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Головними завданнями Кіровоградської МАНУМ є:

• виявлення, розвиток та підтримка юних талантів і 
обдарувань; 

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

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

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

Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді – 
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.

КІРОВОГРАДСЬКА
МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

СЬОГОДНІ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ МАНУМ ПРАЦЮЄ 12 НАУКОВИХ ВІДДІЛЕНЬ

За час роботи МАНУМ на базі комунального закладу 
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської обласної ради» (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.

2020

ЕКОЛОГІЯ
ТА АГРАРНІ НАУКИ ЕКОНОМІКА КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО,
 ФОЛЬКЛОРИСТИКА

ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО МАТЕМАТИКА МОВОЗНАВСТВО

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮТЕХНІЧНІ НАУКИ
ФІЗИКА

І АСТРОНОМІЯ
ФІЛОСОФІЯ

ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО ХІМІЯ ТА БІОЛОГІЯ ІСТОРІЯ

ЯК ОСВІТНЬО-ВИХОВНА СИСТЕМА ДІЄ ІЗ 1996 РОКУ 



Анатолій КОРОТКОВ народний артист Óкраїни, професор

Âсеукраїнський конкурс-захист 
науково-дослідницьких роáіт учнів-членів 
Ìалої академії наук Óкраїни º одним із 
провідних заходів ÌАН.

”

”

Äиректор Öентральноукраїнського наукового ліцею-інтернату, 
структурним підрозділом якого з 2008 року º Кіровоградська Ìала академія наук учнівської молоді

К ² Ð Î Â Î Ã Ð А Ä С Ü К А

Ó Ч Н ² Â С Ü К Î ¯  Ì Î Ë Î Ä ²



Конкурс проводиться з метою 
духовного, творчого, інтелектуального 
розвитку дітей країни, виховання їх у дусі 
патріотизму і демократичних цінностей, 
створення умов для формування 
інтелектуального потенціалу нації.

”

”

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА51
ПРЕДСТАВЛЕНА
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У IІІ ЕТАПІ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ  
УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ24

ПЕРЕМОГИ
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НАСТАВНИКИ ПЕРЕМОЖЦІВ IІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ПЕРЕМОЖЕЦЬ IІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

Олександра – обдарована особистість з високими здібностями, 
творча, всебічно розвинена учениця. Вона має міцну основу 
сформованих знань, умінь та навичок, бере участь у шкільних, 
міських, обласних олімпіадах з базових дисциплін.  Зарекомендувала 
себе відповідальною, ініціативною, наполегливою, працелюбною 
ученицею.

Організована, уміє цілеспрямовано зосередити увагу на 
досягненні поставленої мети. Має розвинуте критичне мислення, 
уміє робити обґрунтовані висновки. Вдало використовує знання, 
набуті в одній галузі, при вирішенні питань в інших галузях.

В 2018-2019 н. р. – ІІІ місце в секції кримськотатарської 
гуманітаристики у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. 

В 2019-2020 н. р. Олександра виборола перше місце у ІІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України з темою наукового дослідження «Роль 
кримськотатарської діаспори у суспільно-політичному житті 
Османської імперії/Туреччини (XVIII-XX ст.)». 

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

СКОВПІЙ 
ОЛЕКСАНДРА

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IІІ ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 
УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ «КРИМСЬКОТАТАРСЬКА 
ГУМАНІТАРИСТИКА
(ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ)

учениця 11 класу 
комунального закладу 
«Бобринецьке навчально-
виховне об’єднання 
«Навчально-виховний 
комплекс «Гімназія – 
загальноосвітня школа 
I-III ступенів №1» 
Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області

Наталія Станіславівна – педагог з різноманітними 
захопленнями і цікавим внутрішнім світом, стійкою 
системою принципів і власним світосприйняттям.
       Бібік Н. С. має високу наукову і теоретичну підготовку, 
володіє ефективними, сучасними методами і формами 
педагогічної діяльності. Постійно вдосконалює свою 
педагогічну майстерність. 
       Наталія Станіславівна – «вчитель-методист», 
«Відмінник освіти України», лауреат обласної педагогічної 
премії імені В. О. Сухомлинського, нагороджена 
нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».
Доцільно використовує в освітньому процесі 
інформаційно-комунікаційні технології. 
       Наталія Станіславівна глибоко переконана, що 
сподівання успіху живе в кожній дитині. Педагог 
налаштовує учня на успіх: чим більше праці, тим більше 
успіху.
       Особливу увагу приділяє роботі з обдарованими 
дітьми. Учні Наталії Станіславівні неодноразові переможці 
олімпіади з історії та предметних конкурсів. Слухачі МАН 
Сковпій Олександра, Басараб Вікторія та Почкай Анна в 
2020 році здобули у скарбничку не лише Бобринецької 
ОТГ, а й Кіровоградської області золото, срібло та бронзу.
       Такі призові місця та результати конкурсів 
підтверджують правильність форм і методів роботи, що 
використовує вчитель на уроках та в позакласній роботі.

БІБІК 
НАТАЛІЯ 
СТАНІСЛАВІВНА
керівник секцій кримськотатарської гуманітаристики, 

історії України Кіровоградської Малої академії наук 

учнівської молоді, вчитель історії комунального закладу 

«Бобринецьке навчально-виховне об’єднання «Навчально-

виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа 

I-III ступенів №1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області

Олександр Леонідович має вагомі наукові доробки, 
визнавався кращим науковцем кафедри всесвітньої 
історії та факультету історії та права ЦДПУ. Серед 
напрямків наукових досліджень – радянсько-афганські 
відносини у ХХ ст., історія Центральної України ІІ пол. 
XVIII-ХХ ст. Є автором понад 40 наукових публікацій, серед 
яких 3 монографії. Був членом авторського колективу 
навчального посібника для шкіл Кіровоградської області 
«Кіровоградщина: Історія рідного краю», яка в 2013 
році була удостоєна Обласної краєзнавчої премії імені 
В. Ястребова. У 2019 р. Олександр Ковальков за книгу 
«Вершино-Кам’янка. Історія» був удостоєний Обласної 
краєзнавчої премії імені В. Ястребова.
       Свій високий науковий і теоретико-методологічний 
рівень Олександр Леонідович використовує і під час 
роботи з учнями-слухачами Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді. Роботи під його 
керівництвом, присвячені сходознавчій проблематиці, 
визначаються проблемністю, нестандартністю і високим 
рівнем виконання. Про це свідчать щорічні перемоги 
його учнів на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України.
       У 2019-2020 н. р. підготував трьох переможців 
Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАНУМ України, серед 
яких диплом І ступеню у секції «Кримськотатарська 
гуманітаристика» – Сковпій Олександра.

КОВАЛЬКОВ 
ОЛЕКСАНДР 
ЛЕОНІДОВИЧ
науковий керівник секції всесвітньої історії 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 

історії Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка
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Наталія Станіславівна – педагог з різноманітними 
захопленнями і цікавим внутрішнім світом, стійкою 
системою принципів і власним світосприйняттям.
       Бібік Н. С. має високу наукову і теоретичну підготовку, 
володіє ефективними, сучасними методами і формами 
педагогічної діяльності. Постійно вдосконалює свою 
педагогічну майстерність. Наталія Станіславівна – 
«вчитель-методист», «Відмінник освіти України», лауреат 
обласної педагогічної премії імені В. О. Сухомлинського, 
нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».
Доцільно використовує в освітньому процесі 
інформаційно-комунікаційні технології. 
       Наталія Станіславівна глибоко переконана, що 
сподівання успіху живе в кожній дитині. Педагог 
налаштовує учня на успіх: чим більше праці, тим більше 
успіху.
       Особливу увагу приділяє роботі з обдарованими 
дітьми. Учні Наталії Станіславівні неодноразові переможці 
олімпіади з історії та предметних конкурсів. Слухачі МАН 
Сковпій Олександра, Басараб Вікторія та Почкай Анна в 
2020 році здобули у скарбничку не лише Бобринецької 
ОТГ, а й Кіровоградської області золото, срібло та бронзу.
       Такі призові місця та результати конкурсів 
підтверджують правильність форм і методів роботи, що 
використовує вчитель на уроках та в позакласній роботі.

БІБІК 
НАТАЛІЯ 
СТАНІСЛАВІВНА
керівник секцій кримськотатарської гуманітаристики, 

історії України Кіровоградської Малої академії наук 

учнівської молоді, вчитель історії комунального закладу 

«Бобринецьке навчально-виховне об’єднання «Навчально-

виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа 

I-III ступенів №1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області

Вікторія – творча та неординарна особистість. Має високий 
інтелектуальний потенціал, нестандартне мислення, знаходить 
творчий підхід до виконання будь-яких завдань.

Дівчина вміє самостійно організовувати навчальну діяльність, 
при підготовці домашніх завдань залучає багато додаткової 
літератури та різноманітні сучасні джерела  інформації, що дає 
можливість Вікторії максимально використовувати свій творчий 
потенціал та здобувати глибокі знання у різних галузях науки.

Вікторія з дитинства виявляла особливу цікавість до вивчення 
суспільствознавчих наук, демонструючи широкий кругозір, 
вміння висловлювати власну думку, аргументувати та доводити 
її. Учениця наполегливо займається дослідницькою роботою 
з історії рідного краю. Вікторія навчається мислити, діяти по-
новому. У майбутньому мріє отримати гідну освіту, адже має для 
цього  здібності та велике бажання.

У 2019-2020 н. р. отримала ІІ місце з темою науково-
дослідницької роботи «Організація допомоги біженцям на 
території Єлисаветградського повіту під час першої світової 
війни» у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України. 

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

БАСАРАБ 
ВІКТОРІЯ

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

учениця 11 класу 
комунального закладу 
«Бобринецьке навчально-
виховне об’єднання 
«Навчально-виховний 
комплекс «Гімназія 
– загальноосвітня 
школа I-III ступенів №1» 
Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області

Юрій Павлович має високу наукову і теоретичну 
підготовку, володіє ефективними, сучасними методами і 
формами педагогічної діяльності. В роботі зі слухачами 
секції використовує проблемно-розвиваюче навчання, 
диференційований підхід до учнів, спонукає учнів 
до творчого пошуку. Педагог-науковець розкриває 
перед слухачами секції глибинний зміст вітчизняної та 
регіональної історії. 

Тривалий час наукова робота Бондарчука Ю. П. була 
присвячена дослідженню вивчення історико-правових 
проблем, конституційних та економічних систем ХІХ-ХХ 
століть.

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

Слухачі КМАНУМ, керівником яких був Юрій 
Павлович, неодноразово здобували дипломи ІІ та 
ІІІ ступенів на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

БОНДАРЧУК 
ЮРІЙ 
ПАВЛОВИЧ
науковий керівник секції історичне краєзнавство 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 

кандидат історичних наук, доцент кафедри економічної 

теорії, маркетингу та економічної кібернетики 

Центральноукраїнського національного 

технічного університету
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Метою фахової діяльності Ольги Вікторівни є 
пізнання через художній текст історії, культури народів 
світу, естетичних та моральних цінностей; формування 
духовного світу учнів, їх світоглядних уявлень, 
загальнолюдських ціннісних орієнтирів.
       У повсякденній роботі Добровольська О. В. активно 
використовує інноваційні освітні методики й технології та 
поширює їх у професійному середовищі. Вміло поєднує 
індивідуальну та колективну роботу з учнями.
       Результатом плідної праці педагога є те, що її 
вихованці посідають призові місця на олімпіадах і 
конкурсах різного рівня: Всеукраїнській олімпіаді з 
української мови та літератури, Міжнародному конкурсі 
української мови імені Петра Яцика, Міжнародному 
мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка.
       Щороку готує переможців ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України та цього 
року підготувала призера ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України. 
       Висока педагогічна майстерність, інтелектуальний 
рівень, творча активність Ольги Вікторівни забезпечують 
їй належний авторитет серед педагогічної громадськості, 
школярів та батьків.

ДОБРОВОЛЬСЬКА 
ОЛЬГА 
ВІКТОРІВНА
керівник секції мистецтвознавства

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

вчитель зарубіжної літератури Панчівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомиргородської 

районної ради Кіровоградської області, керівник гуртка 

«Мистецтвознавство» Новомиргородського районного 

центру дитячої та юнацької творчості.

Сніжана має високий рівень компетентності з навчальних 
предметів, проявила себе як талановита, працездатна та 
дисциплінована учениця. 
       Займаючись науково-дослідницькою діяльністю в галузі 
мистецтвознавства, прагне сприяти поширенню серед ровесників 
відомостей про культуру рідного краю, талановитих митців-
земляків. Вважає своїм першочерговим завданням популяризацію 
творчості Андрія Надєждіна – талановитого українського 
художника, символіста нової хвилі. 
       Має перемоги: у 2019 році ІІІ етап Міжнародного конкурсу 
з української мови імені Петра Яцика (диплом І ступеня); 2020 
рік: ІV етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
імені Тараса Григоровича Шевченка (диплом ІІ ступеня); ІІІ етап 
Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури (диплом 
І ступеня); ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
секція мистецтвознавство, тема: «Символічні образи в живописі 
Андрія Надєждіна (м. Кропивницький)» (диплом I ступеня)
       Сніжана – творча й неординарна особистість. Має здібності 
до малювання, акторської гри, широкий читацький кругозір та 
багатий лексичний запас, тонкий художній смак і хист до науково-
дослідницької діяльності. Із задоволенням бере активну участь 
у позакласних та позашкільних заходах. Поряд із захопленням 
гуманітарними дисциплінами, багато уваги приділяє вивченню 
фізики та математики. В майбутньому прагне пов’язати своє життя 
з викладацькою та науково-дослідницькою діяльністю. 
       Наукові керівники: Добровольська О. В. та Кириченко О. І.

ГРЕК 
СНІЖАНА

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

учениця 10-го 
класу Панчівської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів 
Новомиргородської 
районної ради 
Кіровоградської області

Основними напрямками викладацької та 
наукової діяльності Олени Іванівни є проблеми історії 
образотворчого мистецтва та архітектури ХІХ-ХХ ст., 
особливості розвитку традиційної і сучасної художньої 
культури, дизайну, методологія вищої художньої освіти. 
Є автором понад 100 наукових і навчально-методичних 
праць, серед яких більше трьох десятків присвячено 
культурній спадщині Єлисаветградщини.

Проводить значну роботу по пропагуванню 
культури та мистецтва України, лауреат обласної 
премії в сфері образотворчого мистецтва та 
мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна 
2011 року у номінації «Мистецтвознавство та історія 
мистецтв», лауреат обласної премії науково-педагогічних 
працівників 2018, 2019 рік (за підготовку переможців 
ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт). 

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

КИРИЧЕНКО 
ОЛЕНА 
ІВАНІВНА
науковий керівник секції мистецтвознавства

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

образотворчого мистецтва та дизайну 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка.
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Микола Васильович зарекомендував себе як творчий, 
ініціативний вчитель, який ефективно використовує 
інноваційні освітні методики і технології, активно їх 
застосовує та поширює в освітньому середовищі, 
досконало володіє методикою викладання фізики 
і математики, володіє широким спектром стратегії 
навчання, вміє продукувати оригінальні інноваційні ідеї, 
застосовує нестандартні форми проведення уроку. 
       Учитель працює над реалізацією науково-методичної 
проблеми: «Формування природничо-наукової 
компетентності на уроках фізики і математики». Для 
цього застосовує різні інтерактивні форми навчання, 
індивідуально-диференційований підхід, проєктні 
технології, інформаційно-комп’ютерні технології.
       Особливу увагу педагог приділяє роботі з 
обдарованими учнями. Здобувачі освіти Миколи 
Васильовича є постійними призерами ІІ етапу 
Всеукраїнських олімпіад з фізики та математики. В 2018-
2019 навчальному році його вихованець став призером 
ІІ етапу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН, а в 2020 році став переможцем (диплом ІІ ступеня) 
ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України.
       Микола Васильович активізує пізнавальну діяльність 
учнів за допомогою великого обсягу позакласної роботи. 
Він є координатором Міжнародного математичного 
конкурсу «Кенгуру» та Всеукраїнського фізичного 
конкурсу «Левеня».

БЕРЕЗА 
МИКОЛА 
ВАСИЛЬОВИЧ
вчитель фізики і математики комунального закладу 

«Олександрівське навчально-виховне об'єднання №1» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської області

Дмитрук Ян цілеспрямований, ініціативний, працелюбний, 
прагне до здобуття знань, вміє планувати свою навчальну та 
дослідницьку роботу. Хлопець всебічно розвинений, ерудований, 
його цікавить світ у всіх своїх проявах. Ян займається спортом, 
любить читати, думати і спостерігати, аналізувати події і явища 
довкола.

Але справжнім захопленням для Яна стала фізика і математика, 
у яких він реалізує свої вміння і здобуті навички. Особливий 
інтерес для хлопця має практичне застосування науки.

У своїй науково-дослідницькій роботі «Зниження тепловтрат 
будівлі за рахунок застосування енергозберігаючих матеріалів» 
Ян проаналізував наукову та спеціальну літературу з метою 
вивчення фізичних особливостей теплопровідності та дослідив 
закономірності теплопередачі, а також створив експериментальну 
установку та розробив методику проведення дослідження для 
визначення коефіцієнта теплопровідності будівельних матеріалів.

У 2020 році з цією роботою зайняв ІІ місце на ІІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України в секції «Експериментальна фізика».

Дмитрук Ян систематично бере участь у ІІ і ІІІ етапах 
Всеукраїнських олімпіад з фізики і математики.

Наукові керівники: Береза М. В., Неліпович В. В.

ДМИТРУК 
ЯН

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

учень 11 класу 
комунального закладу 
«Олександрівське 
навчально-виховне 
об’єднання №1» 
Олександрівської 
районної ради 
Кіровоградської області

Віктор Володимирович багато уваги приділяє роботі 
з обдарованими дітьми. З 2008 року він є керівником 
секцій відділення «Фізика і астрономія» Кіровоградської 
Малої академії наук учнівської молоді. 
       Результатом плідної праці та послідовної 
пошуково-дослідницької роботи зі слухачами Малої 
академії наук України є здобуття призових місць на 
ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. В 2013 
році Скіпа Вадим виборов ІІ місце на ІІІ етапі Конкурсу-
захисту, в 2014 році Пуляєва Анна – диплом ІІІ ступеня, в 
2020 році ІІ місце отримав Дмитрук Ян.
       Віктор Володимирович має 27 наукових та науково-
методичних публікацій, з яких 9 одноосібних (5 статей 
у фахових виданнях); автор програмного педагогічного 
засобу «Віртуальна фізична лабораторія з вивчення 
властивостей рідких кристалів» та методичних 
рекомендацій «Рідкі кристали та їх властивості. 
Факультативний спецкурс», співавтор посібників 
«Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів 
у загальноосвітній та вищій педагогічній школі», 
«Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у 
середній загальноосвітній школі», «Рідкі кристали та їх 
властивості. Факультативний спецкурс» та посібника 
рекомендованого МОН України №1/11-1708 від 
17. 11. 2013 р.: «Вивчення фізичних властивостей рідких 
кристалів у середній загальноосвітній школі».

НЕЛІПОВИЧ 
ВІКТОР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ
керівник секції аерофізики та космічних досліджень 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді



2120

НАСТАВНИКИ ПЕРЕМОЖЦІВ IІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ПЕРЕМОЖЕЦЬ IІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

Науково-педагогічна діяльність Інни Петрівни 
вирізняється інноваційним підходом до організації 
професійної підготовки майбутніх учителів з урахуванням 
сучасних тенденцій модернізації освітньої сфери України 
та запитів студентів. Вчена-педагог цілеспрямовано 
й продуктивно працює щодо розвитку педагогічного 
інструментарію викладання навчальних дисциплін 
(педагогіка, методика організації виховної роботи, 
професійна педагогіка, система виховної роботи закладу 
вищої освіти). 
       Має понад 50 публікацій з проблематики середньої та 
вищої школи, професійної підготовки учителів, виховної 
роботи. Серед них – колективні монографії, навчально-
методичні посібники, статті у фахових вітчизняних 
та закордонних виданнях, зокрема три в журналах 
індексованих в Scopus.
       Науковець успішно поєднує науково-методичну 
діяльність в університеті з методичною роботою, 
спрямованою на підвищення професійної компетентності 
вчителів регіону.
       Значну увагу Інна Петрівна приділяє діяльності, 
спрямованій на формування спрямованості учнівської 
молоді до педагогічної діяльності. Вона є науковим 
керівником секції педагогіки Кіровоградської МАН, 
слухачі якої успішно презентують Кіровоградську 
область на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України: 
Балог Владислав (2018 р. ІІІ місце, 2019 р. ІІ місце); 
Малохатко Ярослава (2020 р. ІІ місце).

КРАСНОЩОК 
ІННА 
ПЕТРІВНА
науковий керівник секції педагогіки 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Ярослава з дитинства виявляла особливу цікавість до 
вивчення як наук, так і мистецтва. Демонструвала широкий 
кругозір, вміння висловлювати власну думку, доводити її. 
       Зацікавленість музикою і математикою привели ученицю до 
створення міждисциплінарного дослідження. Ставши слухачем 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, у 2019 році 
здобула диплом ІІІ ступеня в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 
в секції «Математичне моделювання» з темою наукової роботи 
«Статистичний аналіз закономірностей у творах Ф. Шопена».

У випускному класі Ярослава проявила зацікавленість у 
вивчені педагогіки, а саме: теми підвищення ефективності 
формування лідерських якостей старшокласників. У 2020 році 
здобула диплом ІІ ступеня в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 
в секції «Педагогіка» з темою наукової роботи «Формування 
лідерських якостей старшокласників у виховному процесі 
загальноосвітнього навчального закладу».

Має здібності до музики, сценічної майстерності. Працює над 
підвищенням рівня своїх знань. Ярослава бере участь у багатьох 
позакласних заходах, концертах. Старанно допомагає із пошуком 
інформації для проведення виховних заходів, навчальної роботи 
у класі. Дотримується моральних норм поведінки. Самостійна у 
судженнях та вчинках, поважає інтереси інших. 

Наукові керівники: Краснощок І. П., Мазур Н. І., Павленко В. В.

МАЛОХАТКО 
ЯРОСЛАВА

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

випускниця 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий 
ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»

Вікторія Володимирівна має високий рівень наукової 
та теоретичної підготовки, володіє сучасними формами 
і методами педагогічної діяльності, ерудована, її уроки 
відзначаються творчістю, використанням нових форм. Під 
час викладання предмета, надає перевагу проблемно-
пошуковим дослідницьким методам навчання, виробляє 
в учнів нестандартні підходи до аналізу художніх творів, 
учить дітей не лише володіти мовою та мовленням, а 
ще й умінню висловлювати особисту думку та власний 
погляд на літературу, розвиває критичне мислення. 
Серед її пріоритетних завдань – виховання свідомого 
громадянина, патріота, сучасної людини, здатної не 
лише до адаптування в сучасному світі, а й до власного 
творчого вдосконалення та розвитку.

Уроки педагога відповідають сучасним тенденціям 
в освітній галузі, викликають професійну зацікавленість 
студентів-філологів, які із задоволенням проходять 
педагогічну практику в класах під керівництвом Вікторії 
Володимирівни. Серед студентів філологічного факультету 
є й її випускники Центральноукраїнського наукового 
ліцею-інтернату, які обрали свою майбутню спеціальність 
не без впливу вчителя - наставника.

Успішні результати вихованців у обласних конкурсах, 
олімпіадах та ЗНО – практичне підтвердження плідної 
праці викладача.

Вікторія Володимирівна вчитель-методист, 
відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком 
«Василь Сухомлинський».

ПАВЛЕНКО 
ВІКТОРІЯ 
ВОЛОДИМИРІВНА
вчитель української мови та літератури комунального 

закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»
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Олександр Наумович – учитель вищої категорії, 
вчитель-методист, Заслужений вчитель України, 
нагороджений відзнакою Президента України – орденом 
«За заслуги» ІІІ ступеня. Творчо працюючий, креативний 
педагог, уже понад тридцять років викладає історію, в 
тому числі понад два десятиліття для учнів 10-11-х класів 
Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату.

Досконало володіє методикою викладання предмета, 
уроки проводить на високому науковому рівні, у 
своїй роботі використовує кращі зразки інноваційних 
педагогічних технологій. Вчитель-методист щедро 
ділиться надбаннями педагогічної майстерності з 
колегами Кіровоградщини.

Учні Олександра Наумовича є щорічними призерами 
обласних та Всеукраїнських олімпіад з історії, призерами 
ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Щороку його 
випускники складають ЗНО з історії на 180-199 балів та 
у подальшому навчаються на історичних факультетах 
провідних закладів вищої освіти держави.

ЯКИМЧУК 
ОЛЕКСАНДР 
НАУМОВИЧ
керівник секції етнології 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 

вчитель історії комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»

Антон – цілеспрямований, ерудований, працелюбний та 
ініціативний учень. З дитинства є активним учасником шкільного 
життя, творчих та мистецьких заходів міста. Користується повагою 
серед учителів та учнів.

Підґрунтям науково–дослідницької діяльності учня стало 
вивчення біологічних та гуманітарних наук. У 2017-2018 
навчальному році став переможцем обласної олімпіади з екології. 
За рік до цього робить першу спробу з написання дослідницької 
роботи щодо ролі козацьких зимівників в економічному освоєнні 
сучасної Кіровоградщини, виборовши у 2018 році ІІ місце на ІІI 
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук з цієї тематики. 

Зі вступом до Центральноукраїнського наукового ліцею-
інтернату надає перевагу предметам гуманітарного, художньо-
естетичного та філософського циклів. Не полишає участі в 
обласних олімпіадах (ІІ місце з історії у 2020 році), здійснюючи свої 
наукові пошуки у Державних архівах Кіровоградської та Одеської 
областей. 

У 2020 році Антон здобуває ІІ місце на ІІI етапі Всеукраїнського 
конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук у секції «Історичне краєзнавство» (тема: «Козацький 
зимівник Буго-Дніпровського межиріччя в умовах інкорпорації 
Російською імперією»). 

Наукові керівники: Якимчук О. Н. та Бондарчук Ю. П. 

ПОТЄХІН 
АНТОН

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

випускник 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий 
ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»

Юрій Павлович має високу наукову і теоретичну 
підготовку, володіє ефективними, сучасними методами і 
формами педагогічної діяльності. В роботі зі слухачами 
секції використовує проблемно-розвиваюче навчання, 
диференційований підхід до учнів, спонукає учнів 
до творчого пошуку. Педагог-науковець розкриває 
перед слухачами секції глибинний зміст вітчизняної та 
регіональної історії. 

Тривалий час наукова робота Бондарчука Ю. П. була 
присвячена дослідженню вивчення історико-правових 
проблем, конституційних та економічних систем ХІХ-ХХ 
століть.

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

Слухачі КМАНУМ, керівником яких був 
Юрій Павлович, неодноразово здобували дипломи ІІ та 
ІІІ ступенів на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

БОНДАРЧУК 
ЮРІЙ 
ПАВЛОВИЧ
науковий керівник секції історичне краєзнавство 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 

кандидат історичних наук, доцент кафедри економічної 

теорії, маркетингу та економічної кібернетики 

Центральноукраїнського національного 

технічного університету
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НАСТАВНИКИ ПЕРЕМОЖЦІВ IІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ПЕРЕМОЖЕЦЬ IІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

Олександр Наумович – учитель вищої категорії, вчитель-методист, Заслужений вчитель України, 
нагороджений відзнакою Президента України – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Творчо працюючий, 
креативний педагог, уже понад тридцять років викладає історію, в тому числі понад два десятиліття для учнів 
10-11-х класів Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату.

Досконало володіє методикою викладання предмета, уроки проводить на високому науковому рівні, 
у своїй роботі використовує кращі зразки інноваційних педагогічних технологій. Вчитель-методист щедро 
ділиться надбаннями педагогічної майстерності з колегами Кіровоградщини.

Учні Олександра Наумовича є щорічними призерами обласних та Всеукраїнських олімпіад з історії, 
призерами ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. 
Щороку його випускники складають ЗНО з історії на 180-199 балів та у подальшому навчаються на історичних 
факультетах провідних закладів вищої освіти держави.

В 2019-2020 н. р. Олександр Наумович підготував 5 призерів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
НДР учнів-членів МАН України.

ЯКИМЧУК 
ОЛЕКСАНДР 
НАУМОВИЧ

вчитель історії комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»

З 2019 року Антон активно працює у напрямку краєзнавчого 
релігієзнавства.
       Значення своєї роботи Антон вбачає у просвітницькій 
діяльності, тож бере участь у міжнародних та всеукраїнських 
наукових конференціях, апробуючи результати своїх досліджень. 
У 2019 році став переможцем очної ХХХVII-ї Міжнародної 
краєзнавчої конференції молодих учених «Сучасне краєзнавство 
в міждисциплінарному вимірі (присвяченій 175-річчю з дня 
народження І. Ю. Рєпіна)» у м. Харкові. 
       Роботи учня з історико-релігійної тематики характеризуються 
самостійністю пошуку, який Антон здійснює на основі залучених 
вперше до наукового кола архівних матеріалів. Разом з тим, 
цікавим є візуальне бачення учнем минулого – Антон доповнює 
свої роботи авторським ілюстрованим та картографічним 
матеріалом. 
       У 2020 році виборов ІІ місце на ІІI етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук у секції «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» 
(тема роботи: «Лелеківський храм Святої Трійці в історичному 
та соціокультурному вимірі»). Антон є членом наукової ради 
історико-краєзнавчого клубу «Краєзнавство: Центральний регіон» 
у м.Кропивницькому, автором статей з наукової періодики. 
       У вільний від навчання час займається графікою та поезією, 
є членом студентської організації «O.poerty» та «Спудейський 
вісник». 

Науковий керівник: Якимчук О. Н. 

ПОТЄХІН 
АНТОН

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IІІ ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-
ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У 
СЕКЦІЇ «ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 
ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ» 
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

випускник 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий 
ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»



2726

НАСТАВНИКИ ПЕРЕМОЖЦІВ IІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ПЕРЕМОЖЕЦЬ IІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

Зацікавленість юриспруденцією та муніципальним правом 
надихнула Катерину на проведення досліджень проблем 
правового регулювання місцевого самоврядування в Україні. 
Ставши слухачем Кіровоградської Малої академії наук, в 2018 та 
2019 роках учениця виборола ІІІ та ІІ місце відповідно на ІІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, 
її роботи були присвячені проблемам добровільного об’єднання 
територіальних громад та аналізу Європейської хартії місцевого 
самоврядування як джерела муніципального права України.

У 2019-2020 році Катерина продовжила розробку 
проблематики цього важливого напрямку досліджень і 
присвятила свій науково-дослідницький проєкт аналізу 
міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування та 
практиці їх реалізації в Україні. За результатами конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, III 
етап якого відбувся онлайн у листопаді 2020 року, Катерина посіла 
II місце.

Навчання у Кіровоградській Малій академії наук учнівської 
молоді, написання науково-дослідницьких робіт, їх захист 
та зацікавленість у подальшому вивченні юридичної науки, 
зумовили професійний вибір дівчини. У 2020 році вона вступила 
до Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, де опановує освітню 
програму «Міжнародне право».

Науковий керівник: Якимчук О. Н.

СЕРГІЄНКО 
КАТЕРИНА

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

випускниця 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий 
ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»

Олександр Наумович – учитель вищої категорії, вчитель-методист, Заслужений вчитель України, 
нагороджений відзнакою Президента України – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Творчо працюючий, 
креативний педагог, уже понад тридцять років викладає історію, в тому числі понад два десятиліття для учнів 
10-11-х класів Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату.

Досконало володіє методикою викладання предмета, уроки проводить на високому науковому рівні, 
у своїй роботі використовує кращі зразки інноваційних педагогічних технологій. Вчитель-методист щедро 
ділиться надбаннями педагогічної майстерності з колегами Кіровоградщини.

Учні Олександра Наумовича є щорічними призерами обласних та Всеукраїнських олімпіад з історії, 
призерами ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. 
Щороку його випускники складають ЗНО з історії на 180-199 балів та у подальшому навчаються на історичних 
факультетах провідних закладів вищої освіти держави.

В 2019-2020 н. р. Олександр Наумович підготував 5 призерів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
НДР учнів-членів МАН України.

ЯКИМЧУК 
ОЛЕКСАНДР 
НАУМОВИЧ

вчитель історії комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»
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У 2019 році Микита посів І місце в обласному етапі 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології; ІІІ місце у 
всеукраїнських олімпіадах з хімії та географії; ІІ місце у ІІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України (науково-дослідницька 
робота «Вплив мозкової активності різних ділянок головного 
мозку на рівень глюкози крові у хворих на діабет»).

Микита впевнений, що навчання в Малій академії наук України 
допоможе йому у своїй майбутній професійній діяльності. Він 
планує пов’язати своє життя з біологією, адже вивчення життя 
є найважливішим для кожної людини, яка є частиною цієї 
величезної системи. Безумовно, зупинятися на досягненому він не 
збирається, адже в нього є ще величезна кількість нереалізованих 
ідей. 
       Наукові керівники: Конарьова К. Ю., Маркова О. В., 
Красовська А. С. 

ТІТЯНИЧЕНКО 
МИКИТА

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

учень 10-го класу НВК 
«Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №3 – гімназія» 
Знам’янської міської ради

КОНАРЬОВА 
КАТЕРИНА 
ЮРІЇВНА
вчитель біології, хімії та екології НВК «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №3 – гімназія» Знам'янської міської ради, 

керівник гуртка «Look Inside»

Катерина Юріївна у процесі підготовки до уроків використовує 
можливості Інтернету, з якого черпає багато корисного і 
цікавого навчального матеріалу, який ефективно використовує 
на заняттях. Ефективність засвоєння навчального матеріалу 
забезпечує проведенням на уроках біологічних експериментів, 
дослідів, використання демонстрацій при поясненні теми. Для цього 
використовує сучасні навчально-інформаційні технології. 
Практикує різні форми навчальної діяльності: групову, фронтальну, індивідуальну, які здійснює в умовах 
колективної діяльності. Ефективно використовує методи активного навчання на різних етапах уроку: під час 
первинного оволодіння знаннями, їх закріплення та вдосконалення, формування вмінь та навичок. 

Вихованці вчителя постійно стають переможцями олімпіад та призерами ІІ (міського) та ІІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Також готує переможців ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та 
цього року підготувала призера ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України Тітяниченко Микиту. 

КРАСОВСЬКА 
АНАСТАСІЯ 
СЕРГІЇВНА
вчитель біології та хімії в НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№3 – гімназія» Знам'янської міської ради

Анастасія Сергіївна має стаж педагогічної роботи 7 років. 
Працюючи над проблемою: «Активізація уваги та пізнавальної 
діяльності учнів за допомогою використання інтерактивного 
навчання», вчитель створює умови для розвитку творчого, 
критичного та аналітичного мислення учнів, організувала роботу 
учнів з опитувальником «Kahoot», створивши для цього технічні 
умови. 

Під час уроків вчитель створює атмосферу для співтворчості, 
взаємонавчання, співпраці, бо учень добре вчиться лише тоді, коли йому цікаво, коли він переживає хоч 
маленький успіх у своїй справі, відчуває себе творцем чогось нового. 

Анастасія Сергіївна відома в школі та місті як гарний, досвідчений учитель біології та хімії. Грамотний педагог, 
уважна, ділова, вимоглива вчителька, віддана педагогічній професії, яка любить дітей і безмежно закохана в 
свою роботу. Нею розроблено систему уроків з багатьох програмових тем. 

Результатом наполегливої праці вчительки є постійні високі показники навчальних вмінь і навичок її учнів, 
постійні перемоги на шкільних та міських олімпіадах, призові місця на обласних олімпіадах, участь та численні 
перемоги її вихованців у різноманітних конкурсах, змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів («Геліантус», 
«Наурок», «Цікава наука», тощо). 

МАРКОВА 
ОЛЕНА 
ВІТАЛІЇВНА
науковий керівник секції біології людини Кіровоградської 

Малої академії наук учнівської молоді, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка

Науково-педагогічний стаж Олени Віталіївни становить 
27 років. Вона викладає курси з навчальних дисциплін: «Біохімія 
фізичного виховання і спорту» та «Біомеханіка» на факультеті 
фізичного виховання. Має 76 публікацій, з них 63 наукових та 
5 навчально-методичного характеру, у тому числі 20 наукових 
праць, опублікованих у вітчизняних рецензованих фахових виданнях 1 наукову працю, що включена до 
наукометричної бази Web of Science. Здійснює керівництво науковою роботою секції біології людини 
Кіровоградської МАНУМ з 2015 року. Під керівництвом Олени Віталіївни слухачка секції «Біологія людини» 
Козир І., у 2016 році виборола ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України, у 2019 році – ІІІ місце – Оглоб’як Анна, у 2020 році – ІІІ місце – Тітяниченко Микита. 
За час роботи нагороджена Подякою міністерства освіти і науки України (2016 р.), Подякою управління освіти і 
науки Кіровоградської обласної державної адміністрації (2020 р.).

Неоднаразовий лауреат обласної премії для науково-педагогічних працівників за підготовку переможців ІІІ 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.
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Оксана Василівна багато років працює керівником секцій відділення економіки Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді. Вона досконало володіє методикою предмета, вміє організувати і спрямувати 
процес навчання з учнями-слухачами КМАНУМ так, щоб він був продуктивним, цікавим, максимально 
творчим, ефективним та сучасним.

Керівник застосовує індивідуальний підхід до кожної обдарованої дитини, враховує особливості її 
характеру та творчі інтереси, формуючи особисту відповідальність кожного учня за результат навчання. Вона 
спонукає майбутніх  науковців до самостійного, зацікавленого, творчого пошуку, роблячи все для розкриття 
внутрішнього потенціалу кожного учня.

Вихованці КМАНУМ під керівництвом Оксани Василівни вчаться критично мислити, грамотно працювати з 
інформацією, збирати необхідні факти, аналізувати їх за допомогою економічних, статистичних, математичних 
та інших методів, а також робити необхідні узагальнення та формулювати аргументовані висновки.

Головним досягненням педагога є, звичайно, успіхи його учнів. Щороку слухачі її секції виборюють 
призові місця на ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України.

У 2020 році слухачка секції «Мікроекономіка та макроекономіка» Шалімова Катерина посіла ІІ місце на III 
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у з темою роботи: «Місце і роль спорту 
в соціально-економічній системі: регіональний, національний, міжнародний вимір», науковим керівником якої 
є Сторожук О. В..

Основні напрями викладацької та наукової діяльності науковця – цифрова економіка, людський 
капітал, соціальний капітал, економіка освіти. Автор має понад 100 публікацій, в тому числі у закордонних 
виданнях, які входять до наукометричної бази Web of Science. Член  спеціалізованої вченої ради по захисту 
кандидатських дисертацій СВР К 23.073.03. Активний учасник багатьох міжнародних та вітчизняних науково-
практичних конференцій і семінарів.

СТОРОЖУК 
ОКСАНА 
ВАСИЛІВНА
науковий керівник секції мікроекономіки та макроекономіки

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 

кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки, менеджменту та комерційної діяльності 

Центральноукраїнського національного 

технічного університету

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

У 2019 році брала участь у конкурсі есе (Open Future 
Essay Competition 2019), яке було організовано виданням The 
Economist (https://www.economist.com/) в рамках проєкту THE 
ECONOMIST’s Open Future initiative, на тему «Які фундаментальні 
економічні та політичні зміни потрібні, якщо взагалі потрібні, для 
ефективної протидії кліматичним змінам? («What fundamental 
economic and political change, if any, is needed for an eff ective 
response to climate change?»). Активно бере участь у міжнародних 
науково-практичних конференціях учнівської молоді, студентів і 
молодих вчених.

Катерина професійно займається спортом, має спортивний 
розряд «кандидат в майстри спорту з художньої гімнастики», що 
вплинуло на вибір напряму її наукових досліджень.  

Протягом двох років брала участь у ІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України. У 2020 році зайняла ІІ місце на III етапі 
(секція «Мікроекономіка та макроекономіка»), тема роботи: «Місце 
і роль спорту в соціально-економічній системі: регіональний, 
національний, міжнародний вимір».

Мріє присвятити себе роботі в сферах лінгвістики, фінансової 
аналітики, міжнародного права. 

Науковий керівник: Сторожук О. В.

ШАЛІМОВА 
КАТЕРИНА

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

випускниця Комунального 
закладу «Навчально-
виховне об’єднання 
І-ІІІ ступенів «Науковий 
ліцей Міської ради 
міста Кропивницького 
Кіровоградської області»
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Ольга спокійна, врівноважена та розсудлива. Їй притаманна 
спостережливість, кмітливість, тактовність, завжди має власну 
думку та вміє її відстоювати.

Наполеглива праця, бажання постійного вдосконалення 
призвели до вагомих результатів. Декілька років поспіль Ольга є 
учасником і призером різних інтелектуальних змагань обласного 
та всеукраїнського рівня: 2018 рік: ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади 
з фізики (диплом IІ ступеня); 2019 рік: ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України, секція науково-технічна творчість 
та винахідництво, тема: «Альтернативна енергія в урбанізованих 
зонах» (диплом ІІ ступеня); ІІ етап Всеукраїнського конкурсу 
«Intel Еко-Україна 2019» (диплом IІ ступеня); фінальний етап 
ІХ 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 матеріалознавство, тема: «Лінза зі змінними оптичними 
характеристиками» (диплом ІІ ступеня) та ІІІ етап 
(диплом ІІІ ступеня).

Бере активну участь у виховних заходах наукового ліцею-
інтернату та у громадській діяльності, користується повагою 
серед однолітків та педагогів.

Наукові керівники: Амосов В. В. та Мірошниченко О. І.

БОРОВИК 
ОЛЬГА

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

учениця 11 класу 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»

Володимир Васильович має сорокарічний стаж 
науково-педагогічної роботи, широко використовує у 
роботі з учнями інформаційно-комунікаційні технології.

Результати наукових досліджень Амосова В. В. широко 
висвітлені у 80 науково-методичних працях, серед яких 12 
патентів на винаходи. 

Нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки 
України та нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Його вихованці є постійними учасниками та 
переможцями різних конкурсів: Всеукраїнська науково-
технічна виставка-конкурс молодіжних інноваційних 
проєктів «Майбутнє України», Всеукраїнський конкурс 
«Intel Еко-Україна»; Всеукраїнський конкурс «Intel-Техно 
Україна»; Міжнародна науково-практична конференція 
«Відновлювальна енергетика та енергоефективність у ХХІ 
столітті».

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

Висока педагогічна майстерність, інтелектуальний 
рівень, творча активність Володимира Васильовича 
забезпечують йому належний авторитет серед 
педагогічної громадськості.

АМОСОВ 
ВОЛОДИМИР 
ВАСИЛЬОВИЧ
науковий керівник секції науково-технічної творчості 

та винахідництва Кіровоградської Малої академії наук 

учнівської молоді, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри сільськогосподарського машинобудування 

Центральноукраїнського національного 

технічного університету

Олександр Іванович працює вчителем фізики та 
математики з 2005 року. З 2011 року є керівником 
секції «Науково-технічна творчість та винахідництво» 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді. 
       Учні, підготовлені Олександром Івановичем, є 
постійними переможцями різного рівня змагань та 
конкурсів. 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 у Бразилії.
       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 
ОЛЕКСАНДР 
ІВАНОВИЧ
керівник секції технологічних процесів та перспективних 

технологій Кіровоградської Малої академії наук учнівської 

молоді, вчитель фізики та математики комунального 

закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»
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Юрій з самого дитинства цікавиться предметами гуманітарного 
напряму, але особливо приділяє увагу історії, мистецтву, філософії, 
літературі, правознавству. 

Цілеспрямований, працелюбний та ерудований, він вирішив 
займатися цими предметами поглиблено та вже 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. Юрію вдалося втілити 
свою мрію в реальність: став слухачем Кіровоградської Малої академії 
наук та в 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». Науково-дослідницька діяльність в даній 
науці стала підґрунтям перемоги у Всеукраїнській олімпіаді з філософії 
у Києві. Прагнення розширення кругозору стимулювало учня до участі 
у школі з української культури «Митрополит Андрій Шептицький – 
моральний авторитет, духовний лідер та ідейний сучасник». Проблеми 
ціннісних орієнтацій української молоді стимулювали слухача до 
продовження свого дослідження вже у секції «Соціологія», де на 
ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України 2020 року робота на тему «Соціальна 
адаптація української молоді щодо ціннісних орієнтацій європейського 
культурного середовища» була оцінена ІІІ місцем. Любов до наукової 
діяльності обдарувала учня багатьма перемогами в різних конкурсах, 
олімпіадах, турнірах, як на обласному, так і на всеукраїнському рівнях. 

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

ВАНІН 
ЮРІЙ

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

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

Світлана Володимирівна – вчитель вищої категорії, 
лауреат обласного туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2016», лауреат обласної педагогічної премії 
імені Василя Сухомлинського (2019 р.). 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 Всеукраїнської 
олімпіади з філософії. Світлана Вікторівна використовує 
елементи програми з філософії «Філософія для дітей», 
спрямовані на систематичне формування за допомогою 
філософії навичкам самостійно, аргументовано, критично 
міркувати для того, щоб підготувати інтелект до 
засвоєння нових знань і виховати морально і соціально 
відповідальну особистість.

КУШНЄРОВА 
СВІТЛАНА 
ВОЛОДИМИРІВНА
керівник секції філософії 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської 

молоді, вчитель історії комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»

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

Олександр Миколайович є автором більше 20 
наукових та навчально-методичних праць з філософії, 
естетики, релігієзнавства, основ демократії, філософії 
права, педагогіки вищої школи, 8 з яких опубліковано у 
наукових фахових виданнях України.

За час роботи неодноразово нагороджений 
листами подяки, почесними грамотами керівництва ЗВО, 
грамотою Кіровоградської міської Ради та виконавчого 
комітету. У 2016, 2017 та 2019 роках ставав Лауреатом 
обласної премії – викладачу, який підготував переможця 
ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт МАН учнівської молоді.

РУБАН 
ОЛЕКСАНДР 
МИКОЛАЙОВИЧ
науковий керівник секції філософії Кіровоградської Малої 

академії наук учнівської молоді, кандидат філософських 

наук, доцент кафедри загальної підготовки та соціальної 

роботи ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 

муніципального управління»
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Анастасія старанна, активна, комунікабельна. Має здібності до 
вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу, а особливо історії, 
що дало їй можливість досягти високих результатів. У вільний від 
навчання час працює над своїм фізичним і духовним розвитком.

У характері учениці переважають такі риси: діловитість, намагання 
виділитися, комунікабельність, толерантність. 

Бере активну участь у громадському житті класу, у різноманітних 
конкурсах, шкільних заходах, олімпіадах, захисті наукових робіт МАН.

Цілеспрямована та амбіційна, докладає усіх зусиль для досягнення 
поставленої мети. Відповідально ставиться до виконання доручень, 
має активну громадянську позицію. З середньої школи захоплюється 
всесвітньою історією, міжнародними відносинами та політикою країн 
Заходу. 

В 11 класі успішно представила наукову роботу «Ленд-ліз як фактор 
перемоги Антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні», яка стала 
відображенням як розумових, так і особистих якостей. 

Крім цього, Анастасія брала активну участь у житті класу та ліцею. 
Охоче ставала учасником різноманітних заходів та проєктів. Має добре 
розвинене логічне мислення та вміє приймати відповідальні рішення. 
Вимоглива до себе та інших.

Наукові керівники: Ковальков О. Л. та Якимчук О. Н.

ВОРОН 
АНАСТАСІЯ

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

випускниця 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»

Олександр Леонідович має вагомі наукові доробки, 
визнавався кращим науковцем кафедри всесвітньої 
історії та факультету історії та права ЦДПУ. Серед 
напрямків наукових досліджень – радянсько-афганські 
відносини у ХХ ст., історія Центральної України ІІ пол. 
XVIII-ХХ ст. Є автором понад 40 наукових публікацій, серед 
яких 3 монографії. Був членом авторського колективу 
навчального посібника для шкіл Кіровоградської області 
«Кіровоградщина: Історія рідного краю», яка в 2013 
році була удостоєна Обласної краєзнавчої премії імені 
В. Ястребова. У 2019 р. Олександр Ковальков за книгу 
«Вершино-Кам’янка. Історія» був удостоєний Обласної 
краєзнавчої премії імені В. Ястребова.
       Свій високий науковий і теоретико-методологічний 
рівень Олександр Леонідович використовує і під час 
роботи з учнями-слухачами Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді. Роботи під його 
керівництвом, присвячені сходознавчій проблематиці, 
визначаються проблемністю, нестандартністю і високим 
рівнем виконання. Про це свідчать щорічні перемоги 
його учнів на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України.
       У 2019-2020 н. р. підготував трьох переможців 
Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАНУМ України, серед 
яких диплом І ступеню у секції «Кримськотатарська 
гуманітаристика» – Сковпій Олександра.

КОВАЛЬКОВ 
ОЛЕКСАНДР 
ЛЕОНІДОВИЧ
науковий керівник секції всесвітньої історії 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 

історії Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка

Олександр Наумович – учитель вищої категорії, 
вчитель-методист, Заслужений вчитель України, 
нагороджений відзнакою Президента України – орденом 
«За заслуги» ІІІ ступеня. Творчо працюючий, креативний 
педагог, уже понад тридцять років викладає історію, в 
тому числі понад два десятиліття для учнів 10-11-х класів 
Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату.

Досконало володіє методикою викладання предмета, 
уроки проводить на високому науковому рівні, у 
своїй роботі використовує кращі зразки інноваційних 
педагогічних технологій. Вчитель-методист щедро 
ділиться надбаннями педагогічної майстерності з 
колегами Кіровоградщини.

Учні Олександра Наумовича є щорічними призерами 
обласних та Всеукраїнських олімпіад з історії, призерами 
ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Щороку його 
випускники складають ЗНО з історії на 180-199 балів та 
у подальшому навчаються на історичних факультетах 
провідних закладів вищої освіти держави.

ЯКИМЧУК 
ОЛЕКСАНДР 
НАУМОВИЧ
керівник секції етнології 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 

вчитель історії комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»
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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 н. р. – переможець ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту учнів-членів Малої академії наук України. 2019-2020 н. р. 
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)». 
Основні результати дослідження були представлені на ХХІХ Міжнародній 
конференції «Мова і культура» та опубліковані у журналі «Мова і 
культура» (випуск 22, том 5). Також Дар’я уклала два словники: Словник 
емоційно-оцінної лексики романів Василя Шкляра «Чорний Ворон» і 
«Характерник» та Словник антонімів у романах Василя Шкляра «Чорний 
Ворон» і «Характерник», розробила два мобільні застосунки на Android, 
створила сайт ЛЕКСИКА GLOBAL.

Дар’я переконана, що навчання в Малій академії наук України 
допомогло їй визначитися з майбутньою професією. 

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

ГЕЙКО 
ДАР'Я

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

випускниця Новопразького 
навчально-виховного 
комплексу 
Новопразької 
селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області

Понад п’ятнадцять років працює а Кіровоградській 
Малій академії наук України. 11 років – керівник секції 
«Українська мова». Під її керівництвом учні-члени МАН 
посідали призові місці на третьому етапі конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт,  брали участь у 
Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях 
(Луцьк, Київ, Кропивницький), мають публікації у фахових 
виданнях.  

Ганна Василівна бере активну участь у діяльності 
Малої академії наук учнівської молоді: проводить 
навчальні заняття та консультації для слухачів секції 
української мови, надає наукову допомогу вчителям, які 
займаються з учнями дослідницькою роботою. Члени 
КМАНУМ, які пишуть науково-дослідницькі роботи під 
керівництвом Волчанської Г.В., стають переможцями 
ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. 

На думку педагога, слухачі МАНУ – це цілеспрямовані, 
інтелектуально незалежні особистості. Працювати з 
такими дітьми – це значить учити їх мислити самостійно, 
нестандартно, створювати умови, за яких дитина могла б 
просуватися шляхом власної досконалості.

Наукові інтереси: технології навчання української 
мови, традиційні та інноваційні методи навчання 
української мови в школі, робота з обдарованою 
молоддю.

ВОЛЧАНСЬКА 
ГАННА 
ВАСИЛІВНА
науковий керівник секції української мови Кіровоградської 

Малої академії наук учнівської молоді, кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка

Наталія Анатоліївна має кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання 
«учитель-методист». 

Вчитель – 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 педагога 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.  

Застосування дослідницької діяльності на уроках 
української мови і літератури є одним із пріоритетів. 
Будь-яке дослідження є керованим процесом, і метод 
дослідження потребує особливої самостійності в 
роботі учнів. Наталія Анатоліївна розуміє, що від учителя 
великою мірою залежить правильна організація 
початкового етапу пізнання, формування в них 
уміння спостерігати, уміння слухати, відчувати й уміло 
синтезувати побачене, прочитане.

БУГАЙОВА 
НАТАЛІЯ 
АНАТОЛІЇВНА
керівник секції української мови Кіровоградської Малої 

академії наук учнівської молоді, вчитель української мови і 

літератури Новопразького навчально-виховного комплексу 

Новопразької селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області
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Євгенія має здібності як до вивчення гуманітарних предметів, так і до 
предметів природничо-математичного циклу.

Євгенія постійно є учасницею шкільних, міських, обласних, 
всеукраїнських конкурсів, де практично завжди посідає призові місця, 
нагороджена рядом дипломів, почесних грамот, призів та відзнак. Серед 
найбільш гідних – дворазовий переможець IV етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з української мови та літератури, неодноразовий 
переможець обласного та міського етапів предметних олімпіад з 
англійської, російської мов, правознавства, хімії, географії, біології та ін..

Євгенія веде активну наукову роботу, з 2019 року є слухачем 
секції валеології відділення біології та хімії КМАНУМ та цьогорічним 
переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнів-
членів МАН України. Слухачка–постійний учасник міжнародних та 
всеукраїнських конференцій і наукових форумів. Є автором як наукових, 
так і літературних публікацій, серед яких є публікації англійською мовою. 
За визначні досягнення була нагороджена стипендією Кабінету Міністрів 
України, є переможцем конкурсу «Дитина року 2018» та має низку інших 
почесних відзнак.

Окрім визначних досягнень у навчанні та творчого потенціалу, 
Євгенія має чітку наукову позицію. Саме тому вона приділяє увагу усім 
наукам, дотримуючись принципів всебічного гармонійного розвитку. 
Вона переконана, що перші кроки у велику науку, благословенні 
у листуванні її величністю королевою Єлизаветою ІІ та підтримані 
науковою спільнотою, стануть корисними для людства у майбутньому, 
адже саме це вважає основним своїм призначенням.

Науковий керівник: Нєворова О. В.

ГРОМКО 
ЄВГЕНІЯ 

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

учениця 11-го 
класу навчально-
виховного комплексу 
«Спеціалізований 
навчально-виховний 
заклад – загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів №26 – дошкільний 
навчальний заклад – ДЮЦ 
«Зорецвіт» 
Кіровоградської 
міської ради 
Кіровоградської області

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

На посаді викладача працює з 2002 р., а на посаді доцента – з 2014 року. Захистила кандидатську 
дисертацію в 2010 році у спеціалізованій вченій раді К 64.862.01 Харківської державної академії фізичної 
культури. Звання доцента присвоєно у 2015 році, доцент кафедри теоріїі методики фізичного виховання. 
Науково-педагогічний стаж становить 14 років.

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

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

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

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

НЄВОРОВА 
ОЛЕНА 
ВАЛЕРІЇВНА
науковий керівник секції медицини Кіровоградської Малої 

академії наук учнівської молоді, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент кафедри теорії і методики 

фізичного виховання Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка
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Захоплення Францією та французькою мовою почалось у Олени 
ще з дитинства: маленьку дівчинку просто зачаровувала мелодійність, 
аристократична витонченість кожного звуку, кожного слова. Тому 
починаючи з п’ятого класу,  дівчинка повністю поринула у вивчення 
французької мови, отримуючи від цього неймовірне задоволення. 
Сумлінність і наполегливість поступово дали свої паростки успіху: 
Олена неодноразово отримувала перемоги у Всеукраїнській олімпіаді 
різних рівнів і навіть мала шанс захищати честь регіону на рівні країни 
у 2017-2018 навчальному році. Крок за кроком  дитяче захоплення 
переросло у справжню пристрасть, а потім  вплинуло на вибір 
майбутньої професії – викладача романської філології.  

Олена завжди була допитливою, працьовитою та відповідальною 
ученицею-відмінницею. Саме ці якості  стали  першим поштовхом 
до наукової роботи. Бажання вільно спілкуватись французькою 
мовою стимулювало до роботи над собою, до постійного збагачення 
словникового запасу.

У сучасному світі, щоб порозумітись з однолітками-іноземцями, 
володіти лексикою, лише зафіксованою академічними словниками, – це 
замало, на думку учениці. Саме тому її увагу було прикуто до сленгу 
сучасної французької мови. Дослідження Олени Гусейнової «Семантичні 
і структурні особливості молодіжного сленгу учнівського середовища 
в Україні і Франції» мало успіх під час вирішального  випробування на 
ІІІ етапі конкурсу-захисту, про що свідчить диплом ІІІ ступеня. Ця подія 
надихнула студентку, і в подальшому вона планує зосередитись саме 
на вивченні лексики сучасної французької мови, що має безмежні 
перспективи і можливості.

Науковий керівник: Профатило І. І.

ГУСЕЙНОВА 
ОЛЕНА 

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

випускниця комунального 
закладу «Навчально-
виховне об’єднання 
№6 «Спеціалізована 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, 
центр естетичного 
виховання «Натхнення» 
Кіровоградської 
міської ради 
Кіровоградської області»

Профатило Ірина Іванівна – творчий і енергійний педагог, ініціатор та реалізатор багатьох освітніх 
проєктів, направлених на популяризацію французької мови як іноземної на теренах Кіровоградщини. 
Керуючись девізом: «Іноземна мова – це ключ, що відкриває двері до вашого щасливого майбутнього», маючи 
міцну підтримку своїх колег, педагог разом із своїми вихованцями постійно бере участь у міжнародних 
проєктах, учнівських обмінах і фестивалях. В рамках реалізації програми «Освіта без кордонів» було 
започатковано  учнівські обміни з ліцеєм Огюста Мар’єтта ( м. Булонь-сюр-мер, Франція), співпрацю з 
ліцеєм новітніх технологій (м. Пуатьє, Франція), а також  постійний контакт з освітніми закладами Європи, 
що вивчають французьку мову як іноземну (Греція, Румунія, Італія). З метою вдосконалення методичних та 
дидактичних вмінь франкофонів України, за ініціативою вчителів організовано співпрацю вчителів французької 
мови з усієї України, в рамках якої були здійснені спільні онлайн засідання МО, онлайн трансляція відкритих 
уроків, відбувається створення туристичної карти України французькою мовою тощо.  

Ірина Іванівна плідно працює з обдарованою молоддю. Її вихованці є переможцями ІІ і ІІІ етапів 
Всеукраїнської олімпіади, а саме Кожанова Аліна (2016-2017 н. р.), Буришина Єлізавета (2019-2010), Щедріна 
Анастасія (2019-2020 н. р.).

З 2018 року Ірина Іванівна працює науковим керівником секції французької мови Кіровоградської 
Малої академії наук учнівської молоді. В коло наукових інтересів педагога входять французька література та 
лексикологія сучасної французької мови. Її учениця, Гусейнова Олена, нині студентка факультету романської 
філології, відділення французької мови, виборола ІІІ місце на ІІІ етапі конкурсу-захисту наукових робіт МАН, 
гідно представивши своє дослідження  «Семантичні і структурні особливості молодіжного сленгу учнівського 
середовища в Україні і Франції» перед поважним журі і сильними суперниками з різних регіонів України.

ПРОФАТИЛО 
ІРИНА 
ІВАНІВНА
науковий керівник секції французької мови 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

вчитель французької мови і зарубіжної літератури 

комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання 

№6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», 

кандидат філологічних наук
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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, 
взявши 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». У 2020 
році Ярослав посів ІІІ місце (секція етнології) у Всеукраїнському конкурсі-
захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України. 

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

Наукові керівники: Казакова О. С. та Ковальков О. Л.

ДОБРЯНСЬКИЙ 
ЯРОСЛАВ

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

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

Олександр Леонідович має вагомі наукові доробки, 
визнавався кращим науковцем кафедри всесвітньої 
історії та факультету історії та права ЦДПУ. Серед 
напрямків наукових досліджень – радянсько-афганські 
відносини у ХХ ст., історія Центральної України ІІ пол. 
XVIII-ХХ ст. Є автором понад 40 наукових публікацій, серед 
яких 3 монографії. Був членом авторського колективу 
навчального посібника для шкіл Кіровоградської області 
«Кіровоградщина: Історія рідного краю», яка в 2013 
році була удостоєна Обласної краєзнавчої премії імені 
В. Ястребова. У 2019 р. Олександр Ковальков за книгу 
«Вершино-Кам’янка. Історія» був удостоєний Обласної 
краєзнавчої премії імені В. Ястребова.
       Свій високий науковий і теоретико-методологічний 
рівень Олександр Леонідович використовує і під час 
роботи з учнями-слухачами Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді. Роботи під його 
керівництвом, присвячені сходознавчій проблематиці, 
визначаються проблемністю, нестандартністю і високим 
рівнем виконання. Про це свідчать щорічні перемоги 
його учнів на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України.
       У 2019-2020 н. р. підготував трьох переможців 
Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАНУМ України, серед 
яких диплом І ступеню у секції «Кримськотатарська 
гуманітаристика» – Сковпій Олександра.

КОВАЛЬКОВ 
ОЛЕКСАНДР 
ЛЕОНІДОВИЧ
науковий керівник секції всесвітньої історії 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 

історії Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка

Олена Сергіївна в 2010 році розпочала трудову 
діяльність редактором в Центральноукраїнському 
науковому ліцеї-інтернаті. З 2017 року Казакова О. С. 
працює методистом Кіровоградської Малої академії наук 
учнівської молоді. 

Казакова О. С. 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.

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 переможця ІІ 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 
секції фольклористика (Гречук Валерія – І місце) і 
переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 
(Добрянський Ярослав – ІІІ місце). 

КАЗАКОВА 
ОЛЕНА 
СЕРГІЇВНА
керівник секції фольклористики 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 

методист Кіровоградської Малої академії наук 

учнівської молоді
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Іван переконаний, що технічна та математична освіта є одним 
із найважливіших чинників розвитку науки. Така мотивація сприяла 
наполегливій праці та підготовці до участі в роботі МАН України.
       Результати власної інтелектуальної роботи успішно демонструє 
на різноманітних конкурсах та виставках: учасник Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України: 2019 рік – ІІ етап (диплом І ступеня), ІІІ етап 
(диплом учасника) відділення комп’ютерних наук, секція «Комп’ютерні 
системи та мережі»; 2020 рік – ІІ етап (диплом І ступеня) відділення 
технічних наук, секція «Інформаційно-телекомунікаційні системи та 
технології»; учасник ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Техно-Україна 
2020»: 2020 рік – ІІ етап (диплом ІV ступеня); учасник конкурсу «Еко-
Техно Україна 2020» – національного етапу міжнародного конкурсу 
науково-технічної творчості учнів ISEF 2020 (диплом ІV ступеня); учасник 
конкурсу «Genius Olympiad 2020», фіналіст, м. Освего (США); учасник XIII 
Міжнародної виставки винаходів та інновацій INTARG 2020, бронзова 
медаль, Краків (Польща); учасник Міжнародного змагання винаходів 
та інновацій у Канаді ICAN 2020, срібна медаль, спеціальна винагорода 
Міжнародного товариства інновацій та передових навичок у Торонто, 
спеціальна винагорода топ-10 найкращих дизайнів винаходів; учасник 
Міжнародного шоу винаходів у Варшаві IWIS 2020, бронзова медаль; 
Міжнародна виставка винаходів, інновацій та технологій у Малайзії ІТЕХ 
2020 (золота медаль, у секції «Домашні справи, офіс, особистий догляд»).
       Проєкт «Концепція модернізації надання екстреної медичної 
допомоги засобами мультикоптерів», який був представлений на ІІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України, отримав ІІІ місце. 

Наукові керівники: Ковальов С. Г., Ковальов Ю. Г., Свириденко О. Л.

ЗАГОРУЛЬКО 
ІВАН

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

випускник 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради» 

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

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

Коло наукових інтересів це розробка та 
впровадження в навчальний процес програмно-
педагогічних засобів навчання на основі ІКТ, а також, 
розробка та дослідження автоматизованих систем в сфері 
енергозберігаючих технологій. 

Ковальов С. Г. щороку готує переможців ІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України та має учасників і призерів ІІІ (Всеукраїнського) 
етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України, його вихованці виборюють 
призові місця.

КОВАЛЬОВ 
СЕРГІЙ 
ГРИГОРОВИЧ
науковий керівник секції аерофізики та космічних 

дослідженнь Кіровоградської Малої академії наук 

учнівської молоді, кандидат педагогічних наук, 

інженер-програміст конструкторського бюро по проєктам 

публічного акціонерного товариства науково-виробничого 

підприємства «Радій»

З 2011 року Юрій Григорович є керівником секцій 
відділення «Фізики і астрономії» Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді. 

З 2012 року він є головою журі обласного 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України секцій 
відділення «Фізики і астрономії» та член журі різних 
обласних та всеукраїнських конкурсів. В 2012, 2013,2014, 
2016, 2017, 2019 р.р. – лауреат обласної премії науково-
педагогічним працівникам.

В 2016 та 2018 р.р. пройшов стажування в 
Європейському центрі ядерних досліджень (CERN 
м. Женева, Швейцарія) в складі делегації українських 
вчителів МАН.

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

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

КОВАЛЬОВ 
ЮРІЙ 
ГРИГОРОВИЧ
науковий керівник секції теоретичної фізики 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 

кандидат технічних наук, доцент кафедри фізико-

математичних дисциплін Льотної академії Національного 

авіаційного університету
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Клюєва Ясміна – призер III етапу Всеукраїнської олімпіади з 
німецької мови (II місце), переможець II етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН (секція 
«Російська мова») та призер III етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт (III місце) з темою роботи: 
«Ергоніми міста Олександрії в лінгвокультурному аспекті».

Результати своєї роботи Ясміна представляла на науковому 
пікніку до «Дня Наума» учням та педагогічним працівникам 
навчальних закладів міста Олександрії, на II і III етапах 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України.

Учениця надає перевагу предметам гуманітарного циклу. 
Окрім російської мови вивчає англійську та німецьку мови, де 
також показує високі результати.

Широка ерудиція робить її всебічно обдарованою особистістю 
серед учнів. Вже вкотре вона в колегіумі президент науково-
дослідницького товариства «Інтелект». У Ясміни дуже розвинене 
почуття відповідальності, тому всі доручення вона виконує 
сумлінно і добросовісно.

Наукові керівники: Афанасьєва Л. І., Пантасенко Г. І.

КЛЮЄВА 
ЯСМІНА

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

учениця 11 класу 
навчально-
виховного комплексу 
«Олександрійський 
колегіум – спеціалізована 
школа» Олександрійської 
міської ради

Має потужний науковий потенціал. У її творчому 
професійному доробку більше 70-ти наукових та 
методичних праць, сотні успішно захищених курсових, 
дипломних, магістерських досліджень, перемоги 
студентів в олімпіадах і конкурсах різних рівнів.

У КМАНУМ Лариса Іванівна працює з 2014 року. 
Талановитий науковець, педагог-організатор уміє 
зацікавити обдарованих учнів, залучає їх до активного 
наукового пошуку, прищеплює уміння бачити прекрасне 
в кожному мовному елементі, ретельно аналізувати й 
систематизувати дібраний матеріал, робити узагальнення 
і висновки. Доцільно формулює теми наукових розвідок, 
спираючись на місцевий мовний матеріал, що значно 
підвищує зацікавленість учнів, посилює їхню мотивацію.

Учні-слухачі секції російської мови Кіровоградської 
Малої академії наук учнівської молоді беруть участь 
у різних конкурсах. Зокрема вибороли І місце і 
почесні дипломи у Міжнародному конкурсі науково-
дослідницьких робіт «Мій рідний край» (м. Львів).

У 2020 році під керівництвом Афанасьєвої Л. І. 
Ясміна Клюєва посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі-
захисті науково-дослідницьких робіт МАН України.

Лариса Іванівна талановитий, чуйний, доброзичливий 
наставник. Користується незмінним авторитетом і 
повагою серед колег і учнівсько-студентської молоді.

Високий професіоналізм, творча активність, 
незламний дух, наполегливість і натхнення допомагають 
досягати успіхів і надихають вихованців до творчого 
наукового пошуку і перемог.

АФАНАСЬЄВА 
ЛАРИСА 
ІВАНІВНА
науковий керівник секції російської мови 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

кандидат філологічних наук

Галина Іванівна – фахівець вищої категорії, старший 
учитель.

Педагог працює над методичною темою 
«Виховання компетентного читача шляхом формування 
герменевтичних питань», впроваджуючи оригінальні, 
інноваційні ідеї в освітній процес. Значну увагу приділяє 
роботі з обдарованими дітьми. Галина Іванівна здатна 
запалити сотні нових зірочок: її учні щороку виборюють 
призові місця у ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з 
російської мови, у І-ІІ етапах конкурсу-захисту учнівських 
науково-дослідницьких робіт МАН України, є призерами 
ІІІ етапу конкурсу-захисту. Учитель має переможця 
Міжнародного конкурсу науково-дослідницьких робіт 
учнівської і студентської молоді «Мій рідний край» 
(м. Львів, 2017 рік),  всеукраїнських конкурсів «Живая душа 
природы», «Удивительное рядом».

Відвертість, доброзичливість, гостинність притаманні 
її стилю спілкування. Педагог має авторитет серед учнів, 
батьків та колег. Бути справжнім учителем – це мистецтво. 
Таким учителем є Галина Іванівна. 

ПАНТАСЕНКО 
ГАЛИНА 
ІВАНІВНА
керівник секції російської мови 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

вчитель російської мови та зарубіжної літератури

навчально-виховного комплексу

«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» 

Олександрійської міської ради
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Анна цілеспрямована, ерудована, працелюбна та ініціативна дівчина. 
Під час навчання проявляла інтерес як до предметів гуманітарного 
циклу, посідала призові місця на міських та обласних етапах олімпіад 
з української мови та літератури, так і до точних наук. Цікавилася 
поглибленним вивченням математики, фізики. Анна захоплюється 
читанням художньої літератури та новітніми IT-технологіями, 
захоплюється інтелектуальними іграми, тривалий час була активним 
гравцем команди «Ґріфіндор» гімназії №9 м. Кропивницький, яка посідала 
призові місця на міських чемпіонатах інтелектуальних ігор. 

У 2018-2019 навчальному році посіла ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 
в секції «Зарубіжна література» з теми «Художня модель людства крізь 
призму магічного реалізму» в романі Ґ.-Ґ. Маркеса «Сто років самотності». 

Науково-дослідницька діяльність учениці спрямована на 
дослідження літератури ХХ-ХХІ ст. Її цікавить природа сучасних художніх 
текстів та внутрішній світ Людини, що постає на сторінках творів. У 2020 
році учениця взяла для аналізу роман нобелівського лауреата 2014 року 
Патріка Модіано «Вулиця темних крамниць», робота Анни «Поетика 
хронотопу в романі Патріка Модіано «Вулиця темних крамниць»» була 
високо оцінена журі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт МАН та посіла ІІІ місце.

Дівчина зараз є студенткою факультету інформатики та 
обчислювальної техніки Київського політехнічного інституту імені Ігоря 
Сікорського. Вона з надією дивиться у майбутнє, у неї багато планів та 
творчих ідей. 

Наукові керівники: Манойлова О. М., Тіхоненко С. О.

ОМЕЛЬЧЕНКО 
АННА

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

випускниця 
Кропивницької гімназії №9 
Кіровоградської
міської ради 
Кіровоградської області

У 2006 році закінчила магістратуру на факультеті 
філології та журналістики Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
за спеціальністю «Українська мова та література». 
       У 2009 році захистила дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук з історії 
української літератури на тему: «Художній предмет у 
поетичному світі Ліни Костенко: семіотичний аспект».

Після захисту поєднує наукову, викладацьку та 
адміністративну роботу. З 2010 по 2016 рр. займала 
посаду заступника декана факультету філології та 
журналістики з навчально-методичної роботи.

Забезпечує керівництво педагогічною практикою, 
курсовими і дипломними роботами. Є авторкою 
низки статей, присвячених сучасній літературі, а також 
семіотичному підходу до аналізу літературних текстів. 
Викладає курси «Історія зарубіжної літератури другої 
половини ХХ ст.», «Сучасний літературний процес», 
«Література Постмодернізму»,  «Актуальні проблеми 
світового літературознавства»,  «Твори Нобелівських 
лауреатів» та ін.

Учні Ольги Миколаївни є щорічними призерами 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН в секції 
зарубіжної літератури. В 2019-2020 н. р. підготувала Анну 
Омельченко, переможницю Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України.

МАНОЙЛОВА 
ОЛЬГА 
МИКОЛАЇВНА
науковий керівник секції зарубіжної літератури 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 

кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри української та зарубіжної літератури 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка

Світлана Олегівна вчитель вищої категорії, 
вчитель-методист, старший учитель, лауреат премії 
ім. В. Сухомлинського (2012), дипломант Всеукраїнського 
конкурсу «Вчитель року-2014» у номінації «Зарубіжна 
література». Працює над проблемою «Хронотопічний 
аналіз як шлях пізнання феномену літературного твору».
       У практиці викладання активно використовує 
методику навчального діалогу та полілогу на уроках 
зарубіжної літератури. 
       Тіхоненко С. О. активно працює з обдарованими 
дітьми, готує їх до предметних олімпіад та до конкурсу-
захисту наукових робіт. У період з 2012 по 2020 учні 
Світлани Олегівни посідали призові місця на ІV етапі 
Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури 
та на обласному етапі конкурсу-захисту наукових робіт 
МАН у секції «Зарубіжна література». У 2020 р. учениця 
педагога Омельченко Анна посіла ІІІ місце на ІІІ етапі 
конкурсу-захисту наукових робіт МАН у секції «Зарубіжна 
література».
       Своїми педагогічними надбаннями вчитель активно 
ділиться з учителями області, вона є постійним 
лектором КОІППО ім. В. Сухомлинського, проводить 
семінари, майстер-класи, виступає на всеукраїнських та 
міжнародних науково-практичних конференціях, має біля 
50 публікацій у фахових виданнях України та зарубіжних 
країн.

ТІХОНЕНКО 
СВІТЛАНА 
ОЛЕГІВНА
керівник секції зарубіжної літератури 

Кіровоградської Малої академії наук 

учнівської молоді, вчитель зарубіжної літератури, 

української літератури та російської мови гімназії №9 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
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Анна – інтелектуально розвинена особистість, має аналітичний 
склад мислення, широкий кругозір, багатий і різноманітний лексичний 
словниковий запас, хист до творчого пошуку. 

Учениця старанна, цілеспрямована, наполеглива, дуже працьовита, 
має високий рівень знань з різних галузей наук. Талановита, творча, 
яскрава особистість. Багато читає, приділяє велику увагу самоосвіті, має 
якості лідера, бере активну участь у суспільно-громадському житті класу 
та школи.

Приймає активну участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах. 
Працюючи над творчою роботою «Археологічні дослідження на 
території Бобринецького району: історія та сучасність», показала себе 
талановитою особистістю, яка має стійкий інтерес до обраної теми.

Дівчина – чесна, скромна, вихована. У майбутньому дівчина планує 
продовжити розвивати свої творчі здібності, максимально приділяти 
увагу навчанню, поглиблювати свої знання та реалізовувати їх на благо 
України.

Наукові керівники: Бібік Н. С. та Тупчієнко М. П.

ПОЧКАЙ 
АННА

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

учениця 11 класу  
комунального закладу 
«Бобринецьке навчально-
виховне об’єднання 
«Навчально-виховний 
комплекс «Гімназія 
– загальноосвітня 
школа I-III ступенів №1» 
Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області

Наталія Станіславівна – педагог з різноманітними 
захопленнями і цікавим внутрішнім світом, стійкою 
системою принципів і власним світосприйняттям.
       Педагог має високу наукову і теоретичну підготовку, 
володіє ефективними, сучасними методами і формами 
педагогічної діяльності. Постійно вдосконалює свою 
педагогічну майстерність. Наталія Станіславівна – 
«вчитель-методист», «Відмінник освіти України», лауреат 
обласної педагогічної премії імені В. О. Сухомлинського, 
нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».
Доцільно використовує в освітньому процесі 
інформаційно-комунікаційні технології. 
       Наталія Станіславівна глибоко переконана, що 
сподівання успіху живе в кожній дитині. Педагог 
налаштовує учня на успіх: чим більше праці, тим більше 
успіху.
       Особливу увагу приділяє роботі з обдарованими 
дітьми. Учні Наталії Станіславівні неодноразові переможці 
олімпіади з історії та предметних конкурсів. Слухачі МАН 
Сковпій Олександра, Басараб Вікторія та Почкай Анна в 
2020 році здобули у скарбничку не лише Бобринецької 
ОТГ, а й Кіровоградської області золото, срібло та бронзу.
       Такі призові місця та результати конкурсів 
підтверджують правильність форм і методів роботи, що 
використовує вчитель на уроках та в позакласній роботі.

БІБІК 
НАТАЛІЯ 
СТАНІСЛАВІВНА
керівник секцій кримськотатарської гуманітаристики, 

історії України Кіровоградської Малої академії наук 

учнівської молоді, вчитель історії комунального закладу 

«Бобринецьке навчально-виховне об’єднання «Навчально-

виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа 

I-III ступенів №1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області

З 1982 по 1987 р. навчався на історичному факультеті 
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. 

Після закінчення університету тривалий час (1987-
1996 рр.) працював у Кіровоградському обласному 
краєзнавчому музеї. Є автором виставок: «Курганні 
культури Кіровоградщини», «Скіфи Кіровоградщини», 
«Кров брата твого», які експонувалися в 
Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї. 

З 1996 року перейшов на педагогічну роботу у 
Кіровоградський національний технічний університет 
(нині Центральноукраїнський національний технічний 
університет), де й працює нині на посаді доцента кафедри 
історії, археології, інформаційної та архівної справи. 

Є автором 80 наукових праць з археології, етнології, 
музеєзнавства, культурології, історичної топоніміки, а 
також трьох поетичних збірок.

Микола Петрович є лауреатом премій: Долинської 
районної премії в галузі краєзнавства ім. І. Проценка 
(1998 р.); Кіровоградської обласної краєзнавчої премії 
ім. В. Ястребова (2011 р.); Обласної премії в галузі культури 
«Духовний скарб Кіровоградщини» (2013 р.); Обласної 
премії в галузі геральдики та вексології ім. Я. Паученка 
(2018 р.).

ТУПЧІЄНКО 
МИКОЛА 
ПЕТРОВИЧ
науковий керівник секції археології 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської 

молоді, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії, археології, інформаційної та архівної справи 

Центральноукраїнського національного 

технічного університету
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Руда Дарія – позитивна, старанна, творча, активна у навчанні та 
суспільному житті. Дарія  має високий рівень навчальної мотивації і 
сформованості навчальних навичок: вміє планувати роботу, робити 
узагальнення, висновки.

Дарія – активний  член шкільного наукового товариства «Сузір’я» з 
2017 року, її науково-дослідні роботи отримали відзнаки у різноманітних 
конкурсах на обласному та всеукраїнському рівнях.

Юна дослідниця включає до своїх проєктів елементи лего-
конструювання  та робототехніки, у складі команди закладу постійно 
бере участь  у всеукраїнських  олімпіадах та фестивалях з робототехніки, 
зокрема, є призером  всеукраїнських конкурсів «Інтел-Техно», «Sikorsky 
Challenge», всеукраїнських фестивалів «Robofi rst», «Robotica» , 
всеукраїнської  науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних 
інновацій та творчих проєктів «Майбутнє України».

Дарія вважає, що МАН стала для нею сходинкою особистісного 
зростання, адже підготовка науково-дослідницької роботи потребує 
самодисципліни, організованості, загартовує волю, формує вміння не  
зупинятись через невдачі на шляху до своєї мрії.

Учениця займає активну життєву позицію, вміє відстояти власну 
думку, бере активну участь у житті класу та школи, є активним членом  
шкільного парламенту.

Наукові керівники: Мітленко Л. О., Черній В. П.

РУДА 
ДАРІЯ 

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

учениця 10-го класу 
Новопразького навчально-
виховного комплексу 
Новопразької
селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області

Лариса Олександрівна – досвідчений та 
висококваліфікований педагог, майстер своєї справи, 
вчитель-методист, лауреат обласної премії імені 
В. О. Сухомлинського, нагороджена Премією Верховної 
Ради України. Вона значну увагу приділяє роботі 
з обдарованою молоддю, підготовлені нею учні є 
постійними переможцями  інтелектуальних змагань 
та  конкурсів, всеукраїнських олімпіад та фестивалів 
з робототехніки, Всеукраїнського архітектурного 
конкурсу, Всеукраїнського та Міжнародного фестивалів 
з робототехніки First Lego League, всеукраїнських 
фестивалів «Robofi rst», та «Robotica». 

Учні Лариси Олександрівни успішно представляли 
Україну на Світовій олімпіаді з робототехніки у ОАЕ в 
Абу-Дабі, отримали престижну нагороду «Special Judge 
Award» на Всесвітньому фестивалі робототехніки у 
м. Сент-Льюїс, США. Її вихованці постійні призери та 
переможці Всеукраїнської науково-технічної виставки – 
конкурсу «Майбутнє України», Всеукраїнських конкурсів  
дослідницьких робіт «Sikorsky Challenge» та «Intel – 
Техно».

Лариса Олександрівна користується повагою батьків, 
педагогів, громадськості.

МІТЛЕНКО 
ЛАРИСА 
ОЛЕКСАНДРІВНА
керівник секції авіа- та ракетобудування, машинобудування 

і робототехніки КМАНУМ Кіровоградської Малої академії 

наук учнівської молоді, вчитель фізики та інформатики, 

директор Новопразького навчально-виховного комплексу 

Новопразької селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області 

Валентина Петрівна – досвідчений педагог, виявляє 
ґрунтовну професійну компетентність. Досконало володіє 
сучасними методами організації навчального процесу, 
добирає ефективні форми роботи з обдарованими дітьми. 
У своїй діяльності впроваджує сучасні інформаційні 
технології. Науково-дослідна робота зі школярами під 
керівництвом педагога сприяє розвитку в учнів наукового 
мислення, потреби в інтелектуальному становленні, 
саморозвитку та самовихованні. Валентина Петрівна 
працює над методичною проблемою «Формування 
у школярів здорового способу життя, збереження та 
зміцнення здоров’я дітей та молоді в умовах шкільної 
освіти». Узагальнила методичні наробки у наступних 
наукових публікаціях: «Формування здорового способу 
життя: історія, теорія, досвід» (методичні рекомендації); 
«Здоровий спосіб життя: теорія та практика формування 
в учнів початкової школи» (методичний посібник); 
«Формування здорового способу життя учнів засобами 
іміджевої та фізкультурно-оздоровчої діяльності» 
(навчально-методичний посібник), які рекомендовані 
методичною радою Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка.

Завдяки правильній організації освітнього процесу 
досягнуто високої якості знань учнів, а її вихованці беруть 
активну участь та стають переможцями в конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких робіт МАН України. 

ЧЕРНІЙ 
ВАЛЕНТИНА 
ПЕТРІВНА
науковий керівник секції валеології 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 

методики фізичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка
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Катерина почала цікавитися філософією у 2018 році під час участі у 
V Всеукраїнській олімпіаді з філософії для школярів, де виборола друге 
місце та право представляти Україну на XXVII Міжнародній олімпіаді з 
філософії для школярів, яка проходила у місті Рим (Італійська Республіка). 
А вже у 2019 році дівчина здобула перше місце на національному етапі 
VI Всеукраїнської олімпіади з філософії для школярів та у травні 2020 
року представляла нашу державу на XXVIII Міжнародній олімпіаді з 
філософії для школярів (країна- організатор – Словенія), яка проходила 
онлайн. З метою підготовки до цих всеукраїнських та міжнародних 
заходів Катерина напружено працювала, осягаючи глибини філософської 
думки від найдавніших часів до сучасності, написала декілька десятків 
філософських есе на різну тематику.

Молода дослідниця дійшла висновку, що суспільні явища найповніше 
можна осягнути, використовуючи філософську методологію, яка сприяє 
формуванню цілісного світогляду особистості. Для теми свого науково-
дослідницького проєкту Катерина обрала проблематику правової 
культури сучасних тинейджерів в контексті формування їхніх ціннісних 
орієнтацій. За результатами конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук, III етап якого відбувся онлайн у 
листопаді 2020 року, Сергієнко Катерина посіла III місце.

Дівчина має схильність до філософування, власні світоглядні позиції, 
розвинену інтуїцію та володіє інструментарієм наукових досліджень, 
прагне до самоудосконалення, активно реалізує свої здібності у навчанні, 
науково-дослідницьких проєктах, заняттях різними видами мистецтва.

Науковий керівник: Якимчук О. Н.

СЕРГІЄНКО 
КАТЕРИНА

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

випускниця 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»

Олександр Наумович – учитель вищої категорії, вчитель-методист, Заслужений вчитель України, 
нагороджений відзнакою Президента України – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Творчо працюючий, 
креативний педагог, уже понад тридцять років викладає історію, в тому числі понад два десятиліття для учнів 
10-11-х класів Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату.

Досконало володіє методикою викладання предмета, уроки проводить на високому науковому рівні, 
у своїй роботі використовує кращі зразки інноваційних педагогічних технологій. Вчитель-методист щедро 
ділиться надбаннями педагогічної майстерності з колегами Кіровоградщини.

Учні Олександра Наумовича є щорічними призерами обласних та Всеукраїнських олімпіад з історії, 
призерами ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. 
Щороку його випускники складають ЗНО з історії на 180-199 балів та у подальшому навчаються на історичних 
факультетах провідних закладів вищої освіти держави.

В 2019-2020 н. р. Олександр Наумович підготував 5 призерів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
НДР учнів-членів МАН України.

ЯКИМЧУК 
ОЛЕКСАНДР 
НАУМОВИЧ

вчитель історії комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»



5958

НАСТАВНИКИ ПЕРЕМОЖЦІВ IІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ПЕРЕМОЖЕЦЬ IІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

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.). 2020 
року переможець ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-
членів МАН України (ІІІ місце). 

Наукові керівники: Клочек Г. Д., Частакова Н. С.

ХОЛЯВІНСЬКА 
АННА 

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

випускниця опорного 
навчального закладу 
«Петрівський навчально-
виховний комплекс 
«Дошкільний навчальний 
заклад – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
Знам’янської районної ради 
Кіровоградської області»

Особливість Г. Д. Клочека як вченого полягає в 
тому, що він органічно поєднує  наукову діяльність 
як теоретика літератури з розробкою ефективних 
технологій навчання художньої літератури. Успішно 
розробляє проблеми методології аналізу поетики 
літературного твору з позиції системного підходу, 
займаючи в цій галузі пріоритетні позиції у вітчизняному 
літературознавстві. Власне теоретичні напрацювання 
в цьому напрямі стали підґрунтям його методичних 
концепцій аналізу літературного твору в школі, які 
він успішно продемонстрував у багатьох працях, 
адресованих учителям-словесникам України. 

Г. Д. Клочек є одним з провідних шевченкознавців 
України. Його дослідження « Поетика візуальності Тараса 
Шевченка», «Шевченкове слово», «Емоціональний інтелект 
Тараса Шевченка» були двічі (2015, 2016 роки) номіновані 
на Шевченківську премію. Автор більше 350 публікацій.

Григорій Дмитрович – член Спілки письменників 
України, лауреат літературних премій, член Спілки 
журналістів України, академік АН Вищої школи України. 
Нагороджений званням «Заслужений діяч науки і техніки 
України».

Понад 15 років співпрацює з Кіровоградською 
Малою академією наук учнівської молоді, був її 
президентом. В 2019-2020 н. р. під керівництвом Клочека 
Г. Д. в секції української літератури здобула перемогу 
Анна Холявінська у Всеукраїнському конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. 

КЛОЧЕК 
ГРИГОРІЙ 
ДМИТРОВИЧ
доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри 

української та зарубіжної літератури 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка

Надія Сергіївна – особистість яскрава і творча. 
З одного боку, це відома українська поетеса та 
літературознавиця, з іншого – талановитий викладач 
української мови та літератури. Зокрема, свідченням 
плідної праці педагога є те, що її вихованці посідають 
призові місця на предметних олімпіадах і літературних 
конкурсах обласного й всеукраїнського рівнів.

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.

Учні Надії Сергіївни є щорічними призерами 
обласного Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН в секціях 
української літератури та літературної творчості. В 2019-
2020 н. р. підготувала Анну Холявінську, переможницю 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України.

ЧАСТАКОВА 
НАДІЯ 
СЕРГІЇВНА
науковий керівник секції української літератури

Кіровоградської Малої академії наук учнівської 

молоді, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

документознавства та інформаційної діяльності 

Кіровоградського інституту розвитку людини



M      AH
КІРОВОГРАДСЬКА

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ТЕТЯНА ЯЩУК

НЕЛЯ МАЗУР

ОКСАНА ЖДАНОВА

ОЛЕНА КАЗАКОВА

КАТЕРИНА БАЛАШОВА

ВАЛЕНТИНА
КУЧЕРЕНКО-МАРУС

ОЛЬГА АНДРЕЄВА

ОЛЕГ САЛЕНКО

ДЕНИС ДЕНИСОВ2 0 2 0



6362

АЛФАВІТНИЙ
ПОКАЗЧИК
НАСТАВНИКІВ

А-К

АМОСОВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ    33
АФАНАСЬЄВА ЛАРИСА ІВАНІВНА    49
БЕРЕЗА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ     19
БІБІК НАТАЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА      13, 15, 53
БОНДАРЧУК ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ      15, 23
БУГАЙОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА    39
ВОЛЧАНСЬКА ГАННА ВАСИЛІВНА    39
ДОБРОВОЛЬСЬКА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА    17
КАЗАКОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА     45
КИРИЧЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА     17
КЛОЧЕК ГРИГОРІЙ ДМИТРОВИЧ    59
КОВАЛЬКОВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ    13, 37, 45
КОВАЛЬОВ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ    47
КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ     47
КОНАРЬОВА КАТЕРИНА ЮРІЇВНА    28
КРАСНОЩОК ІННА ПЕТРІВНА     21
КРАСОВСЬКА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА    29
КУШНЄРОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА   35

М-Я

АЛФАВІТНИЙ
ПОКАЗЧИК
ПЕРЕМОЖЦІВ

А-М

БАСАРАБ ВІКТОРІЯ       14

БОРОВИК ОЛЬГА       32

ВАНІН ЮРІЙ        34

ВОРОН АНАСТАСІЯ       36

ГЕЙКО ДАР'Я       38

ГРЕК СНІЖАНА       16

ГРОМКО ЄВГЕНІЯ        40

ГУСЕЙНОВА ОЛЕНА       42

ДМИТРУК ЯН       18

ДОБРЯНСЬКИЙ ЯРОСЛАВ     44

ЗАГОРУЛЬКО ІВАН       46

КЛЮЄВА ЯСМІНА       48

МАЛОХАТКО ЯРОСЛАВА      20

ОМЕЛЬЧЕНКО АННА      50

ПОТЄХІН АНТОН        22, 24

ПОЧКАЙ АННА       52

РУДА ДАРІЯ         54

СЕРГІЄНКО КАТЕРИНА       26, 56

СКОВПІЙ ОЛЕКСАНДРА       12

ТІТЯНИЧЕНКО МИКИТА      28

ХОЛЯВІНСЬКА АННА       58

ШАЛІМОВА КАТЕРИНА      30

О-Ш

МАНОЙЛОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА    51
МАРКОВА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА     29
МІРОШНИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ   33
МІТЛЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА    55
НЕЛІПОВИЧ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ   19
НЄВОРОВА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА     41
ПАВЛЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА   21
ПАНТАСЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА     49
ПРОФАТИЛО ІРИНА ІВАНІВНА     43
РУБАН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ    35
СТОРОЖУК ОКСАНА ВАСИЛІВНА    31
ТІХОНЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕГІВНА    51
ТУПЧІЄНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ    53
ЧАСТАКОВА НАДІЯ СЕРГІЇВНА     59
ЧЕРНІЙ ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА      55
ЯКИМЧУК ОЛЕКСАНДР НАУМОВИЧ     23, 25, 27, 37, 57



Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді
25006, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 7

е-mail: ktv.man.ua@ukr.net,
ktv.man.ua@gmail.com

ОБДАРОВАНА
МОЛОДЬ

КІРОВОГРАДЩИНИ

2 ЧАСТИНА

РЕДАКЦІЙНА РАДАРЕДАКЦІЙНА РАДА

Голова радиГолова ради
Е. В. ЛЕЩЕНКО − в. о. директора департаменту освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації,

кандидат педагогічних наук

Члени ради:Члени ради:
А. Є. КОРОТКОВ − директор Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату, професор,

народний артист України
Н. І. МАЗУР − заступник директора з навчально-виховної роботи Центральноукраїнського наукового 

ліцею-інтернату, виконавчий директор Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,
кандидат педагогічних наук


