Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості, Суспільної Акції школярів України ”Громадянин”, 
Всеукраїнських конкурсів ”Слідами історії” та ”Новітній інтелект 
України”, обласних конкурсів ”Україна – мій рідний дім”, ”Краса і біль 
України”, ”Сто чудес України”, ”Мої права”. Ліцеїсти Омеляненко О. та 
Плаксивий В. стали переможцями обласного конкурсу ”Державні 
символи України”.

За плідну роботу неодноразово нагороджена грамотами 
Знам’янської міської ради, відділу освіти, обласної ради, управління 
освіти і науки обласної державної адміністрації.

ФІЛІПОВА 
СВІТЛАНА 
МИКОЛАЇВНА

вчитель історії та 
суспільствознавчих 
дисциплін
навчально-виховного 
комплексу
”Знам’янська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №2-ліцей”

Беденко Марина навчалась у НВК ”Знам’янська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №2 – ліцей” з 2018 року. Має високий рівень 
навчальних досягнень з усіх предметів. Ерудована, сумлінно 
навчалась, проявляла високу допитливість і дослідницьку активність. 
Має талант у вивченні предметів суспільно-гуманітарного циклу. 
Добре розвинуте логічне та творче мислення, креативно підходить 
до розв’язання складних завдань. Уміло використовує здобуті 
теоретичні знання та набуті практичні навички.

Беденко Марина цілеспрямована, докладає великих зусиль 
для досягнення поставленої мети. Відповідально ставиться до 
виконання доручень, має активну громадянську позицію. Вона 
учасник волонтерських акцій, переможець предметних олімпіад та 
конкурсів різних рівнів.

У 2018/2019 н.р. отримала перемогу в ІІ етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з історії та географії (І місце). У обласному (ІІ 
етапі) Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді здобула 
почесне ІІІ місце в секції ”Історія України”.

За підсумками зовнішнього незалежного оцінювання 2020 
року показала високий рівень знань та отримала 200 балів з історії 
України.

За характером Марина добра, чуйна, відповідальна, відверта 
людина, уміє добре виразити себе. Має повагу та авторитет серед 
однолітків, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

БЕДЕНКО 
МАРИНА 

ЛІДЕР РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ  
З ІСТОРІЇ

учениця 11 класу 
навчально-виховного 
комплексу 
”Знам’янська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №2-ліцей”
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Савичева Н. Я. – висококваліфікований, талановитий 
педагог, учитель-методист, відмінник освіти України. 
Досконало володіє сучасними методами викладання 
української мови і літератури, що ґрунтуються на принципах 
особистісно орієнтованого навчання та активізації навчально-
пізнавальної діяльності учнів.

Творчий пошук, прагнення до неординарного розв’язання 
методичних проблем, пробудження в учнів інтересу до 
вивчення мови, розвиток у них мовного чуття – така, загалом, 
робоча програма вчителя. Любить експериментувати, 
постійно в пошуках нових ефективних методів, форм роботи 
з дітьми та батьками. Особливу увагу приділяє технології 
продуктивного навчання, що націлює на придбання 
учнями життєвих умінь і навичок, ініціює особистісний ріст 
та індивідуальний розвиток, міжособистісний розвиток і 
взаємодію, самовизначення і самореалізацію. 

Результативно працює Наталія Яківна і з обдарованими 
дітьми, основну увагу зосереджуючи на розвитку їх 
інтелектуально-творчих здібностей. Більшість із них мають 
глибокі знання з української мови та літератури,  неодноразово 
ставали переможцями і призерами міських, обласних, 
Всеукраїнських конкурсів, ігор, зокрема, Всеукраїнської 
українознавчої гри ”Соняшник”, переможцями Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика, переможцями ІІ етапу, 
учасниками ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України, переможцями конкурсу ”Шкільна журналістика” 
Програми ”Media-фест” (освітня фестивальна платформа для 
учнівської та студентської молоді). 

Наталія Яківна – керівник гуртків ”Рідне слово”, ”Юний 
телеведучий, тележурналіст”. Вона є автором методичного 
посібника ”У творчому неспокої”. 

САВИЧЕВА 
НАТАЛІЯ 
ЯКІВНА

вчитель української 
мови та літератури 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
ліцей-інтернат  
спортивного профілю 
Кіровоградської  
обласної ради”

Дівчинка має чудові інтелектуальні здібності: засвоює знання 
швидко і легко, оригінально і креативно мислить, має високий 
рівень навчальних досягнень з усіх предметів шкільної програми, 
хоча перевагу надає предметам гуманітарного циклу. 

Ірина – переможець ІІІ (обласного) етапу ІХ Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка (2019 рік), переможець багатьох 
інтерактивних конкурсів: Всеукраїнської українознавчої гри 
”Соняшник-2019”, Міжнародного інтерактивного природничого 
конкурсу ”Колосок-2019”, Міжнародної гри зі світової літератури 
”Sunflower”, Всеукраїнського конкурсу з англійської мови 
”Грінвіч-2019”. 

Дівчинка відповідальна, працелюбна, наполеглива, завжди 
прагне досягти успіху. Багато читає художньої літератури. 
Цікавиться акторською грою, легко входить в роль персонажа, 
чудово декламує, драматизує, передаючи почуття, переживання. 
Має неабиякі музичні здібності: добре відчуває ритм, мелодію, гарно 
співає, грає на фортепіано, незмінна учасниця загальношкільних 
свят та різноманітних заходів.

Іринка мріє стати вчителькою початкових класів. Вона – 
справжня організаторка дитячого колективу, лідер учнівського 
самоврядування у класі. 

Школярка активно розвиває свої спортивні здібності: відвідує 
секцію спортивної аеробіки. 

Серед моральних якостей Ірини переважають відповідальність, 
чесність, порядність, розсудливість. Комунікабельна, щира, 
доброзичлива у стосунках з однолітками. Користується повагою 
серед педагогів.

АНТОНОВА 
ІРИНА

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

учениця 6 класу 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
ліцей-інтернат  
спортивного профілю 
Кіровоградської  
обласної ради”

ПЕРЕМОЖЦІ
МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ,
ЗМАГАНЬ І ФЕСТИВАЛІВ
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З п’ятирічного віку танцює у студії спортивного і бального 
танцю  ”Нова”, є призером обласних і республіканських конкурсів. 

Захоплення баскетболом переросло у нестримне бажання 
перемагати у команді, яка виступає вже і на обласному рівні.

Хлопець має гарні театральні здібності, які застосовує у 
різноманітних заходах, які проходять у школі, де навчається та у 
позашкільній діяльності. 

Незважаючи на те, що Арсеній є учнем 8 класу, він є слухачем 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді та учасником 
програми ”DESTINATION IMAGINATION”. Минулого сезону 2018-2019 
рр. разом зі своєю командою ”Витівники”, слухачі вибороли ІІІ місце 
у І Всеукраїнській олімпіаді креативності, яка відбувалася у місті 
Києві у березні минулого року. Цього року команда виступає під 
іншим викликом під назвою ”Науковий”, має власні дослідження та 
технічні винаходи і мріє про перемогу. 

У червні 2020 року креативна команда від Кіровоградської 
області “BLACK&WHITE” разом з науковим керівником Гальченко Л. В. 
взяли участь у Міжнародній віртуальній олімпіаді креативності 
Destination Imagination Ukraine та отримали перемогу у номінації 
”Виклик близнюків”. 

Арсеній має мрії, вони обов’язково здійсняться, але знаємо 
точно, що він стане гарною людиною.

АРКАН 
АРСЕНІЙ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
КРЕАТИВНОСТІ DESTINATION IMAGINATION

слухач Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учень 8 класу 
Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської 
міської ради 
Кіровоградської області

Учитель вищої категорії, учитель-методист, нагороджена 
грамотами Міністерства освіти і науки України, педагогічний 
стаж – 30 років. 

Незважаючи на значний досвід, Ларису Володимирівну 
неможливо назвати ”шаблонним” викладачем. Її уроки 
– це справжні творчі лабораторії, на яких учні не тільки
набувають нових знань, а й розкривають власний творчий
потенціал. Педагог ні на хвилину не зупиняється у творчому
та особистісному розвитку, глибоко володіє методикою
викладання предметів, є експертом у налагодженні комунікації
між учнями та формуванні міжпредметних компетенцій.
Саме тому учні Лариси Володимирівни ерудовані, кмітливі,
креативні, самодостатні та здатні працювати в команді.

Результативність роботи вчителя слід оцінювати за 
досягненнями його учнів: щороку в олімпіадах і конкурсах 
різних рівнів (включно з міжнародним) успішно змагаються 
не менше 30 вихованців Лариси Володимирівни. Протягом 
семи років її учні успішно змагаються у ІV етапі Всеукраїнської 
олімпіади з географії. Як керівник секцій Кіровоградської 
малої академії наук учнівської молоді, пані Лариса докладає 
зусиль до не менш важливого етапу діяльності педагога – 
підготовки майбутніх наукових кадрів. Два роки поспіль її 
учні здобували абсолютні перемоги у ІІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту наукових робіт та ставали лауреатами 
стипендії Президента України. 

І Всеукраїнська олімпіада креативності стала принципово 
новим викликом для учителя та її вихованців, які гідно 
боролись та посіли ІІІ місце у Інженерному виклику. Одразу ж 
після церемонії нагородження було вирішено не зупинятись 
у бронзовому віці й рухатись до омріяного золота й 
підкорення Нового Світу. 

У червні 2020 року науковий керівник Гальченко Л. В. 
разом з креативною командою від Кіровоградської області 
”BLACK&WHITE” взяли участь у Міжнародній віртуальній 
олімпіаді креативності Destination Imagination Ukraine та 
отримали перемогу у номінації ”Виклик близнюків”. 

ГАЛЬЧЕНКО 
ЛАРИСА 
ВОЛОДИМИРІВНА

керівник секції 
Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
учитель географії та 
економіки Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської 
міської ради 
Кіровоградської області
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Дівчинка є справжньою артисткою, якою, до речі, і мріє стати. 

Вона з легкістю вивчає тексти любої складності, перевтілюється 
в різні образи, володіє мімікою, поставою, іншими рухами тіла з 
майстерністю балерини чи професійної танцівниці. Якщо почути 
голос цієї маленької акторки, вловити всі його переливи і тонкощі 
інтонації, мабуть, професіонали позаздрили б.

Щороку у шевченківські дні, Влада декламує твори нашого 
Кобзаря, ми тішимося її майстерністю та талантом Т.Г.Шевченка.

Дівчинка незамінна ведуча різних заходів і свят. Має мистецький 
талант у образотворчому мистецтві та вишивці. Разом з мамою 
створюють цілі картини, вишиті бісером, стрічками.

Влада є слухачем Малої академії наук та учасником програми 
”Destination Imagination”. Минулого сезону 2018-2019 рр. разом 
зі своєю командою ”Витівники”, слухачі вибороли ІІІ місце у І 
Всеукраїнській олімпіаді креативності, яка відбувалася у місті Києві 
у березні минулого року. Цього року команда виступає під іншим 
викликом під назвою ”Науковий”, має власні дослідження та технічні 
винаходи і мріє про перемогу.

У червні 2020 року креативна команда від Кіровоградської 
області “BLACK&WHITE” разом з науковим керівником Гальченко Л. В. 
взяли участь у Міжнародній віртуальній олімпіаді креативності 
Destination Imagination Ukraine та отримали перемогу у номінації 
”Виклик близнюків”. 

Влада бере участь у всеукраїнських конкурсах спортивного 
і бального танцю, в більшості яких є лауреатом усіх номінацій. 
Сподіваємось побачити це миле обличчя на афішах відомих 
майданчиків виступів зірок мистецтва.

БОЛТЯН
ВЛАДА

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учениця 8 класу 
Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської  
міської ради 
Кіровоградської області

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
КРЕАТИВНОСТІ DESTINATION IMAGINATION

Учитель вищої категорії, учитель-методист, нагороджена 
грамотами Міністерства освіти і науки України, педагогічний 
стаж – 30 років. 

Незважаючи на значний досвід, Ларису Володимирівну 
неможливо назвати ”шаблонним” викладачем. Її уроки 
– це справжні творчі лабораторії, на яких учні не тільки
набувають нових знань, а й розкривають власний творчий
потенціал. Педагог ні на хвилину не зупиняється у творчому
та особистісному розвитку, глибоко володіє методикою
викладання предметів, є експертом у налагодженні комунікації
між учнями та формуванні міжпредметних компетенцій.
Саме тому учні Лариси Володимирівни ерудовані, кмітливі,
креативні, самодостатні та здатні працювати в команді.

Результативність роботи вчителя слід оцінювати за 
досягненнями його учнів: щороку в олімпіадах і конкурсах 
різних рівнів (включно з міжнародним) успішно змагаються 
не менше 30 вихованців Лариси Володимирівни. Протягом 
семи років її учні успішно змагаються у ІV етапі Всеукраїнської 
олімпіади з географії. Як керівник секцій Кіровоградської 
малої академії наук учнівської молоді, пані Лариса докладає 
зусиль до не менш важливого етапу діяльності педагога – 
підготовки майбутніх наукових кадрів. Два роки поспіль її 
учні здобували абсолютні перемоги у ІІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту наукових робіт та ставали лауреатами 
стипендії Президента України. 

І Всеукраїнська олімпіада креативності стала принципово 
новим викликом для учителя та її вихованців, які гідно 
боролись та посіли ІІІ місце у Інженерному виклику. Одразу ж 
після церемонії нагородження було вирішено не зупинятись 
у бронзовому віці й рухатись до омріяного золота й 
підкорення Нового Світу. 

У червні 2020 року науковий керівник Гальченко Л. В. 
разом з креативною командою від Кіровоградської області 
”BLACK&WHITE” взяли участь у Міжнародній віртуальній 
олімпіаді креативності Destination Imagination Ukraine та 
отримали перемогу у номінації ”Виклик близнюків”. 

ГАЛЬЧЕНКО 
ЛАРИСА 
ВОЛОДИМИРІВНА

керівник секції 
Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
учитель географії та 
економіки Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської 
міської ради 
Кіровоградської області
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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. 

Особливу увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. 
Учні та вихованці  гуртків постійно беруть участь в конкурсах, 
фестивалях районного, обласного та Всеукраїнського рівнів 
творчого спрямування та науково-дослідної роботи, де займають 
призові місця. Серед них у 2019-2020 навчальному році: ІІІ місце на 
Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської 
молоді ”Дотик природи-2019” у секції ”Науки про Землю 
(географія, геологія)”; ІІ та ІІІ місця в обласному конкурсі ”Вчимося 
досліджувати та охороняти природу” у номінації ”Юний дослідник”, 
”Сільськогосподарське дослідництво”, ”Екологія та проблеми 
довкілля”; ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких та 
раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напрямку 
в категорії ”Науки про Землю (географія, геологія)”; ІІІ місце в 
обласному етапі Всеукраїнської трудової акції ”Кролик”; ІІІ місце у 
Всеукраїнській трудовій акції ”Дослідницький марафон”; ІІ та ІІІ місця 
у Всеукраїнському фотоконкурсі ”Моя країна – Україна!”; ІІ місце у ІІ 
етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН у секції ”Географія та ландшафтознавство” та інші.

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

ШАБАНОВА 
ЛІЛІЯ  
СЕРГІЇВНА

вчитель географії 
та природознавства 
Плетеноташлицької 
загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів  
Маловисківської  
районної ради 
Кіровоградської 
області, керівник 
гуртка географічного 
краєзнавства ”Обрій” 
Маловисківського РБДЮТ 
та ”Лікарські рослини” 
КЗ ”Кіровоградський 
ОЦЕНТУМ”

Дарія активна, творча, винахідлива та цілеспрямована дівчинка. 
Чітко знає, що вона хоче, і вперто йде до своєї мети. Дарія прагне 
подорожувати світом, тому має бажання пов’язати своє майбутнє 
з професією туризму. Але поки що займається саморозвитком, 
є активною учасницею шкільного життя, очолює шкільне 
самоврядування, має організаторські здібності та впевнено ними 
користується. На даному етапі життя ученицю поглинула науково-
дослідницька діяльність, у якій має досить гарні результати, 
презентуючи їх на різноманітних заходах. Є слухачкою секції 
”Географія та ландшафтознавство” Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді.

Дарія є постійною учасницею та переможцем різних конкурсів, 
фестивалів, проєктів, конференцій обласного та Всеукраїнського 
рівня. Не менш вдалим для вихованки був 2019-2020 н.р.: ІІІ місце 
на Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської 
молоді ”Дотик природи-2019” у секціях ”Науки про Землю (географія; 
геологія)”; ІІІ місце в обласному конкурсі ”Вчимося досліджувати 
та охороняти природу” у номінації ”Екологія та проблеми 
довкілля”; ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких 
та раціоналізаторських проєктів у категорії ”Науки про Землю 
(географія; геологія)”; ІІ місце у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН у секції ”Географія та 
ландшафтознавство”.

Крім того дівчинка є дуже творчою особистістю, пише та 
декламує вірші. Її авторські вірші отримували призові місця у 
обласних та Всеукраїнських конкурсах: І місце у Всеукраїнському 
конкурсі ”День рослин – 2019”; І місце в обласному конкурсі 
”Свій голос віддаю на захист природи”; ІІ місце у Всеукраїнському 
конкурсі ”Герой у серці кожного” та інші.

Це лише частина здобутків Дарії, однак вона впевнена, що її 
головні перемоги ще тільки попереду.

БУРЛУЦЬКА 
ДАРІЯ 

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ТА 
РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ ПРОЄКТІВ  
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМКУ
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

учениця 10 класу 
Плетеноташлицької 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів 
Маловисківської  
районної ради 
Кіровоградської області, 
вихованка гуртка 
географічного 
краєзнавства ”Обрій” 
Маловисківського 
РБДЮТ 
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Вчитель вищої категорії, лауреат обласного туру 
Всеукраїнського конкурсу ”Учитель року-2016”, лауреат 
обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського 
2019 року. 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 ІІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад, переможців Всеукраїнської олімпіади з 
філософії. 

Світлана Вікторівна використовує елементи програми з 
філософії ”Філософія для дітей” спрямовані на систематичне 
навчання за допомогою філософії навичкам самостійно, 
аргументовано, критично міркувати для того, щоб підготувати 
інтелект до засвоєння нових знань.

КУШНЄРОВА 
СВІТЛАНА 
ВІКТОРІВНА

керівник секції 
Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
вчитель історії 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської  
обласної ради”

Юрій з дитинства виявляв особливу цікавість до вивчення 
суспільствознавчих наук, демонструючи широкий кругозір, вміння 
висловлювати власну думку, доводити її. В 2017-2018 н. р. став 
переможцем ІІІ обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з історії.

Зацікавленість історичними подіями ХХ століття, які не входять 
до шкільної програми, була поштовхом до вивчення філософії, яка 
дає можливість зрозуміти не тільки події далекого минулого, але й 
аналізувати сучасність та прогнозувати майбутнє. Ставши слухачем 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді 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”.

Зацікавленість у вивчені філософією Юрій проявив, ставши 
учасником та переможцем у Всеукраїнській олімпіаді з філософії. 
Прагнення розширення кругозору стимулювали до участі у 
школі з української культури ”Митрополит Андрій Шептицький – 
моральний авторитет, духовний лідер та ідейний сучасник”.

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. 

ВАНІН 
ЮРІЙ 

ПЕРЕМОЖЕЦЬ VІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ОЛІМПІАДИ З ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

слухач Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учень 10 класу 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської  
обласної ради”
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Бугайова Наталія Анатоліївна має кваліфікаційну категорію 
”спеціаліст вищої категорії” та педагогічне звання ”вчитель-
методист”, має високий рівень професійної компетентності, 
є керівником творчої лабораторії вчителів української мови 
і літератури ”Використання інструментів Microsoft та Google 
на уроках української мови і літератури”, членом обласної 
творчої групи ”Проблеми унормування сучасної української 
мови. Лексика”.

Головним завданням педагога Наталія Анатоліївна вважає 
створення відповідної атмосфери освітнього 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 Малої академії наук 
України. Наталія Анатоліївна – надзвичайно працездатний, 
цілеспрямований педагог. Чуйна, безвідмовна у виконанні 
будь-якої справи. Користується повагою батьків, підтримує 
тісний зв’язок з ними.

Бугайова Н. А. ділиться досвідом роботи на сторінках 
педагогічних видань. Має ряд друкованих робіт та методичних 
посібників, допомагає колегам підвищувати професійну 
майстерність, є ментором молодого вчителя, створила блог, 
де розміщує матеріали з досвіду роботи.

БУГАЙОВА 
НАТАЛІЯ 
АНАТОЛІЇВНА

керівник секції 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді, вчитель української 
мови та літератури 
Новопразького навчально-
виховного комплексу 
Новопразької 
селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області

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. Надає перевагу предметам гуманітарного 
циклу, особливу увагу приділяє вивченню української мови і 
літератури. 

2018, 2019 р. – переможець ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту учнів-членів Малої академії наук України. У 2020 році 
Гейко Дар’я посіла ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з української мови; І місце у ІІ (обласному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України (науково-дослідницька 
робота ”Емоційно-оцінна лексика як джерело формування 
антонімічних відношень у мовній системі (на прикладі творів 
Василя Шкляра)”).

Дар’я переконана, що навчання в Малій академії наук України 
допомогло їй визначитися з майбутньою професією. Тому планує 
пов’язати своє життя та професійну діяльність з філологією. Адже 
це та царина, де вона зможе найкраще себе проявити. Планує 
завжди вдосконалювати та примножувати свої знання і в інших 
галузях, адже вважає, що особистість має бути різносторонньою та 
всебічно розвиненою. Бере активну участь у позакласних заходах, 
має артистичні здібності, талановита і творча особистість. Любить 
читати, багато часу надає самоосвіті. 

Дар’я – творча, ініціативна, неординарна особистість.

ГЕЙКО 
ДАР’Я

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

слухачка  
Кіровоградської  
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учениця 11 класу 
Новопразького навчально-
виховного комплексу 
Новопразької 
селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області
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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.

Методист працює над проблемою ”Особливості навчання 
слухачів Малої академії наук учнівської молоді у секціях 
відділення мовознавства та відділення літературознавства та 
фольклористики”, разом з науковими керівниками секцій названих 
відділень розробляє методичні посібники для педагогічних 
керівників та учнів-слухачів МАН учнівської молоді.

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 педагога 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”, 3 місце). Темою дослідження стало вивчення 
інтеграції традиційних і сучасних компонентів у весільній 
обрядовості Кіровоградщини. Казакова О. С. – тактовний, 
ерудований педагог, користується авторитетом серед колег та 
учнів.

В 2019-2020 н.р. підготувала переможців ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України у секції фольклористики (Гречук Валерія – І місце) і у секції 
етнології (Добрянський Ярослав – І місце). 

Значну увагу приділяє науково-дослідницькій діяльності учнів, 
залучає до вивчення звичаїв, традицій рідного краю, таким чином 
закликає зберігати і передавати спадщину наступним поколінням.

КАЗАКОВА 
ОЛЕНА  
СЕРГІЇВНА

методист  
Кіровоградської  
Малої академії наук 
учнівської молоді

Добрянський Ярослав старанний учень, має схильність до 
гуманітарних наук, із зацікавленістю вивчає історію України, 
захоплюється етнологією. Значну увагу Ярослав звертає на 
вивчення звичаїв, традицій, обрядовості рідного краю. 

Учень вирішив висвітлити свої захоплення з наукового погляду, 
узявши участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України (І місце, секція ”Етнологія”). Його зацікавила саме 
весільна обрядовість, тому на Х міжнародній науково-практичній 
конференції учнів-членів МАН ”Україна очима молодих” він 
підготував достатньо цікаву доповідь про ”Локальні особливості 
весільного обряду на Кіровоградщині”. 

Ярослав цілеспрямований, талановитий, має дуже гарні 
здібності у сфері музичного мистецтва. Захоплюється грою на 
сопілці, тому в майбутньому мріє поєднати музичне мистецтво з 
вивченням народної творчості, звичаїв, традицій. 

Бере участь в різноманітних Всеукраїнських філологічних, 
історичних, мистецтвознавчих школах, щоб розширити свій 
кругозір і мати змогу порівняти обрядовість рідного краю з усіма 
куточками України.

ДОБРЯНСЬКИЙ 
ЯРОСЛАВ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ Х МІЖНАРОДНОЇ  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
”УКРАЇНА ОЧИМА МОЛОДИХ”

слухач Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учень 10 класу 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської  
обласної ради”
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Доценко Давид, місцевий винахідник і витівник, з легкістю має 
значні досягнення у природничих науках. Є переможцем міської  
олімпіади з фізики та Всеукраїнської олімпіади креативності.

Розумний, кмітливий, життєрадісний, любить досягати 
поставлених цілей, вимогливий до себе та інших. Має різноманітні 
хобі: активні ігри, розумові змагання, логічні загадки. 

Хлопець має музичну освіту, добре володіє скрипкою та 
фортепіано, робить перші спроби у створенні власних музичних 
шедеврів.

Сучасні захоплення хлопчика – програмування, він вміє 
об’єднати світ навколо і віртуальність.

Має витончений смак у мистецтві, гарно малює та створює 
віртуальний світ дизайну майбутнього очима дванадцятирічної 
дитини.

У червні 2020 року креативна команда від Кіровоградської 
області “BLACK&WHITE” разом з науковим керівником Гальченко Л. В. 
взяли участь у Міжнародній віртуальній олімпіаді креативності 
Destination Imagination Ukraine та отримали перемогу у номінації 
”Виклик близнюків”. 

Цитуємо мрії Давида: ”Хочу зробити життя людей, які мене 
оточують легким, щасливим, цікавим, насиченим цікавими подіями, 
тому що, коли людина щаслива, вона здатна зробити щасливими 
інших та принести користь суспільству. Я мрію про те, щоб Україна 
стала однією з найрозвиненіших країн світу. Для цього я буду 
робити все, що від мене залежить!”.

ДОЦЕНКО 
ДАВИД

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
КРЕАТИВНОСТІ DESTINATION IMAGINATION

слухач Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
учень 8 класу 
Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської 
міської ради 
Кіровоградської області

Учитель вищої категорії, учитель-методист, нагороджена 
грамотами Міністерства освіти і науки України, педагогічний 
стаж – 30 років. 

Незважаючи на значний досвід, Ларису Володимирівну 
неможливо назвати ”шаблонним” викладачем. Її уроки 
– це справжні творчі лабораторії, на яких учні не тільки
набувають нових знань, а й розкривають власний творчий
потенціал. Педагог ні на хвилину не зупиняється у творчому
та особистісному розвитку, глибоко володіє методикою
викладання предметів, є експертом у налагодженні комунікації
між учнями та формуванні міжпредметних компетенцій.
Саме тому учні Лариси Володимирівни ерудовані, кмітливі,
креативні, самодостатні та здатні працювати в команді.

Результативність роботи вчителя слід оцінювати за 
досягненнями його учнів: щороку в олімпіадах і конкурсах 
різних рівнів (включно з міжнародним) успішно змагаються 
не менше 30 вихованців Лариси Володимирівни. Протягом 
семи років її учні успішно змагаються у ІV етапі Всеукраїнської 
олімпіади з географії. Як керівник секцій Кіровоградської 
малої академії наук учнівської молоді, пані Лариса докладає 
зусиль до не менш важливого етапу діяльності педагога – 
підготовки майбутніх наукових кадрів. Два роки поспіль її 
учні здобували абсолютні перемоги у ІІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту наукових робіт та ставали лауреатами 
стипендії Президента України. 

І Всеукраїнська олімпіада креативності стала принципово 
новим викликом для учителя та її вихованців, які гідно 
боролись та посіли ІІІ місце у Інженерному виклику. Одразу ж 
після церемонії нагородження було вирішено не зупинятись 
у бронзовому віці й рухатись до омріяного золота й 
підкорення Нового Світу. 

У червні 2020 року науковий керівник Гальченко Л. В. 
разом з креативною командою від Кіровоградської області 
”BLACK&WHITE” взяли участь у Міжнародній віртуальній 
олімпіаді креативності Destination Imagination Ukraine та 
отримали перемогу у номінації ”Виклик близнюків”. 

ГАЛЬЧЕНКО 
ЛАРИСА 
ВОЛОДИМИРІВНА

керівник секції 
Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
учитель географії та 
економіки Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської 
міської ради 
Кіровоградської області
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Дрєєв Олександр Миколайович працює науковим керівником 
відділення комп’ютерних наук Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської із 2011 року. Досвідчений, ініціативний, вдумливий 
педагог, відповідальний та вимогливий науковий керівник. Уміє 
визначати пріоритетні напрямки роботи з учнями, є справжнім 
генератором ідей.

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 секцій глибинний зміст 
понять програмування, крім того, організовує навчання слухачів із 
використанням індивідуального підходу. 

Обдаровані діти області та міста, 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 для 
Кіровоградщини. Так, лише за останні два роки його вихованці 
здобули по чотири призових місця на зазначеному конкурсі. Це 
є свідченням того, що науковець постійно вдосконалює систему 
роботи зі здібною молоддю.

Як науковець Олександр Миколайович докладає багато зусиль 
для теоретичного обґрунтування і поширення досвіду своїх творчих 
досягнень. Він є автором 30 наукових і навчально-методичних 
праць, серед яких статті у журналах ”Системи обробки інформацій”, 
”Безпеки інформації”, у зарубіжних виданнях ”New computer 
technology” та збірнику наукових праць Центральноукраїнського 
національного технічного університету ”Техніка в сільському 
виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація” тощо. 

Діяльність педагога у структурі Кіровоградської МАНУМ 
відзначена неодноразовими нагородами. У 2017 році став Лауреатом 
обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського.

Дрєєв О. М. користується повагою серед педагогів та слухачів 
КМАНУМ.

ДРЄЄВ  
ОЛЕКСАНДР 
МИКОЛАЙОВИЧ

науковий керівник  
відділення Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
кандидат технічних 
наук, доцент кафедри 
кібербезпеки та 
програмного забезпечення 
Центральноукраїнського 
національного технічного 
університету

Інтелектуально обдарований учень, працює за обраною 
відповідно до індивідуальних інтересів науковою проблемою, 
консультується з фахівцями у різних галузях науки і техніки, володіє 
науковою термінологією, аргументовано висловлює свою думку, 
вміє формулювати науково обґрунтовані висновки, застосовує 
знання на практиці.

Результати власної інтелектуальної роботи успішно демонструє 
у різноманітних конкурсах та виставках. 

2019 рік: ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
секція комп’ютерні системи та мережі (диплом І ступеня); ІІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України, секція комп’ютерні 
системи та мережі (учасник); участь у Всеукраїнській літній 
школі робототехніки та інформаційних технологій; фінальний 
етап Х Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу 
молодіжних інноваційних проєктів ”Майбутнє України”, номінація 
”Робототехніка та робототехнічні системи” (учасник); 2020 рік: ІІ 
етап Всеукраїнського конкурсу ”Техно-Україна 2020”, національний 
етап міжнародного конкурсу науково-технічної творчості 
школярів ISEF 2020 (International Science and Engineering Fair) 
у номінації ”Інформаційні технології” (диплом ІV ступеня); ІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України, секція інформаційно-
телекомунікаційні системи та технології (диплом І ступеня); 
Міжнародна виставка винахідників INTARG 2020 (бронзова медаль).

ЗАГОРУЛЬКО 
ІВАН

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІ (ОЧНОГО) ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ”ТЕХНО-
УКРАЇНА 2020”, НАЦІОНАЛЬНОГО ЕТАПУ 
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ШКОЛЯРІВ ISEF 2020 
(INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING 
FAIR) У НОМІНАЦІЇ ”ЕНЕРГЕТИКА”
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ), МІЖНАРОДНОЇ 
ВИСТАВКИ ВИНАХІДНИКІВ INTARG 2020 
(БРОНЗОВА МЕДАЛЬ)

слухач Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,
учень 11 класу 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської  
обласної 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. Такий підхід сприяє формуванню ключових компетентностей 
особистості, вихованню конкурентоспроможного громадянина 
сучасного суспільства.

Боярко Валентина Василівна – керівник творчої групи педагогів  
навчально-виховного комплексу ”Ідеї В. О. Сухомлинського – в 
життя”, керівник 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.

БОЯРКО 
ВАЛЕНТИНА 
ВАСИЛІВНА

вчитель української мови  
та літератури 
Созонівського  
навчально-виховного 
комплексу 
”Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” 
Кіровоградської  
районної ради 
Кіровоградської області

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 І-ІІІ 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. Учениця уміє самостійно здобувати знання, щедро 
ділиться власними  напрацюваннями на засіданнях наукового 
товариства ”Юні українознавці”, що діє при Созонівському 
навчально-виховному комплексі ”Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад” Кіровоградської 
районної ради Кіровоградської області. Улюблена тема її 
досліджень – життя та творчість генія українського народу 
Тараса Григоровича Шевченка. Тому закономірними є перемоги 
дев’ятикласниці на обласних етапах VІІІ, ІХ, а цьогоріч заслужено у 
фінальному етапі Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Єлізавєта – різнобічно обдарована особистість. Виявляючи 
непересічні здібності у вивченні мов та літератур, вона показує 
високі результати з усіх предметів шкільної програми, що, 
безперечно, сприяє її авторитету серед учителів та учнів закладу 
освіти. Маючи неабиякі артистичні здібності, дівчина бере участь 
у виставах шкільної драматичної студії ”Ровесник”, у позакласних 
та позашкільних заходах. Водночас Єлізавєта любить фізкультуру 
та спорт, відвідує шкільну волейбольну секцію, ставала призеркою 
різнорівневих змагань із цього виду спорту в складі команди 
навчально-виховного комплексу.

ІВЧЕНКО  
ЄЛІЗАВЄТА

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

учениця 9 класу 
Созонівського  
навчально-виховного 
комплексу
 ”Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” 
Кіровоградської  
районної ради 
Кіровоградської області
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Заєц Тетяна Анатоліївна працює в закладі освіти з 2003 
року на посаді вчителя фізики та математики. Досвідчений, 
творчий учитель. Має ґрунтовну професійну підготовку. 
Досконало володіє ефективними формами організації 
освітнього процесу, глибоко знає та впроваджує досягнення 
сучасної психолого-педагогічної науки і практики.

Заєц Т. А. спрямовує педагогічну діяльність на розвиток 
творчих здібностей та критичного мислення учнів на уроках 
фізики, формування цілісної наукової картини світу. Значну 
увагу приділяє формуванню вміння в учнів застосовувати 
вихідні положення науки для самостійного пояснення 
фізичних явищ. Широко використовує внутрішньо-предметні 
та міжпредметні зв’язки з математикою, біологією, хімією, 
географією, інформатикою. Це поглиблює інтерес до 
вивчення фізики, який виходить за рамки уроку та знаходить 
своє продовження  в роботі шкільного наукового товариства 
учнів ”Пошук”. 

Учні, підготовлені Тетяною Анатоліївною, є переможцями 
та призерами різного рівня змагань та конкурсів. З 2016 
по 2020 рік підготувала 11 переможців та призерів ІІ 
(районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з фізики, призерку ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 
олімпіади з фізики; переможця ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України (секція ”Екологічно безпечні 
технології та ресурсозбереження”)-2016 рік, призерку ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України (секція 
”Експериментальна фізика”) – 2020 рік. 

Цього ж 2020 року робота вихованки Заєц Т. А.  
”Ці дивовижні рідкі кристали” була відібрана до участі у ІІ 
(фінальному) етапі Всеукраїнського конкурсу юних дослідників 
”Кристали” імені Євгена Гладишевського ( м. Львів). 

ЗАЄЦ 
ТЕТЯНА 
АНАТОЛІЇВНА

вчитель фізики та 
математики опорного 
навчального закладу
”Дмитрівська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів  
імені Т. Г. Шевченка” 
Дмитрівської сільської 
ради Знам’янського району 
Кіровоградської області

Світлана з роботою ”Рідкі кристали” посіла ІІІ місце в ІІ 
(обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН (секція ”Експериментальна 
фізика).

У березні 2020 року її дослідницький проєкт ”Ці дивовижні 
рідкі кристали” був відібраний до участі у ІІ (фінальному) етапі 
Всеукраїнського  конкурсу юних дослідників ”Кристали” імені 
Євгена Гладишевського у Львові.

Має високі успіхи з шкільних дисциплін, що неодноразово 
доводила на всіх етапах Всеукраїнських предметних олімпіад. У 
2017-2019 роках показала такі результати: ІІ етап Всеукраїнської 
олімпіади з фізики – І місце, 2017 рік; ІІ етап Всеукраїнської олімпіади 
з математики – ІІІ місце, 2017 рік; ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з 
хімії – ІІ місце, 2017 рік; ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з історії – ІІІ 
місце, 2017 рік; ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізики – І місце, 
2018 рік; ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з математики – ІІ місце, 
2018 рік; ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання – І 
місце, 2018 рік; ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з правознавства – ІІ 
місце, 2018 рік; І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України – ІІ 
місце, 2018 рік; ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізики – ІІІ місце, 
2019 рік; ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізики – І місце, 2019 рік; 
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з математики – І місце, 2019 рік; ІІ 
етап Всеукраїнської олімпіади з історії – ІІІ місце, 2019 рік; ІІ етап 
Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання – І місце, 2019 рік; ІІ 
етап Всеукраїнської олімпіади з української мови – ІІ місце, 2019 рік.

У конкурсі авторських проєктів від імені ініціативної групи 
захищала роботу з екології ”Час відкрити очі. Ти можеш змінити 
це” і вийшла у фінал. Проєкт надалі розглядатиметься в рамках 
громадського бюджету як одна із перспективних ініціатив.

Відколи в Дмитрівській ОТГ діє ”Молодіжний простір” Світлана 
активно його відвідує і бере участь у творенні майбутнього рідної 
території та її мешканців. Завдяки ерудованості, ініціативності 
та відповідальності їй вдається втілювати в життя різноманітні 
проєкти, реалізовувати найсміливіші задуми.

КОБИЛІНСЬКА 
СВІТЛАНА

УЧАСНИЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
ЮНИХ ДОСЛІДНИКІВ ”КРИСТАЛИ”  
ІМЕНІ ЄВГЕНА ГЛАДИШЕВСЬКОГО

учениця 10 класу 
опорного навчального 
закладу ”Дмитрівська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів імені 
Т. Г. Шевченка”  
Дмитрівської сільської 
ради Знам’янського району 
Кіровоградської області
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До навчання Едуард ставиться сумлінно, має високі знання 
з багатьох предметів, бо проявляє здібності і бажання вчитися 
ще з початкової ланки. Із задоволенням вивчає всі предмети, але 
особливий інтерес проявляє до математики, фізики, астрономії 
та інформатики. 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 працює не тільки за певним 
алгоритмом, а й творчо мислить, проявляє ініціативу при досягненні 
мети, не втомлюється фантазувати та мріяти. Неодноразово ставав 
призером олімпіад районного та обласного рівнів з предметів 
природничих наук. 

В 2019-2020 навчальному році участь в районному етапі олімпіад 
з математики, астрономії, інформатики, інформаційних технологій 
дала можливість отримати І місце, з фізики – ІІ місце; в обласному 
етапі олімпіади з ІКТ – І місце, інформатики та математики – ІІІ місце, 
з фізики та астрономії – ІІ місце; участь у фінальному (очному) етапі 
Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій принесла 
Едуардові почесне ІІІ місце.

Доброзичливе ставлення до оточуючих, його щирість 
та відкритість дозволяють підтримувати дружні відносини з 
однолітками, користуватися повагою старших. Сумлінно ставиться 
до заходів, що проводяться, як в рамках школи, так і на районному 
рівні. Едуард володіє високими організаторськими здібностями.

КОВАЛЕНКО 
ЕДУАРД 

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ФІНАЛЬНОГО (ОЧНОГО) 
ЕТАПУ П’ЯТОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 
ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ (ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

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

Сергій Сергійович – неординарна особистість, педагог, який 
беручись за справи, обов’язково доводить її до кінця. За плечима 
він має продуктивний педагогічний досвід, його учні завжди 
займають призові місця на конкурсах і змаганнях різного рівня.

Методика роботи вчителя опирається на передовий 
інноваційний педагогічний досвід та базується на глибокому 
розумінні дитячої психології та потребах сучасного суспільства.

Яскравий особистий приклад подає своїм активним життям: 
за його плечима участь та яскраві перемоги в унікальних кросс-
кантрійних веломарафонах дистанціями 100 км та марафонах 
дистанціями 200-400 кілометрів, займає почесне місце радника 
Всеукраїнського велоклубу ”UBF” та є автором багатьох унікальних 
соціальних проєктів Всеукраїнського рівня.

Далеко за межами району відомі результати роботи 
пришкільного клубу за інтересами ”Турмалін”, керівником якого є 
Сергій Сергійович. Вихованці  цього клубу знаходять і розвивають 
професійні навички роботи в колективних проєктах, є учасниками 
семінарів та практикумів обласного рівня, постійно діляться 
здобутим досвідом, про що часто інформується громадськість 
через шпальту районної газети ”Провінція”, в якій багато вихованців 
є постійними дописувачами та здобувають навички професії 
журналіста.

За останні роки налагоджена тісна співпраця з обласним 
центром учнівської молоді, від якого на базі навчального закладу 
за авторською програмою здійснюється підготовка за напрямком 
цифрової фотографії. Під керівництвом вчителя постійно готуються 
тематичні фотовиставки, а його учні тримають першість в 
обласному рейтингу юних фотографів вже декілька років.

Сергій Сергійович користується авторитетом серед колег, 
учнів та їх батьків. Входить до складу журі обласної олімпіади з ІТ 
та є керівником методичного формування викладачів позашкільної 
освіти області за напрямком ”Цифрова фотографія”, включений до 
складу журі Всеукраїнської інтернет олімпіади з ІТ. Постійно є в 
складі тренерів обласної команди з інформаційних технологій на 
Всеукраїнський етап олімпіади. 

Лауреат обласної премії ім. В. Сухомлинського (2019 р.) як 
вчитель, який підготував найбільшу кількість переможців олімпіад 
та конкурсів.

 Вчитель знаходить взаєморозуміння з батьками, громадськістю, 
що сприяє створенню належних умов для організації навчально-
виховного процесу.

КАРЯВКА 
СЕРГІЙ 
СЕРГІЙОВИЧ

вчитель інформатики 
комунального закладу 
”Навчально-виховний 
комплекс ”Долинська 
гімназія – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 
Долинської районної ради”
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Дівчинка вражає культурою мовлення, спілкування з 
однолітками є виваженим, дотепним і унікальним, витончена і 
інтелігентна, творча і креативна.

З дитинства, з трьох років з подіумів спортивних танців було 
чутно стукіт її маленьких підборів, де дитя виборювало перші місця. 

Навчання в школі стало черговим захоплюючим моментом, 
який несе для дівчини елементи пізнання, життєвої мудрості, 
збагачення знань та розвиток інтелекту.

Цього року Юлія працювала над науковою роботою за темою: 
”Дослідження енергетичного переходу на прикладі заходів у 
Новоукраїнській ОТГ Кіровоградської області”. Слухачка МАН 
проаналізувала сучасні кліматичні зміни та вказала, як саме, маленьке 
містечко на Кіровоградщині сприяє світовому енергетичному 
переходу. Захищаючи роботу на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту МАН, журі оцінило дослідження  дипломом ІІ ступеня. 
В Міжнародній науково-практичній конференції учнів-членів 
Малої академії наук ”Україна очима молодих” Юлія ґрунтовно 
презентувала своє дослідження. 

Юлія мала змогу інформувати науковців своїми досягненнями 
та відповідати на поставлені журі питання.

Дівчина любить читати, робить перші спроби у поезії, вивчає 
іноземні мови. Світ її захоплень лише розширюється.

КОВАЛЕНКО 
ЮЛІЯ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ Х МІЖНАРОДНОЇ  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
”УКРАЇНА ОЧИМА МОЛОДИХ”

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учениця 9 класу 
Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області

Учитель вищої категорії, учитель-методист, нагороджена 
грамотами Міністерства освіти і науки України, педагогічний 
стаж – 30 років. 

Незважаючи на значний досвід, Ларису Володимирівну 
неможливо назвати ”шаблонним” викладачем. Її уроки 
– це справжні творчі лабораторії, на яких учні не тільки
набувають нових знань, а й розкривають власний творчий
потенціал. Педагог ні на хвилину не зупиняється у творчому
та особистісному розвитку, глибоко володіє методикою
викладання предметів, є експертом у налагодженні комунікації
між учнями та формуванні міжпредметних компетенцій.
Саме тому учні Лариси Володимирівни ерудовані, кмітливі,
креативні, самодостатні та здатні працювати в команді.

Результативність роботи вчителя слід оцінювати за 
досягненнями його учнів: щороку в олімпіадах і конкурсах 
різних рівнів (включно з міжнародним) успішно змагаються 
не менше 30 вихованців Лариси Володимирівни. Протягом 
семи років її учні успішно змагаються у ІV етапі Всеукраїнської 
олімпіади з географії. Як керівник секцій Кіровоградської 
малої академії наук учнівської молоді, пані Лариса докладає 
зусиль до не менш важливого етапу діяльності педагога – 
підготовки майбутніх наукових кадрів. Два роки поспіль її 
учні здобували абсолютні перемоги у ІІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту наукових робіт та ставали лауреатами 
стипендії Президента України. 

І Всеукраїнська олімпіада креативності стала принципово 
новим викликом для учителя та її вихованців, які гідно 
боролись та посіли ІІІ місце у Інженерному виклику. Одразу ж 
після церемонії нагородження було вирішено не зупинятись 
у бронзовому віці й рухатись до омріяного золота й 
підкорення Нового Світу. 

У червні 2020 року науковий керівник Гальченко Л. В. 
разом з креативною командою від Кіровоградської області 
”BLACK&WHITE” взяли участь у Міжнародній віртуальній 
олімпіаді креативності Destination Imagination Ukraine та 
отримали перемогу у номінації ”Виклик близнюків”. 

ГАЛЬЧЕНКО 
ЛАРИСА 
ВОЛОДИМИРІВНА

керівник секції 
Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
учитель географії та 
економіки Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської 
міської ради 
Кіровоградської області
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Іщенко Валентина Вікторівна працює вчителем української 
мови та літератури з 1984 року. Лауреат районної премії імені 
С. Г. Максютіна. Досконало володіє ефективними формами і 
методами викладання предметів. Вдало поєднує елементи 
традиційних та інноваційних методик вивчення рідної мови та 
літератури. Доцільно спрямовує самостійну роботу здобувачів 
освіти, розвиває їх критичне мислення. Це сприяє активізації 
навчального процесу та забезпечує належний рівень 
результативності роботи вчителя. 

Валентина Вікторівна творчо інтегрує суміжні предмети та види 
мистецтв під час вивчення літературних творів. Розвиває креативні 
здібності школярів. Формує комунікативні компетентності. 
Забезпечує життєво-творчий  потенціал здобувачів освіти. Неабияку 
увагу приділяє розвитку сенсорного апарату особистості дитини в 
процесі аналізу художнього твору, фантазії й уяви, асоціативного 
мислення, літературних здібностей.

Її здобувачі освіти є учасниками ІІІ етапу Міжнародного 
конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.

З 2003 по 2020 рік підготувала переможця ІІІ етапу конкурсу 
творчих робіт ”Земля моїх батьків – моя земля” (номінація ”Старший 
шкільний вік”), ІІІ етапу конкурсу творів учнівської молоді ”Мій вибір 
– державна служба”, IV етапу X Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Г. Шевченка та
2 переможців ІІІ та IV етапів Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості ”Вірю в майбутнє твоє, Україно” (номінація ”Література”).
У Всеукраїнському конкурсі ”Пошта майбутнього очима дітей”
здобувач освіти увійшов у число призерів найкращих робіт.

У 2020 році здобувачі освіти Валентини Вікторівни нагороджені 
дипломами ”За творчу самобутність” та ”За яскраве втілення теми 
любові” у Всеукраїнському літературно – мистецькому конкурсі 
”Березневі містерії – 2020” (номінація ”Проза”).

Неодноразово вчителя нагороджено подяками Управління 
освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.

ІЩЕНКО  
ВАЛЕНТИНА 
ВІКТОРІВНА

вчитель української мови  
та літератури 
Степової філії – навчально-
виховного комплексу 
”Загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” 
комунального закладу 
”Первозванівське 
навчально-виховне 
об’єднання”

До навчання ставиться сумлінно. Зарекомендував себе 
здібним здобувачем освіти. Має знання з усіх предметів, 
високий рівень інтелекту, бажання вчитися. Всебічно розвинена 
особистість. Працює на результат. Радіє успіхам. Наполегливий, 
цілеспрямований. Прагне знати більше. Захоплюється точними 
науками: хімією, фізикою, інформатикою, математикою. Бере участь 
в олімпіадах, конкурсах, турнірах. З 2019-2020 навчального року 
навчається в Кіровоградській Малій академії наук учнівської молоді 
в секції англійської мови.  

Максім – творча особистість. Любить українську мову й 
літературу. Працює над розвитком сенсорного апарату, фантазії 
й уяви, асоціативного мислення. Має літературні здібності. Є 
постійним учасником Міжнародного конкурсу знавців української 
мови імені Петра Яцика. 

2018 рік: ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з хімії (І місце), ІІ етап 
VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Шевченка (ІІІ місце), ІІ етап 
конкурсу учнівської творчості на тему: ”Трагічні строфи української 
Голгофи” (номінація ”Література”) (ІІ місце); 2019 рік: нагороджено 
похвальним листом директора закладу ”За високі досягнення в 
навчанні”, ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з математики (ІІ місце), ІІІ 
етап Всеукраїнської олімпіади з хімії (ІІІ місце), Міжнародна гра зі 
світової (української та зарубіжної) літератури ”Sunflower” (диплом 
ІІІ ступеня регіонального рівня); 2020 рік: ІІІ етап Всеукраїнської 
олімпіади з хімії (І місце), ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізики 
(ІІ місце), ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з математики (ІІ місце), 
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з біології (ІІ місце), Всеукраїнський 
конкурс літературної творчості для школярів ”Березневі містерії” 
(диплом фіналіста).

Учень висловлює власну точку зору, дає оцінку прочитаним 
творам. Цікавиться сучасною літературою, науковими 
дослідженнями, літературою рідного краю. Бере активну участь у 
позакласних та позашкільних заходах.

КОЗИРЄВ 
МАКСІМ

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

слухач Кіровоградської 
Малої академії наук, 
учень 9 класу  
Степової філії – навчально-
виховного комплексу 
”Загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” 
комунального закладу 
”Первозванівське 
навчально-виховне 
об’єднання”
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Куляєва Н. Ю. працює в Голованівському ліцеї 
ім. Т. Г. Шевченка з 2006 року. Наталія Юріївна має 
кваліфікаційну категорію ”спеціаліст першої категорії”. 

Наталія Юріївна обирає оптимальні методи й прийоми, що 
забезпечують високий рівень знань, формують інтелектуально 
розвинену особистість, компетентного випускника школи.  

Вчитель проводить змістовну позакласну роботу з 
предмета. Протягом останніх двох років разом з вихованцями 
здійснила два пізнавально-дослідницьких проєкти, які 
презентувала на районному рівні. У рамках проведення 
предметних тижнів організовує цікаві та змістовні уроки-
застереження, круглі столи, дискусії.

Педагог бере активну участь у методичній роботі закладу: 
виступає з доповідями на засіданнях педагогічних рад: 
”Формування  екологічної культури як складової розвитку 
життєтворчості особистості” (2017 р.), ”Використання 
ефективних, дієвих форм, технологій практичного 
спрямування та методів роботи для якісної підготовки 
випускників до складання ЗНО” (2018 р.), ділиться досвідом 
роботи та змістовно проводить майстер-класи під час 
засідань методичного об’єднання, Днів відкритих дверей.

Куляєва Н. Ю. з 2014 р.  сумлінно виконує обов’язки голови 
методичного об’єднання учителів природничого циклу 
закладу, є керівником шкільного лісництва ”Підсніжники”. 

Учениця, підготовлена Наталією Юріївною у 2019 році 
зайняла І місце в обласному та національному відборі 
міжнародного конкурсу ”Молодь в Лісах Європи”. У вересні 
разом зі збірною командою  Кіровоградщини вирушила до 
Чехії представляти Україну на європейській лісовій ”арені”. 
У загальному рейтингу Україна посіла V місце, Юлія в складі 
міжнародної команди (Україна, Литва та Угорщина) зайняла ІІ 
місце.

КУЛЯЄВА 
НАТАЛІЯ 
ЮРІЇВНА

вчитель хімії та біології 
Голованівського ліцею  
ім. Т. Г. Шевченка 
Голованівської  
районної ради 
Кіровоградської області

У 2015 році стала членом та лідером шкільного лісництва 
”Підсніжники”. З того часу неодноразово брала участь у 
різноманітних конкурсах, показуючи свої міцні знання з ведення 
лісового господарства та володіння англійською мовою, 
представляючи наукові, експериментальні  та дослідницькі роботи 
на тему лісництва.

2017 рік: взяла участь у 9 зльоті шкільних лісництв, де разом з 
командою зайняла ІІІ місце та вперше вирішила спробувати свої 
сили в національному відборі Міжнародного конкурсу  ”Молодь в 
Лісах Європи”.

2018 рік: зайняла І місце в обласному та ІІІ у Всеукраїнському 
відборі Міжнародного конкурсу ”Молодь в Лісах Європи”, посіла ІІ 
місце за участь в Акції ”Майбутнє лісу у твоїх руках” та найкращий 
твір на тему ”Людина та ліс”,  узяла активну участь в обласному 
конкурсі ”Вчимося досліджувати та охороняти природу”, отримала 
подяку за активну життєву позицію в пропаганді шанобливого 
ставлення до природи, збереженні й примноженні лісів у рамках 
конкурсу ”Юні господарі землі”, на обласному рівні представила 
дослідницьку роботу на тему: ”Самшит вічнозелений. Переваги та 
недоліки вирощування”.

2019 рік: І місце в обласному та національному відборі 
міжнародного конкурсу ”Молодь в Лісах Європи”. У вересні 
разом зі збірною командою  Кіровоградщини вирушила до Чехії 
представляти Україну на європейській лісовій ”арені”. У загальному 
рейтингу Україна посіла V місце, Юлія в складі міжнародної команди 
(Україна, Литва та Угорщина) зайняла ІІ місце.

Проте на цьому юна лісівниця не зупинилась, отримала 
перемогу в І етапі конкурсу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція 
”Англійська мова” з роботою ”Forest is Wealth” та взяла участь в 
обласному етапі.

КРИЖАНОВСЬКА 
ЮЛІЯ 

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ВІДБОРУ 
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ ”YOUTH IN 
EUROPEAN FORESTS” (ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

учениця 10 класу 
Голованівського ліцею  
ім. Т. Г. Шевченка 
Голованівської  
районної ради 
Кіровоградської області
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Стась Юлія Миколаївна працює вчителем української мови та 
літератури з 2009 року. Досконало володіє теорією та методикою 
навчання фахових предметів, застосовує в практичній діяльності 
сучасні наукові досягнення, досліджує їх практичну доцільність. 
Систематично займається самоосвітою, проходячи фахові курси, 
тренінги, семінари з метою підвищення свого фахового рівня, 
професійної майстерності. Є членом обласної творчої групи 
вчителів української мови та літератури ”Проблеми унормування 
української мови. Лексика”. Має друковані праці у наукових фахових 
збірниках.

Вагому частку науково-педагогічної діяльності вчитель 
присвячує розвитку творчих здібностей та критичного мислення 
здобувачів освіти на уроках української мови та літератури. 
Заняття проводить на високому науковому рівні, застосовує 
інноваційні педагогічні технології, проблемно-розвивальне 
навчання, диференційований підхід до здобувачів освіти, спонукає 
їх до творчої праці. Педагог уміє зацікавити здобувачів освіти, 
формуючи їхню науково-дослідницьку компетентність. На уроках 
постійно підтримується належний рівень мотиваційної сфери 
здобувачів освіти. При цьому створюються проблемні ситуації, 
ставляться пізнавальні завдання і кожен здобувач освіти стає 
активним учасником пошуку. Вчитель є керівником гуртка 
”Юні журналісти” при комунальному закладі ”Первозванівське 
навчально-виховне об’єднання ”Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
дошкільний навчальний заклад” Первозванівської сільської ради 
Кіровоградського району Кіровоградської області”.

Учні, підготовлені Юлією Миколаївною, є переможцями різного 
рівня конкурсів. Підготувала переможця ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України (секція ”Українська мова”), переможців 
обласних літературних конкурсів ”Шкільна журналістика” (2019 рік), 
”Літературний Всесвіт” (2018 рік), обласного краєзнавчого конкурсу 
учнівської молоді ”Я пам’ятаю! Я пишаюсь!” (2017 рік).

Неодноразово вчителя нагороджено почесними грамотами та 
подяками. 

СТАСЬ  
ЮЛІЯ  
МИКОЛАЇВНА

вчитель української мови 
та літератури комунального 
закладу 
”Первозванівське 
навчально-виховне 
об’єднання  
”Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів дошкільний 
навчальний заклад” 
Первозванівської  
сільської ради 
Кіровоградського району 
Кіровоградської області”

Має високий рівень інтелекту, велике бажання активно 
самостійно навчатися, високу цілеспрямованість і наполегливість 
у навчанні, завдяки яким досягає високих успіхів із усіх шкільних 
предметів. 

Займаючись літературною творчістю, прагне бути корисним 
суспільству. Переможець мовознавчих та літературних конкурсів. 
Зокрема, І етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика, І етапу Х Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 
(2019 рік). Має багато нагород та відзнак за високі результати у 
всеукраїнських предметних конкурсах: ”Соняшник”, ”Патріот” 
(українська мова та література), ”Геліантус”, ”Кенгуру”, ”Колосок” 
(природничі предмети), ”Гринвіч” (англійська мова), інтернет-
олімпіадах ”На урок”. Неодноразово брав участь у конкурсах 
малюнків. 

Ярослав – творча й неординарна особистість. Має широкий 
кругозір, тонкий художній смак та хист до творчого пошуку. Ярослав 
полюбляє декламувати поезії напам’ять не лише українською 
мовою, а й англійською та німецькою мовами. З 1 класу займається 
хореографією. Є учасником хореографічного колективу ”Гармонія” 
(народні та сучасні танці), у складі якого був учасником мистецького 
проєкту ”Об’єднаємо дітей мистецтвом”. Відвідує музичну школу 
по класу баян. Із задоволенням бере участь у позакласних та 
позашкільних заходах, активний учасник челенджів, флешмобів, 
соціальних проєктів, конкурсів та акцій, організованих школою чи 
об’єднаною територіальною громадою. 

КРУТОВ 
ЯРОСЛАВ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IV (ПІДСУМКОВОГО) ЕТАПУ 
ХІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
УЧНІВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 
У НОМІНАЦІЇ ”ЛІТЕРАТУРА” 

учень 5 класу  
комунального закладу 
”Первозванівське 
навчально-виховне 
об’єднання  
”Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів дошкільний 
навчальний заклад”
Первозванівської  
сільської ради 
Кіровоградського району 
Кіровоградської області”
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Марина є щирою і доброю дитиною, її любить і поважає кожна 
дитина у колективі класу з 30 осіб. Це лідер, який може вести за 
собою, показувати власним прикладом, як повинно бути.

Ще з дитинства є творчою дівчинкою, любить малювати, співати, 
танцювати та пізнавати дивний світ чарівної природи. Разом з 
батьками вдома мають величезний сад, який охоплює всю садибу. 
Всі дерева посаджені руками родини, з любов’ю і турботою.

Захоплення сучасним танцем та відвідування спортивних 
секцій – це дозвілля Маринки. Вона живе в танці, відчуває кожен 
рух і жест, вкладає всю себе у сценічний образ.

Дівчинка є великим майстром у приготуванні їжі, її шедеври не 
раз були оцінені учнями і батьками на шкільних святах і конкурсах.

Мріє подорожувати, пізнавати світ та відкривати щось нове! У 
майбутньому хоче пов’язати своє життя з розвитком альтернативної 
енергетики, вважає, що зможе придумати щось нове. 

Минулого сезону 2018-2019 рр.  разом зі своєю командою 
”Витівники”, слухачі вибороли ІІІ місце у І Всеукраїнській олімпіаді 
креативності, яка відбувалася у місті Києві у березні минулого року. 
Цього року команда виступає під іншим викликом під назвою 
”Науковий”, має власні дослідження та технічні винаходи і мріє про 
перемогу.

У червні 2020 року креативна команда від Кіровоградської 
області “BLACK&WHITE” разом з науковим керівником Гальченко Л. В. 
взяли участь у Міжнародній віртуальній олімпіаді креативності 
Destination Imagination Ukraine та отримали перемогу у номінації 
”Виклик близнюків”. 

Вважає, що найголовніша ціль у житті – робити світ кращим, 
приносити користь та нести добро у наш нелегкий світ!

КУЗЬМОВИЧ 
МАРИНА 

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
КРЕАТИВНОСТІ DESTINATION IMAGINATION

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
учениця 8 класу 
Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської 
міської ради 
Кіровоградської області

Учитель вищої категорії, учитель-методист, нагороджена 
грамотами Міністерства освіти і науки України, педагогічний 
стаж – 30 років. 

Незважаючи на значний досвід, Ларису Володимирівну 
неможливо назвати ”шаблонним” викладачем. Її уроки 
– це справжні творчі лабораторії, на яких учні не тільки
набувають нових знань, а й розкривають власний творчий
потенціал. Педагог ні на хвилину не зупиняється у творчому
та особистісному розвитку, глибоко володіє методикою
викладання предметів, є експертом у налагодженні комунікації
між учнями та формуванні міжпредметних компетенцій.
Саме тому учні Лариси Володимирівни ерудовані, кмітливі,
креативні, самодостатні та здатні працювати в команді.

Результативність роботи вчителя слід оцінювати за 
досягненнями його учнів: щороку в олімпіадах і конкурсах 
різних рівнів (включно з міжнародним) успішно змагаються 
не менше 30 вихованців Лариси Володимирівни. Протягом 
семи років її учні успішно змагаються у ІV етапі Всеукраїнської 
олімпіади з географії. Як керівник секцій Кіровоградської 
малої академії наук учнівської молоді, пані Лариса докладає 
зусиль до не менш важливого етапу діяльності педагога – 
підготовки майбутніх наукових кадрів. Два роки поспіль її 
учні здобували абсолютні перемоги у ІІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту наукових робіт та ставали лауреатами 
стипендії Президента України. 

І Всеукраїнська олімпіада креативності стала принципово 
новим викликом для учителя та її вихованців, які гідно 
боролись та посіли ІІІ місце у Інженерному виклику. Одразу ж 
після церемонії нагородження було вирішено не зупинятись 
у бронзовому віці й рухатись до омріяного золота й 
підкорення Нового Світу. 

У червні 2020 року науковий керівник Гальченко Л. В. 
разом з креативною командою від Кіровоградської області 
”BLACK&WHITE” взяли участь у Міжнародній віртуальній 
олімпіаді креативності Destination Imagination Ukraine та 
отримали перемогу у номінації ”Виклик близнюків”. 

ГАЛЬЧЕНКО 
ЛАРИСА 
ВОЛОДИМИРІВНА

керівник секції 
Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
учитель географії та 
економіки Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської 
міської ради 
Кіровоградської області
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Анастасія є старанною і вимогливою ученицею. Наполегливості 
дівчинки можна лише позаздрити: вона встигає і бально-спортивні 
танці відвідувати, і спортивні секції, і гуртки ДЮЦу. Та й навчання в 
школі тримає на високому рівні навчальних досягнень, лише, коли 
трохи злегка втомиться ”забігає” оцінка достатнього рівня. 

Настя є відмінним виконавцем будь-яких справ: вона складає 
план дій, визначає з ким треба співпрацювати, перевіряє стан 
виконання і представляє виконану роботу на відмінний результат. 
Чим не майбутня бізнес-леді?

Слід врахувати, що дівчинка є великою господинею вдома. Доки 
батьки зайняті на роботах, Анастасія веде домашнє господарство і 
активно виконує всю посильну роботу.

Минулого сезону 2018-2019 рр. разом зі своєю командою 
”Витівники” , слухачі вибороли ІІІ місце на І Всеукраїнській олімпіаді 
креативності, яка відбувалася у місті Києві у березні минулого року. 
Цього року команда виступає під іншим викликом під назвою 
”Науковий”, має власні дослідження та технічні винаходи і мріє про 
перемогу.

У червні 2020 року креативна команда від Кіровоградської 
області “BLACK&WHITE” разом з науковим керівником Гальченко Л. В. 
взяли участь у Міжнародній віртуальній олімпіаді креативності 
Destination Imagination Ukraine та отримали перемогу у номінації 
”Виклик близнюків”. 

КУЛИК 
АНАСТАСІЯ

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учениця 8 класу 
Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
КРЕАТИВНОСТІ DESTINATION IMAGINATION

Учитель вищої категорії, учитель-методист, нагороджена 
грамотами Міністерства освіти і науки України, педагогічний 
стаж – 30 років. 

Незважаючи на значний досвід, Ларису Володимирівну 
неможливо назвати ”шаблонним” викладачем. Її уроки 
– це справжні творчі лабораторії, на яких учні не тільки
набувають нових знань, а й розкривають власний творчий
потенціал. Педагог ні на хвилину не зупиняється у творчому
та особистісному розвитку, глибоко володіє методикою
викладання предметів, є експертом у налагодженні комунікації
між учнями та формуванні міжпредметних компетенцій.
Саме тому учні Лариси Володимирівни ерудовані, кмітливі,
креативні, самодостатні та здатні працювати в команді.

Результативність роботи вчителя слід оцінювати за 
досягненнями його учнів: щороку в олімпіадах і конкурсах 
різних рівнів (включно з міжнародним) успішно змагаються 
не менше 30 вихованців Лариси Володимирівни. Протягом 
семи років її учні успішно змагаються у ІV етапі Всеукраїнської 
олімпіади з географії. Як керівник секцій Кіровоградської 
малої академії наук учнівської молоді, пані Лариса докладає 
зусиль до не менш важливого етапу діяльності педагога – 
підготовки майбутніх наукових кадрів. Два роки поспіль її 
учні здобували абсолютні перемоги у ІІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту наукових робіт та ставали лауреатами 
стипендії Президента України. 

І Всеукраїнська олімпіада креативності стала принципово 
новим викликом для учителя та її вихованців, які гідно 
боролись та посіли ІІІ місце у Інженерному виклику. Одразу ж 
після церемонії нагородження було вирішено не зупинятись 
у бронзовому віці й рухатись до омріяного золота й 
підкорення Нового Світу. 

У червні 2020 року науковий керівник Гальченко Л. В. 
разом з креативною командою від Кіровоградської області 
”BLACK&WHITE” взяли участь у Міжнародній віртуальній 
олімпіаді креативності Destination Imagination Ukraine та 
отримали перемогу у номінації ”Виклик близнюків”. 

ГАЛЬЧЕНКО 
ЛАРИСА 
ВОЛОДИМИРІВНА

керівник секції 
Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
учитель географії та 
економіки Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської 
міської ради 
Кіровоградської області
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Хлопець має високий рівень навчальних досягнень, який 
підтверджує на олімпіадах  усіх рівнів. Щороку у скарбничку Павла 
додається по 6-7 дипломів районних олімпіад, а цього року ще й 
диплом ІІІ ступеня на ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з географії.

Особливим досягненням є отримання диплому ІІ ступеня на 
ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт МАН. Робота Павла була дуже складною, містила великий 
термінологічний блок і розкривала сутність для навколишнього 
середовища газу радону, який має значне поширення у 
Кіровоградській області. Консультації у науковців додали 
компетентностей учневі.

Павло вже 7 років відвідує музичну школу, є учасником 
академічних концертів, вміло володіє інструментом та грає в 
ансамблі.

Хлопець виховується в багатодітній сім’ї, він є прикладом для 
наслідування для молодших членів родини.

КУЧУК 
ПАВЛО

ПЕРЕМОЖЕЦЬ Х МІЖНАРОДНОЇ  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
”УКРАЇНА ОЧИМА МОЛОДИХ”

слухач Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учень 9 класу 
Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської 
міської ради 
Кіровоградської області

Учитель вищої категорії, учитель-методист, нагороджена 
грамотами Міністерства освіти і науки України, педагогічний 
стаж – 30 років. 

Незважаючи на значний досвід, Ларису Володимирівну 
неможливо назвати ”шаблонним” викладачем. Її уроки 
– це справжні творчі лабораторії, на яких учні не тільки
набувають нових знань, а й розкривають власний творчий
потенціал. Педагог ні на хвилину не зупиняється у творчому
та особистісному розвитку, глибоко володіє методикою
викладання предметів, є експертом у налагодженні комунікації
між учнями та формуванні міжпредметних компетенцій.
Саме тому учні Лариси Володимирівни ерудовані, кмітливі,
креативні, самодостатні та здатні працювати в команді.

Результативність роботи вчителя слід оцінювати за 
досягненнями його учнів: щороку в олімпіадах і конкурсах 
різних рівнів (включно з міжнародним) успішно змагаються 
не менше 30 вихованців Лариси Володимирівни. Протягом 
семи років її учні успішно змагаються у ІV етапі Всеукраїнської 
олімпіади з географії. Як керівник секцій Кіровоградської 
малої академії наук учнівської молоді, пані Лариса докладає 
зусиль до не менш важливого етапу діяльності педагога – 
підготовки майбутніх наукових кадрів. Два роки поспіль її 
учні здобували абсолютні перемоги у ІІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту наукових робіт та ставали лауреатами 
стипендії Президента України. 

І Всеукраїнська олімпіада креативності стала принципово 
новим викликом для учителя та її вихованців, які гідно 
боролись та посіли ІІІ місце у Інженерному виклику. Одразу ж 
після церемонії нагородження було вирішено не зупинятись 
у бронзовому віці й рухатись до омріяного золота й 
підкорення Нового Світу. 

У червні 2020 року науковий керівник Гальченко Л. В. 
разом з креативною командою від Кіровоградської області 
”BLACK&WHITE” взяли участь у Міжнародній віртуальній 
олімпіаді креативності Destination Imagination Ukraine та 
отримали перемогу у номінації ”Виклик близнюків”. 

ГАЛЬЧЕНКО 
ЛАРИСА 
ВОЛОДИМИРІВНА

керівник секції 
Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
учитель географії та 
економіки Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської 
міської ради 
Кіровоградської області
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Світлана Вікторівна є провідним спеціалістом у своїй галузі, 
викладач високого рівня, її неодноразово запрошували брати 
участь у роботі наукової школи педагогічних працівників на базі 
Європейської організації ядерних досліджень ”ЦЕРН” (м. Женева, 
Швейцарія).

Заняття зі слухачами МАНУМ проводить на високому науковому 
рівні, у своїй 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. Проєкти учнів, створені 
під керівництвом Світлани Вікторівни, отримали високу оцінку 
компетентних осіб та неодноразово одержують патенти на 
корисну модель.

Навчальну діяльність учнів Піскова С. В активізує різними 
засобами, зокрема, спонукає їх брати участь у різноманітних 
Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, конференціях, 
форумах (”Олімпіада геніїв”, ”Diamond Challenge for High School 
Entrepreneurs”, ”ISEF”, ”Стокгольмський водний приз”, ”Майбутнє 
України” та інші), де її учні-слухачі секції виборюють призові місця. 
Щороку готує переможців ІІ (обласного) етапу 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.

За досягнення визначних успіхів у професійній діяльності 
Світлана Вікторівна неодноразово нагороджувалася грамотами 
обласного управління освіти і науки Кіровоградської обласної 
державної адміністрації, подяками та грамотами Міністерства 
освіта і науки України, комітетом Верховної ради України з 
питань освіти і науки. За особливі успіхи у здійсненні навчання і 
виховання обдарованих учнів у 2016 році удостоєна Щорічної 
премії Верховної Ради України, що присуджується педагогічним 
працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних 
та позашкільних навчальних закладів. У 2018 році стала Лауреатом 
обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського.

ПІСКОВА  
СВІТЛАНА 
ВІКТОРІВНА

керівник секцій 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді, керівник гуртка 
Будинку дитячої  
та юнацької творчості 
Олександрійської  
міської ради  
Кіровоградської області

Яскрава особистість, активна, наполеглива в навчанні, здатна 
не тільки працювати за певним алгоритмом, а й творчо мислити. 
Інтелектуальні й розумові можливості дозволяють оцінювати нові 
ситуації та вирішувати нові проблеми.

Будучи слухачкою Кіровоградської Малої академії наук 
учнівської молоді секції ”Екологічно безпечні технології та 
ресурсозбереження” приділяє увагу екологічним дослідженням 
в науковій карті світу, ставлячи перед собою завдання розвитку 
дослідження щодо використання підводних водних ресурсів 
відпрацьованих розрізів Дніпровського буровугільного басейну. 
У 2020 році ІІ етап всеукраїнського конкурсу ”Техно-Україна 2020”, 
національний етап міжнародного конкурсу науково-технічної 
творчості школярів ISEF 2020 (International Science and Engineering 
Fair) у номінації ”Інженерія” проєкт відзначено спеціальною 
нагородою Міжнародного хабу природних ресурсів TUTKOVSKY за 
ефективне і збалансоване використання природних ресурсів.

Олександра багато працює над собою, намагаючись 
удосконалювати свої знання, розвивати творчі здібності, 
громадські доручення виконує сумлінно, переживає за успіхи 
колективу, прагне до досягнення свідомо поставлених цілей, має 
різнопланові захоплення. Неодноразово брала участь та ставала 
призером всеукраїнських щорічних змагань зі швидкого збору 
кубіка Рубика. З дитинства серйозно займається спортом та 
здобула звання чемпіонки Європи з Full contact Karate у 2018 році. 
Наразі є п’ятиразовою чемпіонкою України з кіокушинкай карате та 
кандидатом у майстри спорту України.

ЛІОНОВА 
ОЛЕКСАНДРА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІ (ОЧНОГО) ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ”ТЕХНО-
УКРАЇНА 2020”, НАЦІОНАЛЬНОГО ЕТАПУ 
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ШКОЛЯРІВ ISEF 2020 
(INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING 
FAIR) У НОМІНАЦІЇ ”ІНЖЕНЕРІЯ”
(ДИПЛОМ ІV СТУПЕНЯ)

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
учениця 10 класу  
навчально-
виховного комплексу 
”Олександрійський колегіум 
– спеціалізована школа”
Олександрійської
міської ради
Кіровоградської області
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Олена Володимирівна зарекомендувала себе талановитим 
педагогом. Розробила моделі уроків із використанням 
особистісно зорієнтованого навчання, креативного, 
диференційованого навчання, ТРВЗ-педагогіки, ейдетики, 
технології критичного мислення. На своїх уроках створює 
мікроклімат, який сприяє науковому пошуку, творчому 
натхненню та повному взаєморозумінню учнів і вчителя. Учні 
вчителя вже багато років поспіль є постійними переможцями 
районних, обласних та всеукраїнських етапів предметних 
олімпіад, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
конкурсу знавців української мови імені П. Яцика, конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Т. Г. Шевченка. Олена 
Володимирівна творчо застосовує досягнення педагогічної 
науки, впроваджує в практику роботи педагогічну спадщину 
В. О. Сухомлинського та І. Г. Ткаченка. У творчій лабораторії 
вчителя часто народжуються оригінальні ідеї та творчі 
знахідки, якими вона ділиться зі своїми колегами. Друкується 
на сторінках  ”Методичного вісника”, ”Педагогічного вісника”, 
фахової газети ”Українська мова та література”.

Олена Володимирівна – учитель-методист, лауреат 
районної та обласної педагогічних премій імені 
В. Сухомлинського, Заслужений вчитель України. Учасник 
Всеукраїнської науково-методичної конференції ”Стан і 
перспектива апробації шкільної навчальної літератури”, 
переможець Всеукраїнського конкурсу ”Панорама творчих 
уроків”, делегат ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти та 
науки України. Має державні та відомчі нагороди: нагрудний 
знак ”Відмінник освіти України”, Почесну грамоту Міністерства 
освіти і науки України.

КОВАЛЬОВА 
ОЛЕНА 
ВОЛОДИМИРІВНА

учитель української 
мови та літератури 
опорного навчального 
закладу ”Богданівська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів  
імені І. Г. Ткаченка 
Знам’янської 
районної ради 
Кіровоградської області” 

Литвинчук Дарія завдяки своїм вродженим якостям демонструє 
високі результати в навчальній та позашкільній діяльності, 
здібності до практичних застосувань своїх знань, беручи участь у 
дослідницькій та науковій діяльності. Починаючи із 5 класу, Даша 
перемагала в різноманітних конкурсах, а пізніше - і в предметних 
олімпіадах гуманітарного циклу, конкурсах читців та в художній 
самодіяльності. Охоче й легко навчається, виявляє різнобічну 
допитливість, повністю віддається улюбленому заняттю, виділяється 
умінням добре викладати свої думки. Учениця дуже активна і, як 
правило, завжди чимось зайнята. Любить експериментувати, радо 
зустрічає нові ідеї.

Цей навчальний рік теж був результативним. Даша стала 
переможницею ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (диплом 
ІІІ ступеня), захистивши наукову роботу в секції ”Українська 
література” на тему: ”У мене є що сказати людям. Життя і творчість 
Миколи Петрова, письменника-земляка”.

Мрій, планів і задумів в учениці чимало. Нехай вони будуть 
такими ж успішними й перспективними, як і цьогорічні перемоги 
в інтелектуальних випробуваннях.

ЛИТВИНЧУК 
ДАРІЯ 

ПЕРЕМОЖНИЦЯ IV ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ЕТАПУ X МІЖНАРОДНОГО  
МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ 
УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
(ДИПЛОМ III СТУПЕНЯ)

учениця 8 класу 
опорного навчального 
закладу ”Богданівська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів 
імені І. Г. Ткаченка 
Знам’янської 
районної ради 
Кіровоградської області”
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Характеризується гармонійною єдністю пізнання та творчості, 
в основу яких покладено працездатність, кмітливість і захопленість 
вільним пошуком шляху до майстерності і розуміння змісту життя. 
Виявляє творче та логічне мислення, креативно підходить до 
розв’язання складних завдань.

Як член Малої академії наук, самостійно здобуває нові знання, 
уміння і навички дослідницької діяльності для можливості адаптації 
в суспільстві, що постійно розвивається. Співпрацює з провідними 
науковцями в науковому лабораторному комплексі Національного 
центру ”Мала академія наук України”, Центральноукраїнського 
національного технічного університету, Національного технічного 
університету України ”Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського”, є учасником та призером різних соціальних, наукових, 
та дослідницьких проєктів різних рівнів.

У 2018 році стала переможцем конкурсу ”Олександрієць року” 
у номінації ”Молодіжний лідер року”; 2019 рік: фінальний етап Х 
Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних 
інноваційних проєктів ”Майбутнє України” (учасник); 2020 рік: ІІ 
етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України, секція екологія 
(диплом ІІІ ступеня) та секція екологічно безпечні технології та 
ресурсозбереження (учасник).

Дарія має високі організаторські здібності та громадську 
активність, її думка має авторитет серед учнівської молоді. Має 
досвід членства у Обласному парламенті дітей та Міському 
парламенті дітей, де опікується питаннями розвитку і популяризації 
серед учнівської молоді краєзнавчої, дослідницької, пошукової 
та дослідницької роботи. Традиційно бере участь у тренінгах для 
молодих активістів. Брала участь роботі Школи екскурсоводів 
при Олександрійському міському музейному центрі імені 
А. Худякової. Очолювала проєкт ”Зробимо Україну чистою разом!” 
– Всеукраїнську соціально-екологічну акцію з прибирання та
благоустрою засмічених зелених зон, а також місць громадського
відпочинку.

ЛЮБАРСЬКА 
ДАРІЯ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІ (ОЧНОГО) ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ”ЕКО-
УКРАЇНА 2020”, НАЦІОНАЛЬНОГО ЕТАПУ 
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ШКОЛЯРІВ ISEF 2020 
(INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING 
FAIR) У НОМІНАЦІЇ ”ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ ТА 
ВИНАХІДНИЦТВО”(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
учениця 11 класу 
навчально-виховного 
комплексу ”Ліцей 
інформаційних технологій – 
спеціалізована школа 
ІІ ступеня” 
Олександрійської 
міської ради 
Кіровоградської області

Світлана Вікторівна є провідним спеціалістом у своїй галузі, 
викладач високого рівня, її неодноразово запрошували брати 
участь у роботі наукової школи педагогічних працівників на базі 
Європейської організації ядерних досліджень ”ЦЕРН” (м. Женева, 
Швейцарія).

Заняття зі слухачами МАНУМ проводить на високому науковому 
рівні, у своїй 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. Проєкти учнів, створені 
під керівництвом Світлани Вікторівни, отримали високу оцінку 
компетентних осіб та неодноразово одержують патенти на 
корисну модель.

Навчальну діяльність учнів Піскова С. В активізує різними 
засобами, зокрема, спонукає їх брати участь у різноманітних 
Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, конференціях, 
форумах (”Олімпіада геніїв”, ”Diamond Challenge for High School 
Entrepreneurs”, ”ISEF”, ”Стокгольмський водний приз”, ”Майбутнє 
України” та інші), де її учні-слухачі секції виборюють призові місця. 
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.

За досягнення визначних успіхів у професійній діяльності 
Світлана Вікторівна неодноразово нагороджувалася грамотами 
обласного управління освіти і науки Кіровоградської обласної 
державної адміністрації, подяками та грамотами Міністерства 
освіта і науки України, комітетом Верховної ради України з 
питань освіти і науки. За особливі успіхи у здійсненні навчання і 
виховання обдарованих учнів у 2016 році удостоєна Щорічної 
премії Верховної Ради України, що присуджується педагогічним 
працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних 
та позашкільних навчальних закладів. У 2018 році стала Лауреатом 
обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського.

ПІСКОВА  
СВІТЛАНА 
ВІКТОРІВНА

керівник секцій 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді, керівник гуртка 
Будинку дитячої  
та юнацької творчості 
Олександрійської  
міської ради  
Кіровоградської області



ПЕДАГОГИ ПЕРЕМОЖЦІВ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ, ЗМАГАНЬ І ФЕСТИВАЛІВПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ, ЗМАГАНЬ І ФЕСТИВАЛІВ

8584

Мірошниченко Олександр Іванович працює вчителем фізики та 
математики з 2005 року. 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.

У 2016 році створив навчально-методичний посібник ”Методика 
викладання експериментальних завдань з фізики”, рекомендований 
КОІППО імені Василя Сухомлинського для творчого використання 
вчителями фізики області.

Учитель творчо працює у Всеукраїнській експериментальній 
програмі ”Відкритий Всесвіт”, є тренером з програми ”Інтел. 
Навчання для майбутнього”. 

З 2011 по 2020 рік підготував призерів ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учні-членів 
Малої академії наук України (секції ”Теоретична фізика”, 
”Матеріалознавство”, ”Екологічно безпечні технології та 
ресурсозбереження”); 12 призерів Всеукраїнської науково-
технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів 
”Майбутнє України” (номінації ”Інформаційно-телекомунікаційні 
системи та технології”, ”Електроніка та приладобудування”, 
”Робототехніка та робототехнічні системи”, ”Машинобудування”); 6 
призерів Всеукраїнського конкурсу ”Intel Еко-Україна”; 5  призерів 
Всеукраїнського конкурсу ”Політеко Україна”; 4 призери 
Всеукраїнського конкурсу ”Intel-Техно Україна”; призерів ІІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, учасника Міжнародної 
виставки Expo-Sciences International 2017 в Бразилії.

Неодноразово вчителя нагороджено відомчими почесними 
грамотами та подяками. Двічі був учасником наукової школи для 
вчителів фізики в Європейському центрі ядерних досліджень CERN 
у Швейцарії (2013 р., 2016 р.). З 2020 є учасником проєкту ”Наш друг 
– ЦЕРН, 2020 рік” Всеукраїнського клубу почесних послів науки
ЦЕРН в Україні.

Мірошниченко О. І. доброзичливий, діловий, принциповий, 
досяг високих показників у роботі, користується заслуженим 
авторитетом у професійному середовищі.

МІРОШНИЧЕНКО 
ОЛЕКСАНДР 
ІВАНОВИЧ

керівник секції 
Кіровоградської  
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
вчитель фізики 
та математики 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської  
обласної ради”

Максим старанний, цілеспрямований, наполегливий, 
працьовитий, усебічно розвинений, має високий рівень знань з 
різних галузей наук, особливу перевагу надає технічним наукам.

Широка загальна ерудиція робить його всебічно розвиненою 
особистістю, сприяє його безумовному авторитету серед вчителів 
та учнів. До виконання будь-яких завдань підходить творчо, завжди 
проявляє самостійність. Здатний прогнозувати можливі ситуації, 
внутрішньо їх програвати, знаходити способи розв’язання.

2020 рік: ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
секція ”Науково-технічна творчість та винахідництво” (учасник).

Захоплюється технічною творчістю, програмуванням, 
любить створювати щось нове не за зразком, а оригінально. 
Застосовує інформаційні технології при опрацюванні набутих 
знань. Переконання у особистій причетності до збереження 
природних багатств, відповідальності за них, здатності особистості 
гармонійно співіснувати з природою спонукали учня до розробки 
винахідницьких проєктів, які є прогресивними та актуальними на 
сьогоднішній день.

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

МАРЧЕНКО 
МАКСИМ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ФІНАЛЬНОГО ЕТАПУ  
Х ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 
ВИСТАВКИ-КОНКУРСУ МОЛОДІЖНИХ 
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ  
”МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ”
В НОМІНАЦІЇ ”МАШИНОБУДУВАННЯ” 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

слухач Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учень 9 класу 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської  
обласної ради”
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У складі команди була учасником Всеукраїнського зльоту 
учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти, де у 
виставці-презентації ”Щедрість рідної землі” зайняла ІІ місце. В 
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт в рамках цього ж 
Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових 
аграрних об’єднань зайняла ІІ місце та у Всеукраїнській трудовій 
акції ”Дослідницький марафон”  зайняла ІІ місце. 

Займаючись науково-дослiдницькою та винахiдницькою 
дiяльнiстю у галузi природничих наук, прагне розробити 
екологічний проєкт, який буде корисний для суспільства і 
поліпшить стан навколишнього середовища.

Дар’я має високий рівень навчальних досягнень з основних 
предметів, особливий нахил виявляє до вивчення  предметів 
природничого та суспільно-гуманітарного циклу. Вона здатна 
розуміти і розбиратися в багатьох речах, але основну увагу 
приділяє пізнанню навколишнього світу та його наукової картини. 

Дар’я є неодноразовим переможцем ІІ етапу (обласного) 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України. Цього року учениця захищала дві 
наукові роботи та зайняла І та ІІ місце. Здобувши перемогу у секції 
”Агрономія”, буде представляти Кіровоградську область вже у ІІІ 
етапі конкурсу-захисту, до якого активно готується. Цього року 
зайняла ІІІ місце у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі ”МАН-
Юніор Дослідник” у номінації ”Еколог”.

МОХОНЬКО 
ДАР’Я

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ІНТЕРАКТИВНОГО КОНКУРСУ ”МАН-ЮНІОР 
ДОСЛІДНИК” У НОМІНАЦІЇ ”ЕКОЛОГ”
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учениця 10 класу 
Глодоської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів 
Новоукраїнської 
районної ради 
Кіровоградської області

МОХОНЬКО 
АНЖЕЛА 
АНАТОЛІЇВНА

керівник секції 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді,
вчитель хімії та біології 
Глодоської  
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів  
Новоукраїнської  
районної ради
Кіровоградської області

Мохонько Анжела Анатоліївна має багаторічний стаж 
педагогічної роботи, як керівник науково-дослідницької 
роботи у різних природничих секціях. Щороку її учні 
займають призові місця у районних та обласних олімпіадах, 
її вихованці є переможцями обласних етапів Всеукраїнських 
конкурсів: ”Галерея кімнатних рослин”, ”Вчимося 
досліджувати та охороняти природу”, ”До чистих джерел”, 
Всеукраїнської трудової акції ”Дослідницький марафон”, 
Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт учнів-членів 
6-8-х класів у номінації ”Популяризація екологічно безпечного
способу життя”, Всеукраїнського ECO-HACKATON-2019,
Всеукраїнського конкурсу ”Юний селекціонер і генетик”,
Всеукраїнського юнацького фестивалю ”В об’єктиві
натураліста – 2019”, Всеукраїнського конкурсу винахідницьких
і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного
напряму. У 2018 році школярі зайняли І місце в обласному
зльоті учнівських виробничих бригад, у 2019 році – І місце в
обласному зльоті аграрних трудових об’єднань ”Тобі, Україно,
наші знання та праця!”.

В 2013-2020 роках з 46 учасників ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України  34 учні ставали переможцями, 
з них 2 були  учасниками ІІІ етапу. Має переможця обласного 
етапу й у 2020 році. У травні місяці 2020 року троє учнів 
зайняли треті місця у Всеукраїнському інтерактивному 
конкурсі ”МАН-Юніор Дослідник” у номінації ”Екологія”.

Анжела Анатоліївна має високий рівень професіоналізму. 
Постійно вдосконалює шкільну систему роботи зі здібною 
молоддю, активно залучаючи її до природоохоронної 
діяльності, розв’язання екологічних проблем, написання 
науково-дослідних робіт з природничих дисциплін. 

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 року. Лауреат районної премії  
імені Василя Сухомлинського 2019 року.
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Свої розумові та творчі здібності Андрій почав проявляти ще в 
дитячому садочку. Жодне свято не відбувалося без його виступу. 
Вихователям кожного дня вдавалося відкрити в ньому щось нове. 
Читати навчився ще в чотири роки, а в 5 вже читав і англійською 
мовою.

Дозвілля та позашкільна діяльність Андрія проходить в 
Новоукраїнській дитячо-юнацькій спортивній школі, де він є 
активним учасником секції футболу Він настільки активна і всебічно 
розвинена дитина, що якусь межу його талантам встановити важко. 
Сьогодні в нього футбол, а завтра він виграв акторський конкурс, а 
через тиждень переміг в конкурсі, захищаючи роботу з англійської 
мови. Але найбільшим проривом була перемога у Всеукраїнській 
олімпіаді креативності у м. Києві. 

У колективі – лідер. Уміє організувати дітей біля себе, часто 
його активна діяльність приваблює навіть і дорослих. Не вміє 
програвати і ніколи не здається. Завжди йде вперед і в ногу з 
часом. Вміє переконувати і надавати такі аргументи, які неможливо 
не взяти до уваги. Полюбляє правду й дуже важко пробачає зраду 
друзів. 

У червні 2020 року креативна команда від Кіровоградської 
області “BLACK&WHITE” разом з науковим керівником 
Гальченко  Л.  В. взяли участь у Міжнародній віртуальній олімпіаді 
креативності Destination Imagination Ukraine та отримали 
перемогу у номінації ”Виклик близнюків”. 

До перемог хлопчика цього року додалася участь у Міжнародній 
науково-практичній конференції ”Україна очима молодих”, де юний 
науковець популяризував свої дослідження розвитку рідного міста.  
Мріє стати юристом і це мрія з дитинства, а кажуть, що саме дитячі 
мрії здійснюються. 

НОЗДРАТЕНКО 
АНДРІЙ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
КРЕАТИВНОСТІ DESTINATION IMAGINATION 
ТА Х МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК ”УКРАЇНА ОЧИМА МОЛОДИХ”

слухач Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учень 8 класу 
Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської 
міської ради 
Кіровоградської області

Учитель вищої категорії, учитель-методист, нагороджена 
грамотами Міністерства освіти і науки України, педагогічний 
стаж – 30 років. 

Незважаючи на значний досвід, Ларису Володимирівну 
неможливо назвати ”шаблонним” викладачем. Її уроки 
– це справжні творчі лабораторії, на яких учні не тільки
набувають нових знань, а й розкривають власний творчий
потенціал. Педагог ні на хвилину не зупиняється у творчому
та особистісному розвитку, глибоко володіє методикою
викладання предметів, є експертом у налагодженні комунікації
між учнями та формуванні міжпредметних компетенцій.
Саме тому учні Лариси Володимирівни ерудовані, кмітливі,
креативні, самодостатні та здатні працювати в команді.

Результативність роботи вчителя слід оцінювати за 
досягненнями його учнів: щороку в олімпіадах і конкурсах 
різних рівнів (включно з міжнародним) успішно змагаються 
не менше 30 вихованців Лариси Володимирівни. Протягом 
семи років її учні успішно змагаються у ІV етапі Всеукраїнської 
олімпіади з географії. Як керівник секцій Кіровоградської 
малої академії наук учнівської молоді, пані Лариса докладає 
зусиль до не менш важливого етапу діяльності педагога – 
підготовки майбутніх наукових кадрів. Два роки поспіль її 
учні здобували абсолютні перемоги у ІІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту наукових робіт та ставали лауреатами 
стипендії Президента України. 

І Всеукраїнська олімпіада креативності стала принципово 
новим викликом для учителя та її вихованців, які гідно 
боролись та посіли ІІІ місце у Інженерному виклику. Одразу ж 
після церемонії нагородження було вирішено не зупинятись 
у бронзовому віці й рухатись до омріяного золота й 
підкорення Нового Світу. 

У червні 2020 року науковий керівник Гальченко Л. В. 
разом з креативною командою від Кіровоградської області 
”BLACK&WHITE” взяли участь у Міжнародній віртуальній 
олімпіаді креативності Destination Imagination Ukraine та 
отримали перемогу у номінації ”Виклик близнюків”. 

ГАЛЬЧЕНКО 
ЛАРИСА 
ВОЛОДИМИРІВНА

керівник секції 
Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
учитель географії та 
економіки Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської 
міської ради 
Кіровоградської області



ПЕДАГОГИ ПЕРЕМОЖЦІВ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ, ЗМАГАНЬ І ФЕСТИВАЛІВПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ, ЗМАГАНЬ І ФЕСТИВАЛІВ

9190

Пінчук Руслан ерудований, цілеспрямований учень. Руслан  
має різнобічні інтереси. Бере активну участь в конкурсах та 
олімпіадах. Ще з початкових класів захоплюється природничими 
науками, колекціонує масштабні моделі автомобілів. Колекція 
налічує близько 150 моделей. У 2018 році був запрошений на 
свято селища, де відзначений як колекціонер року. Щорічно 
бере участь у міжнародному природничому інтерактивному 
конкурсі «Колосок», природознавчій грі «Геліантус». Із дитинства 
захоплюється космосом і всім, що з ним пов’язане. Особливо його 
цікавить позаземне існування життя на інших планетах, з цієї теми 
взяв участь  у Всеукраїнському гуманітарному конкурсі «Космічні 
фантазії» Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання 
«Сузір’я» (диплом І ступеня).

У цьому році брав участь в інтернет-конференції Єврофест – 
2020 на тему «Глобальні цілі сталого розвитку. Екологія», де разом з 
командою зайняв ІІІ місце та нагороджений дипломом. 

Працюючи над проєктом «Математика + фізика на кухні», 
проявив себе, як працьовитий, винахідливий дослідник, у чому 
допомогли йому наукові керівники.

ПІНЧУК 
РУСЛАН

ПЕРЕМОЖЕЦЬ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ІНТЕРАКТИВНОГО 
КОНКУРСУ «МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК» 
НОМІНАЦІЯ «ТЕХНІК-ЮНІОР» 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учень 7 класу
комунального закладу 
«Устинівське 
навчально-виховне 
об’єднання 
«Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
Устинівської районної ради 
Кіровоградської області

Вчитель вищої кваліфікаційної категорії, лауреат обласного 
етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» в 
номінації «Фізика» (4 місце), переможець районного конкурсу 
«Учитель року – 2016» в номінації «Математика» (2 місце). 

Ольга Миколаївна 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, творчий педагог, 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, а також вчить дітей 
ефективно використовувати інформаційні технології, набуті 
знання та вміння на практиці.

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

Своїми педагогічними надбаннями вчитель щедро 
ділиться з учителями району: проводить відкриті уроки, 
семінари-практикуми. 

Постійно підвищує рівень своєї професійної майстерності, 
впроваджуючи ідеї педагогів-новаторів. Має друковані 
роботи в журналі Видавничої групи «Основа» «Математика 
в школах України» (№7-9 (631-633), 2020). Користується 
заслуженим авторитетом серед колег, учнівського та 
батьківського колективів.

ОЛІЙНИК 
ОЛЬГА 
МИКОЛАЇВНА

вчитель математики, 
інформатики  
комунального закладу 
«Устинівське 
навчально-виховне 
об’єднання 
«Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
Устинівської районної ради 
Кіровоградської області
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Поправко Руслана – двічі фіналістка Всеукраїнського конкурсу 
юних дослідників ”Кристали” імені Євгена Гладишевського, який 
проводить Національний центр ”Мала академія наук України” 
спільно з Львівським національним університетом імені Івана 
Франка. Руслана потрапила до числа фіналістів конкурсу та в 
травні 2019 року у м. Львові захищала науково-дослідницьку 
роботу ”Поглинання світла зрізами кристалу Нікол (ІІ) сульфату 
гептагідрату”, де отримала Грамоту від організаторів конкурсу 
та Диплом фіналіста конкурсу від Малої академії наук України. 
У 2020 році вдруге потрапила до фіналу конкурсу, який відбувся 
дистанційно, з роботою на тему ”Вплив парамагнетизму йонів 
Ніколу та Кобальту на поглинання монохромного світла кристалами 
їхніх подвійних солей” та виборола ІІІ місце.

На своєму рахунку Руслана має цілий ряд перемог: І місце у 
І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів у секції ”Географія” (2018, 2019), І місце у 
ІІ (районному) етапі Всеукраїнської олімпіади з географії та історії 
(2019),  ІІ місце у  ІІ (районному) етапі Всеукраїнської олімпіади з 
інформаційних технологій та української мови і літератури (2019), 
ІІІ місце у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської олімпіади з біології 
(2019), хімії та інформаційних технологій (2018).

Руслана навчається в Малій академії наук учнівської молоді в 
секціях географії та хімії. Захоплюється вивченням природничих 
дисциплін, але має високий рівень навчальних досягнень з усіх 
предметів шкільної програми.

Вміє самостійно здобувати знання, опрацьовувати додаткову 
літературу для розширення об’єму знань. Опановує досвід 
написання та захисту науково-дослідницьких робіт. 

ПОПРАВКО 
РУСЛАНА 

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ЮНИХ ДОСЛІДНИКІВ ”КРИСТАЛИ” 
ІМЕНІ ЄВГЕНА ГЛАДИШЕВСЬКОГО  
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 8 класу 
філії ”Дмитрівська 
загальноосвітня школа” 
опорного навчального 
закладу ”Дмитрівська 
загальноосвітня школа 
I-III ступенів імені
Т. Г. Шевченка”
Дмитрівської сільської
ради Знам’янського району
Кіровоградської області

Рябовол Олександр Іванович – спеціаліст вищої категорії, 
вчитель-методист, кваліфікований, талановитий  педагог. 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. 

У 2016 році був учасником обласної телевізійної інтелектуальної 
гри ”12 балів”, у 2017 році Олександр Іванович став переможцем 
районного конкурсу ”Вчитель року” в номінації ”Біологія” та був 
учасником обласного етапу.

У лютому 2019 року вчитель став учасником навчального 
тренінгу ”Організація навчально-дослідницької діяльності 
учнів” у рамках Всеукраїнського науково-освітнього проєкту 
”Впровадження інноваційних освітніх технологій в системі МАН” 
при НЦ ”Мала академія наук України” в Києві.

Знання учнів Рябовола О. І. відповідають вимогам навчальної 
програми. Його вихованці Слівінський С. (2017), Терпак О. (2018), 
Холявінська А. (2019) були призерами Всеукраїнського конкурсу 
юних дослідників ”Кристали” імені Євгена Гладишевського, 
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. 

В поточному навчальному році Терпак О. та Холявінська А. 
здобули перемогу у ІІ (фінальному) етапі Х Всеукраїнської науково-
технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів 
”Майбутнє України” у категорії ”Матеріалознавство”. А учениця 
Олександра Івановича – Поправко Руслана – посіла ІІІ місце 
Всеукраїнського конкурсу юних дослідників ”Кристали” імені 
Євгена Гладишевського.

РЯБОВОЛ 
ОЛЕКСАНДР 
ІВАНОВИЧ

керівник секції 
Кіровоградської  
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
вчитель хімії та біології 
філії ”Дмитрівська 
загальноосвітня школа” 
опорного навчального 
закладу ”Дмитрівська 
загальноосвітня школа  
I-III ступенів
імені Т. Г. Шевченка”
Дмитрівської сільської
ради Знам’янського району
Кіровоградської області
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Прядко Антон у складі команди був учасником Всеукраїнського 
зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 
об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти, де у 
виставці-презентації ”Щедрість рідної землі” зайняв ІІ місце. Цього 
навчального року зайняв ІІІ місце у Всеукраїнському інтерактивному 
конкурсі ”МАН-Юніор Дослідник” у номінації ”Еколог”.

Антон – майбутній агроном-винахідник, ще з дитинства 
цікавиться природою, захоплюється дослідництвом і творчістю. Він 
щороку працює над новим проєктом чи дослідницькою роботою. 
Особливого значення, у своїй винахідницькій діяльності надає 
створенню гідропонічної установки, яку можна використовувати 
при вирощуванні сільськогосподарських культур, що є 
раціональним у зв’язку із зменшенням запасів родючого ґрунту та є 
альтернативою для проростання дрібних насінин.

В його переліку вже чимало перемог і досягнень у різноманітних 
природничих конкурсах.

Антон активний, допитливий, цілеспрямований, він завжди 
намагається знайти нестандартний підхід до вирішення задач, що 
допомагає йому у розв’язанні складних проблем. У творчій сфері 
юнакові притаманні незалежність думки, винахідливість, здатність 
до продукування оригінальних ідей.

ПРЯДКО 
АНТОН

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ІНТЕРАКТИВНОГО КОНКУРСУ  
”МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК”  
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

слухач Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учень 8 класу Глодоської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів  
Новоукраїнської 
районної ради 
Кіровоградської області

МОХОНЬКО 
АНЖЕЛА 
АНАТОЛІЇВНА

керівник секції 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді,
вчитель хімії та біології 
Глодоської  
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів  
Новоукраїнської  
районної ради
Кіровоградської області

Мохонько Анжела Анатоліївна має багаторічний стаж 
педагогічної роботи, як керівник науково-дослідницької 
роботи у різних природничих секціях. Щороку її учні 
займають призові місця у районних та обласних олімпіадах, 
її вихованці є переможцями обласних етапів Всеукраїнських 
конкурсів: ”Галерея кімнатних рослин”, ”Вчимося 
досліджувати та охороняти природу”, ”До чистих джерел”, 
Всеукраїнської трудової акції ”Дослідницький марафон”, 
Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт учнів-членів 
6-8-х класів у номінації ”Популяризація екологічно безпечного
способу життя”, Всеукраїнського ECO-HACKATON-2019,
Всеукраїнського конкурсу ”Юний селекціонер і генетик”,
Всеукраїнського юнацького фестивалю ”В об’єктиві
натураліста – 2019”, Всеукраїнського конкурсу винахідницьких
і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного
напряму. У 2018 році школярі зайняли І місце в обласному
зльоті учнівських виробничих бригад, у 2019 році – І місце в
обласному зльоті аграрних трудових об’єднань ”Тобі, Україно,
наші знання та праця!”.

В 2013-2020 роках з 46 учасників ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України  34 учні ставали переможцями, 
з них 2 були  учасниками ІІІ етапу. Має переможця обласного 
етапу й у 2020 році. У травні місяці 2020 року троє учнів 
зайняли треті місця у Всеукраїнському інтерактивному 
конкурсі ”МАН-Юніор Дослідник” у номінації ”Екологія”.

Анжела Анатоліївна має високий рівень професіоналізму. 
Постійно вдосконалює шкільну систему роботи зі здібною 
молоддю, активно залучаючи її до природоохоронної 
діяльності, розв’язання екологічних проблем, написання 
науково-дослідних робіт з природничих дисциплін. 

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 року. Лауреат районної премії  
імені Василя Сухомлинського 2019 року.
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Старанна, наполеглива учениця, точно й глибоко аналізує 
навчальний матеріал, схильна до його філософського осмислення. 
До вирішення проблем і завдань застосовує творчий підхід, у 
Вікторії наявний високий рівень мотивації досягнень. Виявляє 
здібності до вивчення гуманітарних і природничих наук.

Характеризується зацікавленістю у виявленні істотних сторін 
явищ природи, суспільства й мислення. Допитлива, постійно 
прагне поєднати дані з різних галузей, уміє добре розкривати 
взаємозв’язки між явищами і сутністю, здійснювати логічні операції.

Є слухачкою Кіровоградської Малої академії наук 
учнівської молоді секцій ”Екологічно безпечні технології та 
ресурсозбереження” та ”Російська мова”. 

2019 рік: IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
економіки (учасник); 2020 рік: ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України, секція ”Екологічно безпечні технології та 
ресурсозбереження” (диплом IІ ступеня) та секція ”Російська 
мова” (диплом ІІІ ступеня); ІІ етап Всеукраїнського конкурсу ”Техно-
Україна 2020”, національний етап міжнародного конкурсу науково-
технічної творчості школярів ISEF 2020 (International Science 
and Engineering Fair) у номінації ”Інженерія” проєкт відзначено 
спеціальною нагородою Міжнародного хабу природних ресурсів 
TUTKOVSKY за ефективне і збалансоване використання природних 
ресурсів; XXІ міжнародна науково-практична конференція 
”Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті” 
(учасник); Міжнародна науково-практична конференція ”Україна 
очима молодих” в онлайн-режимі (учасник).

ПУХТІЄНКО 
ВІКТОРІЯ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІ (ОЧНОГО) ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ”ТЕХНО-
УКРАЇНА 2020”, НАЦІОНАЛЬНОГО ЕТАПУ 
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ШКОЛЯРІВ ISEF 2020 
(INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING 
FAIR) У НОМІНАЦІЇ ”ІНЖЕНЕРІЯ”
(ДИПЛОМ ІV СТУПЕНЯ)

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
учениця 9 класу 
навчально-
виховного комплексу 
”Олександрійський колегіум 
– спеціалізована школа”
Олександрійської
міської ради
Кіровоградської області

Світлана Вікторівна є провідним спеціалістом у своїй галузі, 
викладач високого рівня, її неодноразово запрошували брати 
участь у роботі наукової школи педагогічних працівників на базі 
Європейської організації ядерних досліджень ”ЦЕРН” (м. Женева, 
Швейцарія).

Заняття зі слухачами МАНУМ проводить на високому науковому 
рівні, у своїй 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. Проєкти учнів, створені 
під керівництвом Світлани Вікторівни, отримали високу оцінку 
компетентних осіб та неодноразово одержують патенти на 
корисну модель.

Навчальну діяльність учнів Піскова С. В активізує різними 
засобами, зокрема, спонукає їх брати участь у різноманітних 
Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, конференціях, 
форумах (”Олімпіада геніїв”, ”Diamond Challenge for High School 
Entrepreneurs”, ”ISEF”, ”Стокгольмський водний приз”, ”Майбутнє 
України” та інші), де її учні-слухачі секції виборюють призові місця. 
Щороку готує переможців ІІ (обласного) етапу 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.

За досягнення визначних успіхів у професійній діяльності 
Світлана Вікторівна неодноразово нагороджувалася грамотами 
обласного управління освіти і науки Кіровоградської обласної 
державної адміністрації, подяками та грамотами Міністерства 
освіта і науки України, комітетом Верховної ради України з 
питань освіти і науки. За особливі успіхи у здійсненні навчання і 
виховання обдарованих учнів у 2016 році удостоєна Щорічної 
премії Верховної Ради України, що присуджується педагогічним 
працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних 
та позашкільних навчальних закладів. У 2018 році стала Лауреатом 
обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського.

ПІСКОВА  
СВІТЛАНА 
ВІКТОРІВНА

керівник секцій 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді, керівник гуртка 
Будинку дитячої  
та юнацької творчості 
Олександрійської  
міської ради  
Кіровоградської області
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Коротков А. Є., народний артист України, професор.

З 1996 року за ініціативою Анатолія Короткова 
на базі обласної школи мистецтв був створений 
Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат, який став 
учбовим закладом нового типу для обдарованих дітей з 
сільської місцевості Кіровоградської області. 

За 24 роки існування закладу його закінчили 2296 
учнів, 99,8% випускників вступили на навчання до кращих 
закладів вищої освіти держави і зарубіжжя, великий 
відсоток є студентами Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
2019 року Науковий ліцей увійшов до 25 кращих навчальних 
закладів держави. 

Заклад нагороджено золотими медалями та дипломами І 
ступеня Міжнародних виставок ”Інноватика в сучасній освіті” 
та ”Сучасні заклади освіти” (2015, 2016, 2017 рр.)

З 2008 року структурним підрозділом наукового ліцею 
є Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді, що 
стала для учнів всієї області творчою науково-дослідницькою, 
експериментальною лабораторією та відкрила шлях до науки 
тисячам випускників області. 

Саме під керівництвом Анатолія Короткова члени 
КМАНУМ області отримали можливість представляти свої 
наукові досягнення не лише на Всеукраїнському рівні, а й на 
міжнародних конференціях та змаганнях (Польща, Бразилія, 
Швейцарія, США, Німеччина, Бельгія).

КОРОТКОВ 
АНАТОЛІЙ 
ЄГОРОВИЧ

директор 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради”

Катерину завжди цікавили відповіді на одвічні питання добра і 
зла, світобудови, сенсу життя. Для поглибленого пошуку відповідей 
вона звернулася до філософії як праматері всіх наук. Ще 2018-
2019 навчальному році 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. Цього року вона посіла перше місце у Всеукраїнському 
етапі, виборовши право представляти рідну країну на 28-ій 
олімпіаді у Лісабоні, Португалії, а також взяла участь в онлайн-
олімпіаді з філософії 28-31 травня (країна-організатор – Словенія). 

Катерина не лише студіює підручники з філософії та наукові праці, 
а й проводить власні дослідження у царині цього багатогранного 
предмета. Результати своєї роботи вона представила на конкурсі-
захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 
(тема дослідницького проєкту – ”Правова культура сучасних 
тинейджерів у контексті формування їхніх ціннісних орієнтацій”).

У сфері інтересів юної дослідниці перебувають проблеми 
й інших суспільствознавчих наук. Так, Катерина посіла ІІІ місце 
у Всеукраїнському конкурсі есе із соціології, який проводив 
факультет соціології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Дівчина є переможцем обласного етапу 
Всеукраїнської олімпіади з правознавства, постійним призером 
секції правознавства Малої академії наук, цього року вона посіла 
І місце у обласному етапі. Цікавиться Катерина й історією, будучи 
переможцем обласного етапу олімпіади з історії. Цього року вона 
вивчала з особливого ракурсу Україну ХХ століття як учасниця 
Всеукраїнського фестивалю шістдесятництва та дисидентського 
руху, що відбувся в жовтні 2019 року.

Великий інтерес Катерина проявляє до вивчення української 
мови та літератури. Вона посіла ІІ місце у обласному етапі 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та 
літератури, пише вірші, оповідання. Невід’ємною складовою 
особистості Катерини є щира любов до природи і жага її пізнання. 
Юна дослідниця є переможцем обласного етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з біології. Але її різнобічні інтереси не 
обмежуються лише олімпіадами і конкурсами. Катерина обожнює 
музику, вміє грати на скрипці та фортепіано.

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

СЕРГІЄНКО 
КАТЕРИНА

ПЕРЕМОЖНИЦЯ VІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ОЛІМПІАДИ З ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 
(ДИПЛОМ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ)

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учениця 11 класу 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської  
обласної ради”
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Світлана Станіславівна закінчила Олександрійське педагогічне 
училище ім. В. О. Сухомлинського, Кіровоградський державний 
педагогічний інститут імені В. Винниченка, ”Університет 
менеджменту освіти”, педагогічний стаж – 32 роки, має вищу 
кваліфікаційну категорію, педагогічне звання ”Вчитель — методист”.  
Творчий та ініціативний педагог, у навчально-виховному процесі 
ефективно використовує найновіші досягнення психолого-
педагогічної науки, нестандартні інтерактивні технології.

Має власні методичні публікації у фахових журналах та 
посібниках: ”Вибрані уроки з української літератури” – 2011; 
”Особливості управління методичною роботою в ЗНЗ” – 2012; 
науково-методичні журнали: ”Українська мова та література” – 
2008; методичні посібники ”Українська література 7-10 класи – 
конспекти уроків” – 2010; ”Майстерність учителів української 
літератури” – 2009; публікації матеріалів на сайті ”Шкільне життя” 
– 2017; ХІІІ Хмурівські читання.

Переможець обласного конкурсу методичних розробок уроків
української мови, літератури, зарубіжної літератури, інтегрованого 
курсу ”Мистецтво”, ”Ідемо на урок: 8 клас” – 2016 (диплом 
Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської області 
державної адміністрації). 

ЇЇ учні – лауреати та переможці міських, обласних, Всеукраїнських, 
Міжнародних конкурсів та олімпіад з української мови та літератури: 
переможець ІІІ етапу І Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка – 
Нестеренко І.; ЗНО-2015 – 12 балів – Олександрова І. (премія 
міської ради); переможець фінального етапу Х Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
ім. Т. Шевченка – Сорока А. (диплом ІІ ступеня) – подяка Управління 
освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської області державної 
адміністрації. 

НЕСТЕРЕНКО 
СВІТЛАНА 
СТАНІСЛАВІВНА

учитель української мови 
та літератури 
Маловисківської 
загальноосвітньої школи  
№3 І-ІІІ ступенів 
Маловисківської 
міської ради 
Кіровоградської області

Має актуальну обдарованість, оволодіває досить швидко 
знаннями, користується широким словниковим запасом, мова 
добірна й гнучка. 

Винахідлива і творча особистість, радо зустрічає нові ідеї, 
думки. Проявляє високу допитливість і дослідницьку активність.

Невід’ємною частиною її життя є вивчення рідної мови, 
захоплення сучасною музикою, танцями, вокалом та грою на 
фортепіано.

Презентувала свою творчість на шкільних, міських, районних, 
Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах з української мови та 
літератури.

Здобула перемоги в природничо – математичних конкурсах 
(”Кенгуру – 2014, 2016”, ”Срібний колосок – 2013, 2014, 2015”), 
Всеукраїнському конкурсі ”Джерело надій – 2019” (хореографічний 
колектив ”Колорит”). Переможець міських музичних конкурсів.

У майбутньому бачить себе редактором власного журналу 
”Позитив” та керівником спортивного клубу ”Живець”. Натхнення і 
любов дарують рідні батьки, бабуся, а прикладом для наслідування 
є  вчителі  та талановита молодь громади.

СОРОКА  
АНАСТАСІЯ

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ФІНАЛЬНОГО ЕТАПУ  
Х МІЖНАРОДНОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО 
КОНКУРСУ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

учениця 8 класу 
Маловисківської 
загальноосвітньої школи 
№3 І-ІІІ ступенів  
Маловисківської 
міської ради 
Кіровоградської області
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Дмитро Стеблина – активний учасник різноманітних конкурсів 
в Кіровоградській малій академії наук учнівської молоді.

2019 рік: ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізики (диплом ІІ 
ступеня), з математики (диплом ІІІ ступеня); ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України, секція технологічні процеси та перспективні 
технології (диплом ІІІ ступеня); фінальний етап Х Всеукраїнської 
науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних 
проєктів ”Майбутнє України” номінація ”Технічна творчість та 
винахідництво” (диплом ІІІ ступеня); Всеукраїнський фестиваль 
інноваційних проєктів ”Sikorsky Challenge 2019” (учасник); 
2020 рік: ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізики (диплом ІІ 
ступеня), з астрономії (диплом ІІІ ступеня), ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України, секція електроніка та приладобудування, 
тема: ”Технологія для бездротової передачі електроенергії з 
підвищеною ефективністю” (диплом І ступеня); Національний етап 
міжнародного конкурсного проєкту Diamond Challenge for High 
School Entrepreneurs (ІІ місце); XXІ міжнародна науково-практична 
конференція ”Відновлювана енергетика та енергоефективність у 
ХХІ столітті” (учасник).

В своїй науковій роботі має вагомий результат: проєкт 
”Технологія Hypercoil”, який присвячений розробці технології 
бездротової передачі електроенергії на відстань декількох метрів 
з мінімальними втратами, високо оцінено провідними науковцями 
світу та відібрано для у часті у міжнародних інтелектуальних 
змаганнях: Silicon Valley International Invention Festival 2020 (США), 
Genius Olympiad 2020 (США), I-FEST 2020 (Туніс), Think Science 2020 
(Дубаї), Міжнародна виставка винахідників INTARG 2020 (срібна 
медаль).

СТЕБЛИНА 
ДМИТРО

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІ (ОЧНОГО) ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ”ТЕХНО-
УКРАЇНА 2020”, НАЦІОНАЛЬНОГО ЕТАПУ 
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ШКОЛЯРІВ ISEF 2020 
(INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING 
FAIR) У НОМІНАЦІЇ ”ЕНЕРГЕТИКА”  
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ), МІЖНАРОДНОЇ 
ВИСТАВКИ ВИНАХІДНИКІВ INTARG 2020 
(СРІБНА МЕДАЛЬ)

слухач Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учень 11 класу навчально-
виховного комплексу 
”Загальноосвітній 
навчальний заклад І-III 
ступенів №19 – дошкільний 
навчальний заклад  
”Лісова казка” 
Олександрійської  
міської ради  
Кіровоградської області”

Світлана Вікторівна є провідним спеціалістом у своїй галузі, 
викладач високого рівня, її неодноразово запрошували брати 
участь у роботі наукової школи педагогічних працівників на базі 
Європейської організації ядерних досліджень ”ЦЕРН” (м. Женева, 
Швейцарія).

Заняття зі слухачами МАНУМ проводить на високому науковому 
рівні, у своїй 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. Проєкти учнів, створені 
під керівництвом Світлани Вікторівни, отримали високу оцінку 
компетентних осіб та неодноразово одержують патенти на 
корисну модель.

Навчальну діяльність учнів Піскова С. В активізує різними 
засобами, зокрема, спонукає їх брати участь у різноманітних 
Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, конференціях, 
форумах (”Олімпіада геніїв”, ”Diamond Challenge for High School 
Entrepreneurs”, ”ISEF”, ”Стокгольмський водний приз”, ”Майбутнє 
України” та інші), де її учні-слухачі секції виборюють призові місця. 
Щороку готує переможців ІІ (обласного) етапу 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.

За досягнення визначних успіхів у професійній діяльності 
Світлана Вікторівна неодноразово нагороджувалася грамотами 
обласного управління освіти і науки Кіровоградської обласної 
державної адміністрації, подяками та грамотами Міністерства 
освіта і науки України, комітетом Верховної ради України з 
питань освіти і науки. За особливі успіхи у здійсненні навчання і 
виховання обдарованих учнів у 2016 році удостоєна Щорічної 
премії Верховної Ради України, що присуджується педагогічним 
працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних 
та позашкільних навчальних закладів. У 2018 році стала Лауреатом 
обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського.

ПІСКОВА  
СВІТЛАНА 
ВІКТОРІВНА

керівник секцій 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді, керівник гуртка 
Будинку дитячої  
та юнацької творчості 
Олександрійської  
міської ради  
Кіровоградської області
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Владислав займається науково-дослiдницькою дiяльнiстю у 
галузi природничих наук вже чотири роки поспіль, є слухачем 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді. Цього 
року, у секції ”Агрономія” виборов диплом ІІ ступеня за науково-
дослідницьку роботу з теми ”Ефективність позакореневого 
застосування регуляторів росту на посівах ріпаку озимого”.

Учень став призером Всеукраїнського зльоту юних дослідників-
природознавців, де зайняв ІІІ місце. А на Всеукраїнському 
конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-
натуралістичного напряму в категорії ”Сільськогосподарське 
дослідництво та винахідництво”  зайняв ІІІ місце. 

Владислав розвинений, начитаний, з широким світоглядом 
юнак. 

На заняттях зібраний, уміє зосередитися на головному. Виявляє 
інтерес до предметів природничого циклу, що забезпечувало йому 
призові місця у ІІ етапі учнівських олімпіад з хімії, біології та екології. 
Він постійно працює над підвищенням свого інтелектуального 
рівня, розвиває дослідницькі вміння, прагне до самовдосконалення.  

Владислав сумлінний і добросовісний, має творчий підхід 
до виконання завдань з трудового навчання, створює красиві 
вироби з бісеру і орігамі. Власні доробки учня, неодноразово 
демонструвалися на шкільних виставках, приурочених до різних 
шкільних подій і свят. Свої сили випробовує у різноманітних творчих 
та науково-дослідницьких конкурсах, акціях, інтелектуальних 
змаганнях.

СТЕПАНЕНКО 
ВЛАДИСЛАВ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
ВИНАХІДНИЦЬКИХ І РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ 
ПРОЄКТІВ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО 
НАПРЯМУ (ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учень 9 класу  
Глодоської  
загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів  
Новоукраїнської  
районної ради 
Кіровоградської області

МОХОНЬКО 
АНЖЕЛА 
АНАТОЛІЇВНА

керівник секції 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді,
вчитель хімії та біології 
Глодоської  
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів  
Новоукраїнської  
районної ради
Кіровоградської області

Мохонько Анжела Анатоліївна має багаторічний стаж 
педагогічної роботи, як керівник науково-дослідницької 
роботи у різних природничих секціях. Щороку її учні 
займають призові місця у районних та обласних олімпіадах, 
її вихованці є переможцями обласних етапів Всеукраїнських 
конкурсів: ”Галерея кімнатних рослин”, ”Вчимося 
досліджувати та охороняти природу”, ”До чистих джерел”, 
Всеукраїнської трудової акції ”Дослідницький марафон”, 
Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт учнів-членів 
6-8-х класів у номінації ”Популяризація екологічно безпечного
способу життя”, Всеукраїнського ECO-HACKATON-2019,
Всеукраїнського конкурсу ”Юний селекціонер і генетик”,
Всеукраїнського юнацького фестивалю ”В об’єктиві
натураліста – 2019”, Всеукраїнського конкурсу винахідницьких
і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного
напряму. У 2018 році школярі зайняли І місце в обласному
зльоті учнівських виробничих бригад, у 2019 році – І місце в
обласному зльоті аграрних трудових об’єднань ”Тобі, Україно,
наші знання та праця!”.

В 2013-2020 роках з 46 учасників ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України  34 учні ставали переможцями, 
з них 2 були  учасниками ІІІ етапу. Має переможця обласного 
етапу й у 2020 році. У травні місяці 2020 року троє учнів 
зайняли треті місця у Всеукраїнському інтерактивному 
конкурсі ”МАН-Юніор Дослідник” у номінації ”Екологія”.

Анжела Анатоліївна має високий рівень професіоналізму. 
Постійно вдосконалює шкільну систему роботи зі здібною 
молоддю, активно залучаючи її до природоохоронної 
діяльності, розв’язання екологічних проблем, написання 
науково-дослідних робіт з природничих дисциплін. 

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 року. Лауреат районної премії  
імені Василя Сухомлинського 2019 року.
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Толмач 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.

ТОЛМАЧ 
НАТАЛІЯ 
ІВАНІВНА

вчитель української мови 
та літератури  
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. Не зупиняється на 
досягнутому.

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

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

Учениця бере активну участь у громадських справах класу та 
закладу. До виконання доручень ставиться сумлінно.

У ставленні до справ Олександра завжди проявляє 
наполегливість, цілеспрямованість, ініціативність, самостійність, 
старанність.

ТАТАРІНОВА 
ОЛЕКСАНДРА 

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

учениця 7 класу 
комунального закладу 
”Навчально-виховний 
комплекс 
”Долинська гімназія – 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №3
Долинської районної ради”



ПЕДАГОГИ ПЕРЕМОЖЦІВ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ, ЗМАГАНЬ І ФЕСТИВАЛІВПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ, ЗМАГАНЬ І ФЕСТИВАЛІВ

109108

ПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ ТА ФЕСТИВАЛІВ

Старанний, цілеспрямований, наполегливий, працьовитий, 
усебічно розвинений, має високий рівень знань з різних галузей 
наук, особливу перевагу надає природничим і точним наукам.

Наполеглива праця, уміння поєднувати знання з різних галузей, 
навички командної роботи, бажання постійного вдосконалення 
привели до вагомого результату. 2019 рік: Міжнародний форум 
Innovation Market (м. Київ) (учасник) відзначений сертифікатом 
участі в програмі бізнес-інкубатора Малої академії наук України 
UF Incubator протягом 2020 року; 2020 рік: ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу ”Техно-Україна 2020”, Національному етапі міжнародного 
конкурсу науково-технічної творчості школярів ISEF 2020 
(International Science and Engineering Fair) у номінації ”Інженерія” 
(диплом ІV ступеня), також проєкт ”Дослідження впливу магнітного 
поля на фізичні характеристики кристалів” відзначено у секції 
матеріалознавства спеціальним призом компанією Evergreen; 
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України, секція 
”Матеріалознавство” (учасник).

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

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

ТЕРПАК  
ОЛЕКСАНДР

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ФІНАЛЬНОГО ЕТАПУ 
Х ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОЇ ВИСТАВКИ-КОНКУРСУ 
МОЛОДІЖНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ 
”МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ” В НОМІНАЦІЇ 
”МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ПЕРСПЕКТИВНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ” (ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ)

слухач Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учень 11 класу 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської  
обласної ради”

Мірошниченко Олександр Іванович працює вчителем фізики та 
математики з 2005 року. 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.

У 2016 році створив навчально-методичний посібник ”Методика 
викладання експериментальних завдань з фізики”, рекомендований 
КОІППО імені Василя Сухомлинського для творчого використання 
вчителями фізики області.

Учитель творчо працює у Всеукраїнській експериментальній 
програмі ”Відкритий Всесвіт”, є тренером з програми ”Інтел. 
Навчання для майбутнього”. 

З 2011 по 2020 рік підготував призерів ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
Малої академії наук України (секції ”Теоретична фізика”, 
”Матеріалознавство”, ”Екологічно безпечні технології та 
ресурсозбереження”); 12 призерів Всеукраїнської науково-
технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів 
”Майбутнє України” (номінації ”Інформаційно-телекомунікаційні 
системи та технології”, ”Електроніка та приладобудування”, 
”Робототехніка та робототехнічні системи”, ”Машинобудування”); 
6 призерів Всеукраїнського конкурсу Intel Еко-Україна; 5 
призерів Всеукраїнського конкурсу ”Політеко Україна”; 4 призери 
Всеукраїнського конкурсу ”Intel-Техно Україна”; призерів ІІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, учасника Міжнародної 
виставки Expo-Sciences International 2017 в Бразилії.

Неодноразово вчителя нагороджено відомчими почесними 
грамотами та подяками. Двічі був учасником наукової школи для 
вчителів фізики в Європейському центрі ядерних досліджень CERN 
у Швейцарії (2013р., 2016 р.). З 2020 є учасником проєкту ”Наш друг 
– ЦЕРН, 2020 рік” Всеукраїнського клубу почесних послів науки
ЦЕРН в Україні.

Мірошниченко О. І. доброзичливий, діловий, принциповий, 
досяг високих показників у роботі, користується заслуженим 
авторитетом у професійному середовищі.

МІРОШНИЧЕНКО 
ОЛЕКСАНДР 
ІВАНОВИЧ

керівник секції 
Кіровоградської  
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
вчитель фізики 
та математики 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської  
обласної ради”
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Обдарована особистість з високими здібностями, творча, 
всебічно розвинена, виявляє значний інтерес до вивчення біології, 
намагається пізнати невідомі та прихованні факти у звичних речах. 
Саме тому, науково-дослідницькою діяльністю почала займатися ще 
з 5 класу, кожного року працюючи над новою темою дослідження. 
Результати своєї роботи неодноразово презентувала і захищала на 
районних і обласних конкурсах захисту дослідницьких робіт. 

Протягом цього навчального року була переможцем ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України, де захищала дві наукові роботи та 
зайняла призові місця у секції ”Охорона довкілля та раціональне 
природокористування” (ІІ місце) та у секції ”Українська література” 
(ІІІ місце). Також зайняла ІІІ місце у Всеукраїнському інтерактивному 
конкурсі ”МАН-Юніор Дослідник” у номінації ”Еколог”.

Богдана завжди навчається з бажанням, допитлива, творча, 
непосидюча, активна у шкільному житті. Учениця має широке 
коло інтересів та є всебічно розвиненою особистістю, що сприяє її 
безумовному авторитету серед вчителів та учнів.

УПИРЕНКО 
БОГДАНА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ІНТЕРАКТИВНОГО КОНКУРСУ  
”МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК” 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учениця 10 класу 
Глодоської 
загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів  
Новоукраїнської  
районної ради 
Кіровоградської області

МОХОНЬКО 
АНЖЕЛА 
АНАТОЛІЇВНА

керівник секції 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді,
вчитель хімії та біології 
Глодоської  
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів  
Новоукраїнської  
районної ради
Кіровоградської області

Мохонько Анжела Анатоліївна має багаторічний стаж 
педагогічної роботи, як керівник науково-дослідницької 
роботи у різних природничих секціях. Щороку її учні 
займають призові місця у районних та обласних олімпіадах, 
її вихованці є переможцями обласних етапів Всеукраїнських 
конкурсів: ”Галерея кімнатних рослин”, ”Вчимося 
досліджувати та охороняти природу”, ”До чистих джерел”, 
Всеукраїнської трудової акції ”Дослідницький марафон”, 
Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт учнів-членів 
6-8-х класів у номінації ”Популяризація екологічно безпечного
способу життя”, Всеукраїнського ECO-HACKATON-2019,
Всеукраїнського конкурсу ”Юний селекціонер і генетик”,
Всеукраїнського юнацького фестивалю ”В об’єктиві
натураліста – 2019”, Всеукраїнського конкурсу винахідницьких
і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного
напряму. У 2018 році школярі зайняли І місце в обласному
зльоті учнівських виробничих бригад, у 2019 році – І місце в
обласному зльоті аграрних трудових об’єднань ”Тобі, Україно,
наші знання та праця!”.

В 2013-2020 роках з 46 учасників ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України  34 учні ставали переможцями, 
з них 2 були  учасниками ІІІ етапу. Має переможця обласного 
етапу й у 2020 році. У травні місяці 2020 року троє учнів 
зайняли треті місця у Всеукраїнському інтерактивному 
конкурсі ”МАН-Юніор Дослідник” у номінації ”Екологія”.

Анжела Анатоліївна має високий рівень професіоналізму. 
Постійно вдосконалює шкільну систему роботи зі здібною 
молоддю, активно залучаючи її до природоохоронної 
діяльності, розв’язання екологічних проблем, написання 
науково-дослідних робіт з природничих дисциплін. 

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 року. Лауреат районної премії  
імені Василя Сухомлинського 2019 року.
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Наталія Станіславівна педагог з глибоким і цікавим внутрішнім 
світом, стійкою системою принципів і власним світосприйняттям. 
У системі роботи багато уваги приділяє індивідуальному підходу 
в 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”. Вчитель має високу наукову і теоретичну 
підготовку, володіє ефективними, сучасними методами і формами 
педагогічної діяльності. У роботі з школярами Наталія Станіславівна 
використовує проблемно-розвиваюче навчання, спонукає учнів 
працювати творчо.

Особливу увагу приділяє роботі з обдарованими учнями. Її 
вихованці щороку є переможцями Всеукраїнської олімпіади з 
історії, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів – членів МАН України, ІV (заключного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації ”Історія 
України і державотворення”.

Бібік Н. С. має великий педагогічний досвід, яким щедро 
ділиться з учителями області: проводить відкриті уроки, ”майстер-
класи”. Вона активний учасник обласних науково-практичних 
конференцій з питань сучасного викладання історії.

Бібік Наталія Станіславівна доброзичлива, принципова, 
коректна, ввічлива людина, вимоглива до себе, відповідальна, 
щира, працьовита. Користується авторитетом серед колег, учнів та 
їх батьків.

БІБІК  
НАТАЛІЯ 
СТАНІСЛАВІВНА

керівник секцій 
Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
учитель історії  
комунального закладу 
”Бобринецьке навчально-
виховне об’єднання 
”Навчально-виховний 
комплекс  
”Гімназія – загальноосвітня 
школа I-III ступенів №1” 
Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області

До навчання ставиться сумлінно, має ґрунтовні знання 
з усіх предметів. Особливий інтерес виявляє до вивчення 
історії, трудового навчання, літератури. Захоплюється музикою. 
Організована, уміє самостійно працювати з різними джерелами 
інформації. 

У 2019/2020 навчальному році стала переможцем ІІІ обласного 
етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання.

Виявляє активність у громадській і суспільно-корисній роботі, 
учасник та переможець різноманітних конкурсів.

Дар’я залюбки відвідує гуртки КЗ ”Центр дитячої та юнацької 
творчості”. Член Бобринецького міського парламенту дітей:

– у лютому 2020 року в рамках сесії обласного парламенту
дітей представляла досвід реалізації проєкту ”Добро доступне 
кожному”, на підтримку притулку для тварин;

– учасник ІІІ етапу ХХІ обласного чемпіонату з інтелектуальних
ігор серед школярів сезону 2019/2020 навчального року;

– у квітні 2020 року нагороджена сертифікатом учасника
Інтернет-конференції ХХV Всеукраїнського відкритого фестивалю 
дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому дню 
Землі на тему: ”Сучасна Україна моїми очима”, номінація ”Громадська 
думка”.

ФІЛІПЕНКО 
ДАР’Я

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ІV ЕТАПУ  
ХІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ  
УЧНІВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ У НОМІНАЦІЇ
”ІСТОРІЯ УКРАЇНИ І ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ”, 
ПРИСВЯЧЕНОГО ШЕВЧЕНКІВСЬКИМ ДНЯМ 
(ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ)

учениця 8 класу 
комунального закладу 
”Бобринецьке навчально-
виховне об’єднання 
”Навчально-виховний 
комплекс ”Гімназія – 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №1” 
Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області
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Миц Віталій Миколайович – молодий спеціаліст, ініціативний 
педагог, який постійно працює над підвищенням свого фахового 
та професійного рівня. З 2019 року є керівником гуртка ”Основи 
робототехніки та комп’ютерного моделювання” Маловисківського 
районного будинку дитячої та юнацької творчості, який працює на 
базі Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Значну увагу приділяє розвитку творчих здібностей учнів, 
через індивідуальний та диференційований підхід, організацію 
самостійної роботи. 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 лише за перший рік стали 
виконані науково-дослідницькі проєкти, що були представлені 
на Всеукраїнському рівні. Підготував фіналіста Всеукраїнського 
біологічного форуму учнівської та студентської молоді ”Дотик 
природи 2019” в категорії ”Фізика і астрономія”, а також 
переможця (ІІ місце) у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і 
раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму 
в категорії ”Екологічно безпечні технології та прикладна екологія”.

Ентузіазм, ідейність і майстерність допомагає Віталію 
Миколайовичу реалізовувати цікаві проєкти разом зі своїми 
здібними гуртківцями. 

МИЦ  
ВІТАЛІЙ 
МИКОЛАЙОВИЧ

вчитель фізики 
та інформатики 
Плетеноташлицької 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів 
Маловисківської 
районної ради 
Кіровоградської 
області, керівник гуртка 
”Основи робототехніки 
та комп’ютерного 
моделювання” 
Маловисківського 
районного будинку дитячої 
та юнацької творчості

Ярослав – це та людина, якій можна довіряти. Часто проявляє 
ініціативу у багатьох справах. Сім років очолює шкільний 
волонтерський загін, оскільки ще змалку був його активним 
учасником. Загалом зарекомендував себе як старанний, 
дисциплінований, працелюбний школяр, який має здібності до 
вивчення предметів природничо-математичного циклу. 

Хлопець відвідує гуртки географічного краєзнавства та основи 
робототехніки. Є слухачем секції ”Географія та ландшафтознавство” 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді. Учасник 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України,  переможець 
різноманітних конкурсів, фестивалів, проєктів обласного та 
Всеукраїнського рівня.

У 2019-2020 навчальному році став фіналістом Всеукраїнського 
біологічного форуму учнівської та студентської молоді ”Дотик 
природи 2019” в категорії ”Фізика і астрономія” та ”Науки про 
Землю (географія, геологія)”, а також переможцем Всеукраїнського 
конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-
натуралістичного напряму в категорії ”Екологічно безпечні 
технології та прикладна екологія”. Ярослав дуже цілеспрямований. 
Свою майбутню професію планує пов’язати з програмуванням. 

ХАВРО 
ЯРОСЛАВ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
ВИНАХІДНИЦЬКИХ І РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ 
ПРОЄКТІВ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО 
НАПРЯМУ В КАТЕГОРІЇ ”ЕКОЛОГІЧНО 
БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРИКЛАДНА 
ЕКОЛОГІЯ” (ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

учень 11 класу 
Плетеноташлицької 
загальноосвітньої школи 
Маловисківської 
районної ради 
Кіровоградської області
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Олександра з дитинства хотіла стати письменником та поетом, 
тому захоплювалася літературою, яка є невід’ємною частиною її 
життя. Бажання читати оригінали творів спонукали до вивчення 
іноземних мов, знання яких вона використала ставши переможцем 
ІІІ обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови.

Знайомство з її улюбленим твором ”Мартін Іден” Джека Лондона 
стимулювало зацікавлення філософією, а особливо нігілізмом та 
індивідуалізмом Фрідріха Ніцше. Тому в своїй творчій роботі вона 
поєднала літературу, знання англійської мови та  філософії, ставши 
переможцем ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції англійської 
мови. 

Зацікавленість у вивчені філософією Олександра продовжила 
ставши учасником та переможцем у Всеукраїнській олімпіаді з 
філософії.

Любить та займається хореографією, прагне до гармонійного 
розвитку. Є учасником ансамблю ”Пролісок”. Фізично активний 
спосіб життя дозволяє витримувати високі навчально-розумові 
навантаження.

Після закінчення школи вона мріє отримати гуманітарну 
освіту. Рівняється на однодумців, готових за допомогою знань 
розбудовувати та просвічувати майбутнє суспільство, збагачувати 
літературний світ та поповнювати ряди видатних філософів, взагалі 
гідних людей.

ХОВРАК 
ОЛЕКСАНДРА 

ПЕРЕМОЖНИЦЯ VІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ОЛІМПІАДИ З ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
учениця 9 класу 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради”

Вчитель вищої категорії, лауреат обласного туру 
Всеукраїнського конкурсу ”Учитель року-2016”, лауреат 
обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського 
2019 року. 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 ІІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад, переможців Всеукраїнської олімпіади з 
філософії. 

Світлана Вікторівна використовує елементи програми з 
філософії ”Філософія для дітей” спрямовані на систематичне 
навчання за допомогою філософії навичкам самостійно, 
аргументовано, критично міркувати для того, щоб підготувати 
інтелект до засвоєння нових знань.

КУШНЄРОВА 
СВІТЛАНА 
ВІКТОРІВНА

керівник секції 
Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
вчитель історії 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської  
обласної ради”
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Має високий рівень здібностей, який дає їй змогу досягти 
особливих успіхів у навчальній діяльності, успішно розв’язувати 
творчі завдання, виконувати творчу діяльність, виявляти 
оригінальність. Учениця проявляє допитливість, прагнення до 
створення нового, схильність до пошуку й вирішення проблем.

Щорічно здобуває перемоги у Всеукраїнському конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, у Всеукраїнських 
предметних олімпіадах обласного рівня, творчих конкурсах.

2019 рік: Всеукраїнська літня хімічна школа Малої академії наук 
України (м. Київ, Пуща-Водиця) (учасник); Міжнародний форум 
Innovation Market (м. Київ) (учасник) відзначений сертифікатом на 
участь в програмі бізнес-інкубатора Малої академії наук України 
UF Incubator протягом 2020 року; учасник Всеукраїнського 
фестивалю дисидентства та шістдесятницького руху; переможець 
Всеукраїнського конкурсу есе імені Сергія Кемського до Дня 
Гідності та Свободи.

2020 рік: ІІ етап всеукраїнського конкурсу ”Техно-Україна 2020”, 
національний етап міжнародного конкурсу науково-технічної 
творчості школярів ISEF 2020 (International Science and Engineering 
Fair) у номінації ”Інженерія” (диплом ІУ ступення) також проєкт 
”Дослідження впливу магнітного поля на фізичні характеристики 
кристалів” відзначено у секції матеріалознавства спеціальним 
призом компанією Evergree; ІІ (обласний) етап Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України секція ”Українська література” 
(диплом І ступеня), секція ”Охорона довкілля та раціональне 
природокористування” (диплом І ступеня), секція ”Хімія” (диплом 
ІІ ступеня), секція ”Літературна творчість” (диплом ІІІ ступеня); 
переможець Всеукраїнського конкурсу есе на тему ”Життя – 
це рух, а рух – це життя” в межах Міжнародного проєкту ”ЕСЕ”, 
Міжнародна виставка винахідників INTARG 2020 (бронзова медаль).

ХОЛЯВІНСЬКА 
АННА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ФІНАЛЬНОГО ЕТАПУ 
Х ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОЇ ВИСТАВКИ-КОНКУРСУ 
МОЛОДІЖНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ 
”МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ” В НОМІНАЦІЇ 
”МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ПЕРСПЕКТИВНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ” (ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ), 
МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ ВИНАХІДНИКІВ 
INTARG 2020 (БРОНЗОВА МЕДАЛЬ)

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учениця 11 класу  
опорного навчального 
закладу ”Петрівський 
навчально-виховний 
комплекс ”Дошкільний 
навчальний заклад – 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” 
Знам'янської 
районної ради 
Кіровоградської області”

Рябовол Олександр Іванович – спеціаліст вищої категорії, 
вчитель-методист, кваліфікований, талановитий  педагог. 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. 

У 2016 році був учасником обласної телевізійної інтелектуальної 
гри ”12 балів”, у 2017 році Олександр Іванович став переможцем 
районного конкурсу ”Вчитель року” в номінації ”Біологія” та був 
учасником обласного етапу.

У лютому 2019 року вчитель став учасником навчального 
тренінгу ”Організація навчально-дослідницької діяльності 
учнів” у рамках Всеукраїнського науково-освітнього проєкту 
”Впровадження інноваційних освітніх технологій в системі МАН” 
при НЦ ”Мала академія наук України” в Києві.

Знання учнів Рябовола О. І. відповідають вимогам навчальної 
програми. Його вихованці Слівінський С. (2017), Терпак О. (2018), 
Холявінська А. (2019) були призерами Всеукраїнського конкурсу 
юних дослідників ”Кристали” імені Євгена Гладишевського, 
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. 

В поточному навчальному році Терпак О. та Холявінська А. 
здобули перемогу у ІІ (фінальному) етапі Х Всеукраїнської науково-
технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів 
”Майбутнє України” у категорії ”Матеріалознавство”. А учениця 
Олександра Івановича – Поправко Руслана – посіла ІІІ місце 
Всеукраїнського конкурсу юних дослідників ”Кристали” імені 
Євгена Гладишевського.

РЯБОВОЛ 
ОЛЕКСАНДР 
ІВАНОВИЧ

керівник секції 
Кіровоградської  
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
вчитель хімії та біології 
філії ”Дмитрівська 
загальноосвітня школа” 
опорного навчального 
закладу ”Дмитрівська 
загальноосвітня школа  
I-III ступенів
імені Т. Г. Шевченка”
Дмитрівської сільської
ради Знам’янського району
Кіровоградської області
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Надія Сергіївна Частакова – особистість яскрава і 
творча. З одного боку, це відома українська поетеса та 
літературознавиця, з іншого – талановитий викладач 
української мови та літератури. Будучи педагогом, що постійно 
шукає себе і не зупиняється на досягнутому, Надія Сергіївна 
в своїй роботі використовує кращі методичні розробки й 
послуговується найновішими науковими здобутками в галузі 
філології. Працює за авторською системою тренінгового 
навчання, апробуючи в процесі вивчення складних 
теоретико-літературних понять власні методики. Її тренінги з 
активізації творчого мислення й розвитку фантазії не лише 
зацікавлюють відкритих до знань учнів, а й дають успішні 
результати. 

Зокрема, свідченням плідної праці педагога є те, що її 
вихованці посідають призові місця на предметних олімпіадах 
і літературних конкурсах обласного й всеукраїнського рівнів, 
зокрема таких: Всеукраїнський конкурс ”Всі ми діти твої, 
Україно” імені Д. Кононенка, Всеукраїнський конкурс есе 
імені С. Кемського, Всеукраїнський літературний конкурс 
”Україна в барвах слова”, мовно-літературний конкурс знавців 
української мови імені П. Яцика, обласний літературний 
конкурс імені В. Гончаренка, обласний літературний конкурс 
”Сокіл степів”.

Надія Сергіївна постійно перебуває у творчому пошуку. 
З 2012 року є членом Національної спілки письменників 
України. Авторка чотирьох поетичних книг. Лауреатка 
премій ”Сокіл степів” (2009, 2010) та Літературної премії 
імені Євгена Маланюка (2019). Член редколегії літературно-
мистецького часопису ”Вежа”. Авторка літературознавчої 
монографії та понад 30 одноосібних статей з актуальних 
проблем сучасної філології, методики викладання української 
літератури у школі. З 2018 року є членом Обласної Ради з 
питань патріотичного виховання.

Високий педагогічний такт, майстерність, інтелектуальний 
рівень, творча активність Надії Сергіївни забезпечують їй 
належний авторитет серед колег, школярів,студентів та їхніх 
батьків.

ЧАСТАКОВА 
НАДІЯ 
СЕРГІЇВНА

науковий керівник  
секцій Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 
документознавства та 
інформаційної діяльності 
Кіровоградського інституту 
розвитку людини

Надзвичайно багатогранна і гармонійно розвинута особистість. 
Однаково успішно проявляє себе у точних і гуманітарних науках. 
Мислить креативно й нестандартно, що допомагає учениці 
потужно заявити про себе у літературній творчості. Має високий 
рівень інтелекту, велике бажання активно самостійно навчатися, 
високу цілеспрямованість і наполегливість у навчанні, завдяки 
яким досягає високих успіхів з усіх предметів.

Займаючись науково-дослідницькою діяльністю у галузі 
української літератури та працюючи над створенням оригінальних 
авторських оповідань, прагне збагатити гуманітарну ауру сучасної 
культури. Результати власної інтелектуальної й творчої роботи 
успішно демонструє на різноманітних конкурсах та виставках. 
Упродовж трьох років є слухачкою секцій ”Літературна творчість” 
та ”Українська література” Кіровоградської МАН. 

За цей час щорічно виборювала призові місця на обласному 
етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в обох секціях 
і двічі представляла Кіровоградщину на Всеукраїнському етапі. 

Під час навчання в секціях української літератури та 
літературної творчості МАН Анна зарекомендувала себе як активна 
особистість, що постійно прагне до розвитку та вдосконалення. 
Була учасницею Всеукраїнської літньої філологічної школи 
МАН (м. Ужгород, 2018 р.); Міжнародної двомовної польсько-
української Школи з культурної дипломатії (м. Київ, 2018 р.); Школи 
з української культури ”Василь Стус. Як можливий діалог?” (м. Київ, 
2019 р.); Школи з культурної дипломатії ”Шляхами Леся Курбаса. 
Київ” (м. Київ, 2019 р.); Всеукраїнського фестивалю дисидентства та 
шістдесятницького руху (м. Київ, 2019 р.).

ХОЛЯВІНСЬКА
АННА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
ЕСЕ ІМЕНІ СЕРГІЯ КЕМСЬКОГО  
ДО ДНЯ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ ТА 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ  
НА НАЙКРАЩУ ІСТОРІЮ  
В РАМКАХ ПРОЄКТУ ”ЕСЕ”

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учениця 11 класу опорного 
навчального закладу 
”Петрівський навчально-
виховний комплекс 
”Дошкільний навчальний 
заклад – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” 
Знам'янської районної ради 
Кіровоградської області”
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Глєб показав себе як всебічно розвинута творча особистість, 
приймаючи активну участь в різноманітних конкурсах, олімпіадах.

З дитинства він займається фотографією. Глєб тричі приймав 
участь у міжнародному фотоконкурсі ”День”, неодноразовий 
учасник виставок ”Погляд” та ”Планета очима дитини”, представляв 
13 персональних фотовиставок в Кропивницькому, зайняв I місце 
в міському ”Фестивалі соціальної реклами”. Юний фотограф 
представляв Україну на Міжнародному семінарі в м. Каунас (Литва) 
та на Міжнародній фотовиставці в м. Нарва (Естонія).

Глєб має здібності та цікавість до вивчення суспільствознавчих 
наук. В 2019-2020 н. р. cтав переможцем ІІІ обласного етапу 
Всеукраїнської олімпіади з історії (диплом ІІ ступеня). Цікавість до 
вивчення історії та літератури привела учня до участі у Фестивалі 
шістдесятництва та дисидентського руху, де він став одним із 
наймолодших учасників. Зустрічі з цікавими людьми спонукали 
до вивчення ще й філософії. Тому наступним кроком стала участь 
та перемога у Всеукраїнській олімпіаді з філософії. Прагнення 
поглиблювати свої знання та зустрічі з однодумцями стимулювали 
до участі у школі з української культури ”Митрополит Андрій 
Шептицький – моральний авторитет, духовний лідер та ідейний 
сучасник”.

Як слухач Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді 
Глєб планує продовжити навчання ще і в наукових секціях історії та 
правознавства.

ЦУКАНОВ 
ГЛЄБ 

ПЕРЕМОЖЕЦЬ VІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ОЛІМПІАДИ З ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 
(ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ)

слухач Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учень 8 класу 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської  
обласної ради”

Вчитель вищої категорії, лауреат обласного туру 
Всеукраїнського конкурсу ”Учитель року-2016”, лауреат 
обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського 
2019 року. 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 ІІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад, переможців Всеукраїнської олімпіади з 
філософії. 

Світлана Вікторівна використовує елементи програми з 
філософії ”Філософія для дітей” спрямовані на систематичне 
навчання за допомогою філософії навичкам самостійно, 
аргументовано, критично міркувати для того, щоб підготувати 
інтелект до засвоєння нових знань.

КУШНЄРОВА 
СВІТЛАНА 
ВІКТОРІВНА

керівник секції 
Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
вчитель історії 
комунального закладу 
”Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської  
обласної ради”
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Самобутня й багатогранна особистість. Успішно проявляє себе 
у гуманітарних науках. Має оригінальне мистецьке світобачення й 
креативно трансформує його у прозових творах. 

Активна, цілеспрямована, ерудована, творча, неординарна 
у поглядах особистість. Учениця успішно працює в жанрі прози. 
Цього року світ побачила її дебютна книжка ”Цвіт першої надії”. 

Під час навчання в секції літературної творчості МАН Аліна 
зарекомендувала себе як активна особистість, що постійно прагне 
розвитку та вдосконалення. Цьогоріч Аліна здобула перемогу у ІІ 
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт і право представити Кіровоградщину на Всеукраїнському 
етапі. Також учениця впродовж навчального року була учасницею 
Всеукраїнського фестивалю шістдесятництва та дисидентського 
руху (м. Київ, 2019 р.); Всеукраїнської школи з української культури 
”Митрополит Андрей Шептицький...” (м. Львів, 2020 р.). 

Вражає творча активність Аліни, трансформована у перемоги 
під час літературних конкурсів різного рівня. Зокрема, дівчина 
перемогла у Всеукраїнському літературному конкурсі ”Україна в 
барвах слова” (номінація ”Казка”; м. Київ, 2019 р.); Всеукраїнському 
конкурсі есе імені Сергія Кемського (м. Київ, 2019 р.); Обласному 
конкурсі ”Різдвяна казка” (ІІІ місце, м. Кропивницький, 2020 р.); 
Всеукраїнському літературному конкурсі ”Всі ми діти твої, Україно!” 
імені Д. Кононенка (ІІІ місце, 2020 р.). 

Аліна має активну творчу й життєву позицію. У майбутньому 
мріє пов’язати своє життя з журналістикою. Саме тому вже зараз 
робить впевнені кроки у цьому напрямку, навчаючись на курсах 
”Школи Універсального журналіста” від Острозької академії.

ШЕВЧЕНКО 
АЛІНА 

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ ”УКРАЇНА 
В БАРВАХ СЛОВА”, ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ЕСЕ ІМЕНІ СЕРГІЯ КЕМСЬКОГО 
ДО ДНЯ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ, 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО 
КОНКУРСУ ”ВСІ МИ ДІТИ ТВОЇ, УКРАЇНО” 
ІМЕНІ Д. КОНОНЕНКА (ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учениця 9 класу 
Ізмайлівського закладу 
загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів 
Приютівської селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області

Надія Сергіївна Частакова – особистість яскрава і 
творча. З одного боку, це відома українська поетеса та 
літературознавиця, з іншого – талановитий викладач 
української мови та літератури. Будучи педагогом, що постійно 
шукає себе і не зупиняється на досягнутому, Надія Сергіївна 
в своїй роботі використовує кращі методичні розробки й 
послуговується найновішими науковими здобутками в галузі 
філології. Працює за авторською системою тренінгового 
навчання, апробуючи в процесі вивчення складних 
теоретико-літературних понять власні методики. Її тренінги з 
активізації творчого мислення й розвитку фантазії не лише 
зацікавлюють відкритих до знань учнів, а й дають успішні 
результати. 

Зокрема, свідченням плідної праці педагога є те, що її 
вихованці посідають призові місця на предметних олімпіадах 
і літературних конкурсах обласного й всеукраїнського рівнів, 
зокрема таких: Всеукраїнський конкурс ”Всі ми діти твої, 
Україно” імені Д. Кононенка, Всеукраїнський конкурс есе 
імені С. Кемського, Всеукраїнський літературний конкурс 
”Україна в барвах слова”, мовно-літературний конкурс знавців 
української мови імені П. Яцика, обласний літературний 
конкурс імені В. Гончаренка, обласний літературний конкурс 
”Сокіл степів”.

Надія Сергіївна постійно перебуває у творчому пошуку. 
З 2012 року є членом Національної спілки письменників 
України. Авторка чотирьох поетичних книг. Лауреатка 
премій ”Сокіл степів” (2009, 2010) та Літературної премії 
імені Євгена Маланюка (2019). Член редколегії літературно-
мистецького часопису ”Вежа”. Авторка літературознавчої 
монографії та понад 30 одноосібних статей з актуальних 
проблем сучасної філології, методики викладання української 
літератури у школі. З 2018 року є членом Обласної Ради з 
питань патріотичного виховання.

Високий педагогічний такт, майстерність, інтелектуальний 
рівень, творча активність Надії Сергіївни забезпечують їй 
належний авторитет серед колег, школярів,студентів та їхніх 
батьків.

ЧАСТАКОВА 
НАДІЯ 
СЕРГІЇВНА

науковий керівник  
секцій Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри 
документознавства та 
інформаційної діяльності 
Кіровоградського інституту 
розвитку людини
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Роман є розумним порадником, вимогливим братом, 
турботливим сином і, просто, хорошим хлопцем. Любить 
майструвати, іноді дорослі ніяковіють від спонтанних ідей та 
проєктів Романа. Батьки сприяють  захопленням хлопчика і 
спрямовують його вільний час у корисне русло.

Захоплюється спортом, відвідує спортивні секції. Любить 
кататися на лижах, велосипедах з однолітками. Вчить наполегливо 
англійську мову, бо мріє про далекі подорожі.

Минулого сезону 2018-2019 рр. разом зі своєю командою 
”Витівники” , слухач виборов ІІІ місце у І Всеукраїнській олімпіаді 
креативності, яка відбувалася у місті Києві у березні минулого 
року. Цього року команда виступає під іншим викликом під назвою 
”Науковий”, має власні дослідження та технічні винаходи і мріє про 
перемогу.

У червні 2020 року креативна команда від Кіровоградської 
області “BLACK&WHITE” разом з науковим керівником 
Гальченко  Л.  В. взяли участь у Міжнародній віртуальній олімпіаді 
креативності Destination Imagination Ukraine та отримали 
перемогу у номінації ”Виклик близнюків”. 

ШИПТЕНКО 
РОМАН

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
КРЕАТИВНОСТІ DESTINATION IMAGINATION

слухач Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,  
учень 8 класу 
Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської 
міської ради
Кіровоградської області

Учитель вищої категорії, учитель-методист, нагороджена 
грамотами Міністерства освіти і науки України, педагогічний 
стаж – 30 років. 

Незважаючи на значний досвід, Ларису Володимирівну 
неможливо назвати ”шаблонним” викладачем. Її уроки 
– це справжні творчі лабораторії, на яких учні не тільки
набувають нових знань, а й розкривають власний творчий
потенціал. Педагог ні на хвилину не зупиняється у творчому
та особистісному розвитку, глибоко володіє методикою
викладання предметів, є експертом у налагодженні комунікації
між учнями та формуванні міжпредметних компетенцій.
Саме тому учні Лариси Володимирівни ерудовані, кмітливі,
креативні, самодостатні та здатні працювати в команді.

Результативність роботи вчителя слід оцінювати за 
досягненнями його учнів: щороку в олімпіадах і конкурсах 
різних рівнів (включно з міжнародним) успішно змагаються 
не менше 30 вихованців Лариси Володимирівни. Протягом 
семи років її учні успішно змагаються у ІV етапі Всеукраїнської 
олімпіади з географії. Як керівник секцій Кіровоградської 
малої академії наук учнівської молоді, пані Лариса докладає 
зусиль до не менш важливого етапу діяльності педагога – 
підготовки майбутніх наукових кадрів. Два роки поспіль її 
учні здобували абсолютні перемоги у ІІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту наукових робіт та ставали лауреатами 
стипендії Президента України. 

І Всеукраїнська олімпіада креативності стала принципово 
новим викликом для учителя та її вихованців, які гідно 
боролись та посіли ІІІ місце у Інженерному виклику. Одразу ж 
після церемонії нагородження було вирішено не зупинятись 
у бронзовому віці й рухатись до омріяного золота й 
підкорення Нового Світу. 

У червні 2020 року науковий керівник Гальченко Л. В. 
разом з креативною командою від Кіровоградської області 
”BLACK&WHITE” взяли участь у Міжнародній віртуальній 
олімпіаді креативності Destination Imagination Ukraine та 
отримали перемогу у номінації ”Виклик близнюків”. 

ГАЛЬЧЕНКО 
ЛАРИСА 
ВОЛОДИМИРІВНА

керівник секції 
Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
учитель географії та 
економіки Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №6 
Новоукраїнської 
міської ради 
Кіровоградської області
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Владислав – обдарована особистість із високими здібностями, 
творчий, всебічно розвинутий учень. Виявляє значний інтерес 
до вивчення комп’ютерних технологій, інформатики, математики. 
Організований, уміє  цілеспрямовано зосередити увагу на 
досягненні поставленої мети. Вчиться критично мислити і робити 
обґрунтовані висновки, велику увагу приділяє самостійному 
здобуванню знань. Завдяки зацікавленості, наполегливості, 
вмотивованості зумів досягти значних результатів.

Учень  надає перевагу предметам природничого циклу, але 
демонструє високі результати з усіх предметів шкільної програми. 
Владислав виборов перемогу в конкурсі Global Youth Science and 
Technology Bowl (GYSTB) 2020, учасник онлайн змагання стартапів, 
онлайн хакатону, присвяченому пошуку технологічних рішень, що 
допоможуть людям у карантинний і пост-карантинний період. 
Учасник Міжнародного конкурсу проєктів молоді організованого 
Денверським університетом (США), iCan (міжнародне канадське 
змагання інженерів), стартапів та проєктів iCan site; переможець 
International Invention and Innovation (Польша) y категорії харчова 
індустрія (золота медаль). 

Владислав – 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. Завжди  готовий допомогти усім, хто потребує допомоги. Є 
прихильником здорового способу життя, популяризує його серед 
своїх товаришів.
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Кіровоградської гімназії 
нових технологій навчання 
Кіровоградської міської ради 
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