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Дорогі наші дослідники!

Ви ще такі юні, а вже так багато встигли досягти! 

За вашими плечима – унікальні науково-дослідницькі проєкти, перемоги у 
Всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних конкурсах, фестивалях і виставках. Ви 
чітко йдете до своєї мети. І я щиро пишаюсь тим, що на Кіровоградщині живе так багато 
талановитої молоді!

Потрібно бути чесними: ви обрали для себе непростий шлях. Уже стільки відкриттів 
було зроблено! Тож я бажаю вам знайти для себе ту незвідану нішу й крок за кроком 
наближатись до ї ї розгадки. А це під силу тільки сміливим людям, які не бояться викликів. 
А ви – саме такі!

Зичу, щоб на життєвому шляху ви не розгубили свою цікавість і продовжували 
відкривати перед собою нові горизонти. Переконана, що в кожного з вас це вийде точно, 
адже вашій наполегливості може позаздрити багато дорослих.

Дуже хочу, щоб Кіровоградщина залишалась для вас не тільки малою батьківщиною, 
а саме тим місцем, де ви будете жити, творити й розвиватись. 

А поки ви ще обираєте свій шлях, зичу найголовнішого – вірити у свої сили. Нікому 
не дозволяйте збити себе зі шляху. Проте завжди пам’ятайте про тих, хто підтримував 
вас і допомагав, – ваших батьків і вчителів. Саме вони розгледіли вашу унікальність і 
колись відкрили для вас глибокий світ науки. Цінуйте це і будьте вдячними.

З вірою у ваше велике майбутнє
Голова Кіровоградської
обласної державної адміністрації

МАРІЯ ЧОРНА



Дорогі друзі!

Цьогоріч Кіровоградщина вкотре довела, що ми – регіон розумних, талановитих 
і цілеспрямованих молодих науковців. Ми – регіон прекрасних, натхненних вчителів і 
наставників. Наша область – це потужний інтелектуальний потенціал країни. 

Переконаний, кожна дитина, не залежно від того, де живе – у маленькому селі чи 
обласному центрі, – обдарована по-своєму. Розкрити ї ї здібності, підтримати, вселити 
віру – велика праця. Це командна робота освітян, батьків, влади.

І саме тоді, коли всі складові формуються у єдиний механізм, – ми бачимо результати, 
здобутки… Ми відчуваємо неймовірну гордість за наших дітей.

Перший складений вірш чи написана картина, або ж створений винахід – уже цінні, 
бо це означає, що діти прагнуть змін, хочуть вдосконалити світ, зробити його кращим і 
яскравішим.

Тож допомагаймо юним вундеркіндам у цьому!

Нехай покоління незалежних, вільних і сучасних упевнено закладає фундамент 
майбутнього України!

З повагою 
Голова 
Кіровоградської обласної ради

СЕРГІЙ ШУЛЬГА



Генії не падають з неба,
вони повинні мати можливість

отримати освіту
й мати умови для розвитку

А. Бабель

Освіта ХХІ століття відкриває перед нами небачені перспективи: реалізація сучасних проєктів, 

створення винаходів, продукування креативних підходів, ідей і багато іншого.  Але для того, щоб їх 

побачити, потрібно думати по-новому – щоб зрозуміти нову духовність, сучасну людину, її цінності. 

Змінюється час, змінюються уявлення, змінюється людина.

Особливо важливу місію для держави має обдарована особистість, яка рухає світ вперед. Яких же 

дітей необхідно називати обдарованими і що таке обдарованість? Нині існує понад 100 визначень 

обдарованості, при чому серед них немає жодного, яке цілком влаштовувало б хоч якусь частину 

психологів і педагогів. Варто стверджувати, що обдарована молодь стовідсотково містить у собі 

декілька важливих характеристик: здатність до узагальнення, інтелектуальну потенцію, високу 

креативність та високий рівень мотивації.

Держава кожного року підтримує, стимулює інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молодь, 

для розкриття ваших природних здібностей, розвитку потенціалу. Одним із таких є Всеукраїнський 

конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України та інші 

інтелектуальні конкурси. 

Ми переконані, що саме обдарована молодь спрямовує свої знання та вміння на розбудову нашої 

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

втілити в життя свої проєкти і досягти успіху в обраному напрямку!

З повагою
Директор департаменту освіти і науки
Кіровоградської облдержадміністрації

ЕЛЬЗА ЛЕЩЕНКО
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ
НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

Комунальний заклад «Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної 
ради» створений у 1996 році як навчальний заклад 
нового типу. 

На сьогодні контингент навчального закладу 
складає понад 2700 учнів з обласного центру та з 
усіх районів Кіровоградської області.
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Директором наукового ліцею-інтернату є 
народний артист України, професор, член правління 
Національної хореографічної спілки України 
АНАТОЛІЙ ЄГОРОВИЧ КОРОТКОВ.
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ДО СКЛАДУ ЛІЦЕЮ-
ІНТЕРНАТУ ВХОДЯТЬ:

• ГІМНАЗІЯ-ІНТЕРНАТ ІІ СТУПЕНЯ
середній загальноосвітній 
заклад, де навчаються учні з усіх 
районів Кіровоградської області 
та міста Кропивницький;

• ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ ІІІ СТУПЕНЯ 
напрями навчання:
– природничо-математичний;
– суспільно-гуманітарний;
– філологічний.

• ШКОЛА МИСТЕЦТВ 
заклад позашкільної освіти, в 
якому навчається обдарована 
молодь віком від 5 до 18 років 
за художньо-естетичним 
напрямом;

• МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
профільний позашкільний 
навчальний заклад, основним 
напрямком діяльності якого 
є підготовка учнівської 
молоді Кіровоградщини 
до науково-дослідницької, 
експериментальної, 
конструкторської та 
винахідницької роботи;

• ПАНСІОН
структурний підрозділ 
наукового ліцею, що забезпечує 
проживання та повне (часткове) 
утримання учнів відповідно до 
законодавства;

• НАРОДНИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ 
АНСАМБЛЬ «ПРОЛІСОК»
творча лабораторія для учнів 
закладу
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ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ Є:

• ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СПРЯМОВАНОЇ НА ЗАЛУЧЕННЯ 
ТА ПІДГОТОВКУ УЧНІВ, НАСАМПЕРЕД, З СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА 
ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОБУТТЯ УЧНЯМИ ОСВІТИ ПОНАД ВИМОГИ  
ВІДПОВІДНОГО ДЕРЖАВНОГО ОСВІТНЬОГО СТАНДАРТУ

• ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ, ЯКІ ВИЯВИЛИ ЗДІБНОСТІ  
У ПЕВНІЙ ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ ВІДПОВІДНО ДО НАУКОВОГО  
ПРОФІЛЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

• ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ ТА ПІДГОТОВКА ВИПУСКНИКІВ ЛІЦЕЮ, 
ЗДАТНИХ ДО УСПІШНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ, ЩО ВОЛОДІЮТЬ 
КЛЮЧОВИМИ ЖИТТЄВИМИ КОМПЕНТЕНТНОСТЯМИ ТА НАСКРІЗНИМИ 
ВМІННЯМИ «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» – ОСОБИСТОСТЕЙ, ІННОВАТОРІВ, 
ПАТРІОТІВ У ПЕВНІЙ ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ ВІДПОВІДНО ДО НАУКОВОГО 
ПРОФІЛЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
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ЗАКЛАД МАЄ МІЦНУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ, НЕОБХІДНУ 
ДЛЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
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НАРОДНИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ АНСАМБЛЬ 
«ПРОЛІСОК»

ВОЛОДАР ЧИСЕЛЬНИХ ПРЕСТИЖНИХ 
МІЖНАРОДНИХ ФЕСТИВАЛІВ І КОНКУРСІВ

Творчою лабораторією для учнів 
ліцею є народний хореографічний ансамбль 
«Пролісок», заснований у 1970 році. 
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За 25 років існування комплексу його 
закінчили 2302 учні, 99 % випускників 
вступили на навчання до кращих ЗВО 
держави і зарубіжжя.

За результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання 2021 року ліцей-інтернат увійшов 
до сотні кращих навчальних 
закладів держави.
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ЯК ОСВІТНЬО-ВИХОВНА СИСТЕМА  
ДІЄ ІЗ 1996 РОКУ 



1716

12
НАУКОВИХ ВІДДІЛЕНЬ

ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, 
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

•Українська література
•Зарубіжна література
•Фольклористика
•Мистецтвознавство
•Літературна творчість
•Кримськотатарська гуманітаристика

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО,
 ФОЛЬКЛОРИСТИКА

ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

МОВОЗНАВСТВО

ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА
•Українська мова
•Російська мова
•Англійська мова
•Німецька мова
•Французька мова
•Польська мова

ФІЛОСОФІЯ
ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО

ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ 
ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА

•Філософія
•Соціологія
•Правознавство
•Теологія, релігієзнавство та історія релігії
•Педагогіка
•Журналістика

ІСТОРІЯ

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ
•Історія України
•Археологія
•Історичне краєзнавство
•Етнологія
•Всесвітня історія

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

ВІДДІЛЕННЯ НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ
•Географія та ландшафтознавство
•Кліматологія та метеорологія
•Гідрологія
•Геологія, геохімія та мінералогія

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК
•Технологічні процеси та перспективні технології
•Електроніка та приладобудування
•Матеріалознавство
•Авіа-та ракетобудування, машинобудування і 
робототехніка
•Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
•Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження
•Науково-технічна творчість та винахідництво
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КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК
•Комп’ютерні системи та мережі
•Кібербезпека
•Інформаційні системи, бази даних та системи штучного 
інтелекту
•Технології програмування
•Internet-технології та WEB дизайн
•Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

МАТЕМАТИКА

ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ
•Математика
•Прикладна математика
•Математичне моделювання

ФІЗИКА
І АСТРОНОМІЯ

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ
•Теоретична фізика
•Експериментальна фізика
•Астрономія та астрофізика
•Аерофізика та космічні дослідження

ЕКОНОМІКА

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ
•Економічна теорія та історія економічної думки
•Мікроекономіка та макроекономіка
•Фінанси, грошовий обіг і кредит

ХІМІЯ ТА БІОЛОГІЯ

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ
•Загальна біологія
•Біологія людини
•Зоологія, ботаніка
•Медицина
•Валеологія
•Психологія
•Хімія

ЕКОЛОГІЯ
ТА АГРАРНІ НАУКИ

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК
•Екологія
•Охорона довкілля та раціональне природокористування
•Агрономія
•Лісознавство

СЕКЦІЇ
62
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ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗАХОДИ,
ПРОВЕДЕНІ НАЦІОНАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ

«МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» ПРОТЯГОМ 2020/2021 н. р.
В ЯКИХ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ВИХОВАНЦІ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МАНУМ

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

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

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

• ХІ Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних інноваційних проєктів 

   «Майбутнє України»;

• Всеукраїнська наукова профільна школа з філософії переможців та призерів VІІ Всеукраїнської

   олімпіади з філософії для школярів (м. Київ);

• Всеукраїнський конкурс «Eкo-Техно Україна 2021» - національний етап міжнародного

   конкурсу науково-технічної творчості школярів ISEF-2021;

• Всеукраїнський конкурс «Техно-Україна 2021» (м. Київ);

• Всеукраїнська олімпіада з філософії;

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

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

• І етап VІІ Всеукраїнської олімпіади з філософії для школярів «Філософія як гедоністична

   пригода»;

• Всеукраїнська школа з громадянської та волонтерської участі й патріотичного виховання

   «Агенти змін»;

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

• Всеукраїнська конференція «Леся Українка у вимірах національної і світової культур».
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РЕФЛЕКСІЯ ВІКТОРІЇ БАСАРАБ:

Працюючи над проєктом, я долучилась до 
наукової роботи і відчула смак дослідницького 
пошуку. 

Сподіваюся, ùо це започаткує 
НАПИСАННЯ НОВОЇ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

                     КІРОВОГРАДЩИНИ.

РЕФЛЕКСІЯ АЛІСИ ГІЛЬ:

Я була вражена, коли побачила Марс, Юпітер, 
зоряні скупчення та інші об’єкти не на картинках 
чи у підручнику, а у телескоп! .

Тоді я замислилася: ùо я можу запропонувати, 
ùоб створити ідеальні умови для людини в 
космосі, якùо існуючі, традиційні рішення не 
підходять… 

Я завжди прагнула до створення чогось 
нового. 

СПОДІВАЮСЬ, ЩО МОЇ 
НАПРАЦЮВАННЯ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ НА 
КОСМІЧНИХ СТАНЦІЯХ МАЙБУТНЬОГО.

РЕФЛЕКСІЯ ВЕРОНІКИ ГОРБЕНКО:

Дізнавшись про історії українських дівчат та 
жінок, ùо змінили свою віру на іслам з різних 
причин, я переконалася, ùо 

українське суспільство толерантне та 
відкрите для міжрелігійного діалогу з 

будь-якими конфесіями.
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РЕФЛЕКСІЯ ВІКТОРІЇ ПУХТІЄНКО:

Я Б ДУЖЕ ХОТІЛА, ЩОБ МИ БІЛЬШЕ 
ЦІКАВИЛИСЬ РІДНИМ КРАЄМ

та його багатствами, знали історію, географію 
своєї місцевості. 

Цей проєкт показав, скільки цікавої інформації 
ми втрачаємо через свою байдужість та 
неуважність до минулого БАТЬКІВЩИНИ.

РЕФЛЕКСІЯ АННИ ТУМАНОВОЇ:

мені дуже поùастило, ùо до моєї неймовірної 
ідеї використання суцвіття рогози як утеплювача 
долучилися педагоги
                                                                  , які 
повірили і допомогли втілити фантазію в життя.

ВАУ!!! 
НАШ ВИНАХІД В П'ЯТІРЦІ КРАЩИХ 
    В УКРАЇНІ!!!

РЕФЛЕКСІЯ ДАРІЇ РУДОЇ:

Кожного разу, коли мені вже здавалось, ùо 
ідея «вау!», готова до використання, внутрішній 
«бісик» вирішував підкинути ùе варіанти крутих 
удосконалень проєкту. 

Саме це дослідження  підштовхнуло мене до 
розуміння того, ùо МОЄ ЗАВДАННЯ В ЖИТТІ – 
ДОПОМАГАТИ ЛЮДЯМ, використати свої знання 
для удосконалення оточуючого світу. 

Я вирішила відкрити власну сучасну happy 
лікарню, ùоб кожен, виходячи з неї , був 
ùасливим.
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ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ У 2021 РОЦІ

Ярослав до навчання ставиться сумлінно, що дає йому 
можливість отримувати ґрунтовні знання з базових дисциплін, які 
вивчаються в ліцеї. 

Постійно працює над підвищенням свого інтелектуального 
рівня, активно дізнається про щось нове. Має схильність до 
предметів гуманітарного та природничого циклів. 

Переважають такі риси характеру: відповідальність, 
врівноваженість, доброзичливість, наполегливість, принциповість, 
тактовність, цілеспрямованість. 

У колі однокласників і товаришів Ярослав користується 
повагою. У відношенні до себе проявляє адекватну оцінку, здатний 
до самоаналізу. 

ВЄРЕМЄЄНКО 
ЯРОСЛАВ

ЛІДЕР РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

учень 11 класу 
комунального закладу
«Ліцей «Науковий» 
Міської ради 
міста Кропивницького»
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ВЧИТЕЛІ ЛІДЕРІВ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Валентина Анатоліївна під час організації освітнього процесу 
надає перевагу таким методам роботи: структурний метод (вправи 
у вигляді структурних моделей та підстановчих таблиць, навчальні 
діалоги), комунікативний метод (використання автентичних 
матеріалів, діалоги, дискусії, тренінги, різноманітні ігри та проєкти, 
використання фільмів для занурення у мовне середовище, 
ситуативні моделі навчання на мовному матеріалі, які перш за все 
відповідали б критеріям зрозумілості, автентичності та інтересу, 
оскільки саме цими параметрами визначається валідність і 
адекватність навчально-методичного потенціалу тієї чи іншої схеми 
навчання іноземним мовам), метод співпраці учителя та учня та 
синергетичний метод (реалізація принципу самоорганізації у сфері 
вивчення англійської мови, що надзвичайно актуально в системі 
дистанційного навчання).

Валентина Анатоліївна здійснює диференційований та 
індивідуальний підходи до учнів, дотримується раціональної 
співвіднесеності різних видів мовленнєвої діяльності, що 
спрямовані на володіння видами комунікативної діяльності в 
послідовності: аудіювання – мовлення – читання – письмо. 

Учитель постійно працює над підвищенням фахового рівня: 
бере активну участь у роботі творчої групи вчителів іноземної 
мови та в Oxford Professional Development Webinar «Oxford Exam 
Trainer is your guide to Successful Exams». Валентина Анатоліївна 
у 2019, 2020, 2021 роках залучена до перевірки робіт зовнішнього 
незалежного оцінювання з англійської мови.

Високий потенціал вчителя дає позитивний результат, так: 
Степаненко Іван, призер обласного етапу олімпіади з англійської 
мови (2019-2020 н. р.), Сухнат Марія, призерка ліцейного етапу 
(2019-2020 н. р.), Курзов Ян, призер ліцейного етапу (2020-2021 н. р.). 

У 2021 році Вєремєєнко Ярослав набрав 200 балів на ЗНО з 
англійської мови.

ГРИГОРЕНКО 
ВАЛЕНТИНА 
АНАТОЛІЇВНА

вчитель англійської мови 
комунального закладу
«Ліцей «Науковий» 
Міської ради 
міста Кропивницького»
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ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Маргарита за час навчання в ліцеї проявила себе сумлінною, 
здібною й старанною ученицею, яка успішно засвоює предмети 
шкільної програми та систематично працює над підвищенням 
рівня своїх знань. Має відмінну пам’ять, виявляє логічне, конкретне 
мислення. Характеризується високою концентрацією уваги. 

Має широкий кругозір. Цікавиться мовами та літературою, 
географією тощо. Маргарита має великий творчий потенціал, 
прагне до все нових і нових знань. Вона цікавий співрозмовник, 
у спілкуванні з однокласниками доброзичлива, товариська, 
популярна і контактна, готова завжди прийти на допомогу 
товаришу. 

Переважають такі риси характеру: акуратність, відповідальність, 
наполегливість, принциповість, толерантність, чемність, чуйність, 
цілеспрямованість.

Прагне отримати гарну освіту, бути всесторонньо розвинутою 
особистістю, досягти успіху в житті.

ГОЛУБ 
МАРГАРИТА

ЛІДЕР РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

учениця 11 класу 
комунального закладу
«Ліцей «Науковий» 
Міської ради 
міста Кропивницького»
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ВЧИТЕЛІ ЛІДЕРІВ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Наталія Василівна за час роботи в ліцеї виявила себе 
творчим, ерудованим учителем. Її педагогічна, наукова діяльність 
відзначається високою професійною майстерністю, творчою 
самовіддачею, новизною, що сприяє глибокому засвоєнню учнями 
навчального матеріалу.

Для розвитку мовної компетенції застосовує креативні вправи, 
різноманітні тести, складання розрізаного на частини тексту, 
вибіркову поступову заміну частин тексту, зміну перспективи 
(переказ тексту від першої особи), розширення (складання 
закінчення тексту, подій), утворення словникових ланцюжків, 
розв’язування та складання кросвордів, складання розповіді за 
малюнками, написання читацьких щоденників. Саме такі види 
діяльності є інтуїтивно-варіативними вправами, що надають 
можливості для багатократного повторення і появи мовленнєвого 
зразка – структури, лексичних одиниць в умовах максимально 
наближених до реального спілкування. На високому рівні поєднує 
індивідуальні та колективні форми роботи, застосовує ігрові 
методи.

Учитель постійно підвищує фаховий рівень: бере активну 
участь у роботі циклового методичного об’єднання закладу освіти, 
у звітних наукових конференціях професорсько-викладацького 
складу ЦДПУ імені Володимира Винниченка, Міжнародних 
науково-практичних конференціях «Мови і світ: дослідження та 
викладання». 

Високий професіоналізм учителя та систематична праця 
дають позитивний результат: її учні мають переважно високий та 
достатній рівні знань, рівень розвитку навичок і вмінь іншомовного 
спілкування, беруть участь у позакласних заходах з англійської 
мови, стають студентами престижних ЗВО України. У 2021 році 
учениця 11 фізико-математичного класу Голуб Маргарита набрала 
200 балів на ЗНО з англійської мови.

БОЖКО 
НАТАЛІЯ 
ВАСИЛІВНА

вчитель англійської мови 
комунального закладу
«Ліцей «Науковий» 
Міської ради 
міста Кропивницького»
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ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Данілов Костянтин за результатами ЗНО-2021 з математики 
отримав 200 балів і 196 балів із фізики. Брав активну участь у 
різноманітних очно-заочних олімпіадах і конкурсах із фізики, 
математики, хімії, біології. У його здобутку є цілий ряд перемог 
саме з фізики: диплом І ст. V Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На 
Урок» (березень 2020 р.) та диплом ІІ ст. VI Всеукраїнської інтернет-
олімпіади «На Урок» (травень 2020 р.); диплом ІІ ст. VIІІ Всеукраїнської 
інтернет-олімпіади «На Урок» (березень 2021 р.). 

Костянтин постійно цікавиться дослідженнями в галузі фізики 
та хімії, є активним учасником наукової секції «Спектр» фізико-
математичного клубу «Олімп» (підрозділ УНТ «ЗУБР»). Досвід роботи 
над способами та прийомами розв’язування задач із фізики та 
математики, як він вважає, допоможе йому з вибором майбутньої 
професії та впевнено йти до своєї мети – вступити до Київського 
політеху та займатися своєю улюбленою експериментальною 
фізикою.

У своєму ліцеї Костя має високий рівень навчальних досягнень 
з усіх предметів.

А ще з раннього дитинства ретельно слідкує за своїм 
здоров’ям та захоплюється таким видом спорту, як японське 
бойове мистецтво дзюдо. Має з цього напрямку безліч нагород 
всеукраїнського та обласного рівнів, зокрема, посів ІІІ місце в 
Чемпіонаті Кіровоградської області з дзюдо в 2021 році; на даний 
час є кандидатом у майстри спорту.

ДАНІЛОВ 
КОСТЯНТИН

ЛІДЕР РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
З МАТЕМАТИКИ

учень 11 класу 
комунального закладу 
«Маловисківський ліцей 
імені Юрія Кондратюка» 
Маловисківської міської ради 
Кіровоградської області
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ВЧИТЕЛІ ЛІДЕРІВ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Валентина Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, 
вмотивований і дуже старанний педагог. Вона має ґрунтовну 
теоретичну й методичну підготовку, вміло використовує сучасні 
методи й прийоми навчання та виховання учнів. 

Для розвитку пізнавальних здібностей учнів Валентина 
Володимирівна формує в них бажання самостійно оволодівати 
знаннями та розвиває стійкий інтерес до навчання. Уже багато 
років практикує, так звані, громадські огляди знань і розробила 
методичні посібники з цієї тематики. Враховуючи індивідуальні 
особливості учнів, доцільно використовує рівневу диференціацію, 
пропонуючи учням з відповідним рівнем знань задачі різної 
складності. Частина її учнів виконують домашні завдання за 
збірником задач для вступників до ТЗВО (за редакцією М. І. Сканаві) 
з наступним розбором і розгорнутими коментарями.

Актуальними в своїй роботі вважає слова К. Д. Ушинського: «У 
вихованні все повинно базуватися на особистості вчителя, тому 
що виховна сила випливає тільки з живого джерела людської 
особистості. Ніякі статути й програми, ніякий штучний організм 
закладу, як би хитро він не був продуманий, не може замінити 
особистості в справі навчання і виховання». 

Педагог активно залучає своїх учнів до роботи у математичній 
секції «Олімпієць» фізико-математичного клубу «Олімп», де 
вони готуються до олімпіад, конкурсів, розробляють авторські 
дослідницькі проєкти з математики, які потім захищають на 
конкурсах МАН.

УМРИХІНА 
ВАЛЕНТИНА 
ВОЛОДИМИРІВНА

вчитель математики 
комунального закладу 
«Маловисківський ліцей 
імені Юрія Кондратюка» 
Маловисківської міської ради 
Кіровоградської області
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ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

За час навчання в школі Кирило проявив себе як здібний, 
відповідальний, наполегливий, дисциплінований учень, сумлінно 
відноситься до навчання. Особливу увагу надає математиці, 
інформатиці та хімії. Вміє застосовувати отримані знання при 
вирішенні завдань різного характеру. Виявляє логічне, образне 
мислення. Мріє про власну наукову роботу в галузі використання 
ІТ-технологій на основі математичних операцій.

Протягом навчання має такі досягнення: переможець 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 
(диплом І ступеня) 2020 рік.

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 
року здобув 200 балів з математики та 198 балів з хімії.

Кирило – добрий, чутливий, талановитий, виважений учень.

За високі досягнення у навчанні отримав свідоцтво про повну 
загальну середню освіту з відзнакою та нагороджений Золотою 
медаллю.

ЗДОРОВЕНКО 
КИРИЛО

ЛІДЕР РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
З МАТЕМАТИКИ

учень 11 класу 
комунального закладу 
«Навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітній 
навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів №16 – дитячий 
юнацький центр «Лідер» 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області»
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ВЧИТЕЛІ ЛІДЕРІВ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Костянтин Віталійович – молодий, енергійний педагог, який має 
ґрунтовний рівень теоретичної та методичної підготовки. Постійно 
працює над розвитком пізнавальної та творчої активності учнів. 
Віддає перевагу сучасним методам навчання та виховання, 
постійно використовує інформаційно-комунікаційні технології 
навчання, на достатньому рівні володіє технологією дистанційного 
навчання. Створює можливості для оптимального розумового, 
емоційно-вольового, естетичного розвитку учнів. 

Приймає активну участь у роботі міської творчої групи 
вчителів математики, обласних он-лайн вебінарах, майстер-класах, 
інтернет-конференціях. Щедро ділиться своїм досвідом із колегами, 
проводив відкриті уроки для вчителів області.

Його учні беруть активну участь у шкільних заходах, предметних 
олімпіадах, є активними учасниками Міжнародного математичного 
конкурсу «Кенгуру» та Всеукраїнської олімпіади «На урок». 

У 2020 році підготував переможця ІІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з математики, учня 10 класу Здоровенка Кирила (диплом 
І ступеня); у 2021 році Кирило здобув 200 балів з математики на 
зовнішньому незалежному оцінюванні.

За високий професіоналізм, плідну педагогічну діяльність, 
вагомий внесок у розвиток освітньої галузі у серпні 2020 року був 
нагороджений Подякою управління освіти і науки Кіровоградської 
обласної державної адміністрації.

МАРЧЕНКО 
КОСТЯНТИН 
ВІТАЛІЙОВИЧ

вчитель математики 
комунального 
закладу «Навчально-
виховне об’єднання 
«Загальноосвітній 
навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів №16 – дитячий 
юнацький центр «Лідер» 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області»
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ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Копецька Тетяна – старанна й наполеглива учениця, 
має здібності до вивчення предметів як гуманітарного, так і 
математичного циклу.

У 2017 році посіла 2 місце в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 
англійської мови, у 2018 році брала участь у ІІ етапі Всеукраїнської 
олімпіади з інформатики й посіла 1 місце, у 2020 році – 2 місце в ІІІ 
етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови.

Тетяна закінчила 4 курси з вивчення англійської мови 
Олександрійського міського освітнього центру «Шанс» (2016-
2018 р р.). За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
2021 року здобула 200 балів із англійської мови.

Тетяна захоплюється фотографуванням, любить слухати 
класичну, танцювальну, рок-музику, планує й надалі вдосконалювати 
свої навички у вивченні англійської мови.

КОПЕЦЬКА 
ТЕТЯНА

ЛІДЕР РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

учениця 11 класу 
навчально-виховного 
комплексу
«Ліцей інформаційних 
технологій – спеціалізована 
школа ІІ ступеня» 
Олександрійської 
міської ради
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ВЧИТЕЛІ ЛІДЕРІВ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Козубенко Юлія Олегівна творчо організовує освітній процес, 
вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує сучасні 
освітні технології, досконало володіє методикою викладання 
англійської мови. Вдало використовує тематичні схеми й таблиці, 
роздатковий матеріал для парної та індивідуальної роботи, 
елементи технології особистісно-зорієнтованого навчання. 
Впроваджує актуальний педагогічний досвід, формуючи в учнів 
навички самостійного здобування знань і застосування їх на 
практиці. Приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для 
навчання та розвитку учнів, обов’язково враховуючи їх індивідуальні 
здібності та інтереси. 

Активно використовує безпечне електронне (цифрове) освітнє 
середовище для організації навчання, групової взаємодії, проєктної, 
навчально-дослідницької, пошукової діяльності учнів, інших 
активних форм навчання, а також для оцінювання (у тому числі 
формувального) результатів навчання учнів. Диференційовано 
та індивідуалізовано застосовує методи наукового пізнання 
відповідно до пізнавальних інтересів і потреб учнів.

Велику увагу вчитель приділяє роботі з обдарованими дітьми. 
Показником ефективності методів роботи, обраних Козубенко Ю. О., 
є досягнення її учнів у олімпіадах та зовнішньому незалежному 
оцінюванні. Її вихованці є переможцями ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з англійської мови. У 2021 році випускниця 
11 класу Копецька Тетяна здобула 200 балів за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.

КОЗУБЕНКО 
ЮЛІЯ 
ОЛЕГІВНА

вчитель англійської мови 
навчально-виховного 
комплексу
«Ліцей інформаційних 
технологій – спеціалізована 
школа ІІ ступеня» 
Олександрійської 
міської ради
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ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Остапчук Анастасія за роки навчання в колегіумі проявила себе 
як діяльна, комунікабельна, старанна учениця, що володіє високим 
інтелектуальним рівнем. До навчання ставиться сумлінно, має 
глибокі та міцні знання з усіх предметів.

Особливий інтерес виявляє до вивчення хімії та біології. 
Має хорошу пам’ять, що допомагає учениці швидко засвоювати 
програмний матеріал. Мова розвинена, має багатий лексичний 
запас, усна і письмова мова грамотна, образна. Відмінний рівень 
знань дозволяє Анастасії успішно брати участь у шкільних та 
міських етапах Всеукраїнської олімпіади з навчальних предметів. 
Неодноразово була переможницею міських та обласних 
етапів Всеукраїнської олімпіади з хімії та біології. З цікавістю та 
результативно бере участь у інтелектуальних конкурсах. Ставить 
перед собою конкретну навчальну мету й послідовно її досягає. 
Зберігає розумову працездатність упродовж цілого уроку. Здатна 
працювати в єдиному темпі з усім класом. 

Протягом навчання в школі виявляла активність у громадській 
та суспільно-корисній роботі. Результатом наполегливої праці 
учениці є 200 балів із ЗНО з біології (2020-2021 н. р.), ІІ місце міський 
етап та ІІ місце обласний етап Всеукраїнської олімпіади з хімії (2019-
2020 н. р.). Анастасію нагороджено золотою медаллю за особливі 
досягнення в навчанні. 

Активна у спілкуванні, толерантно ставиться до своїх 
ровесників. З повагою ставиться до вчителів. З відповідальністю 
ставиться до доручень учителів. Дівчина стримана, врівноважена. 
Серед друзів і однокласників користується авторитетом.

ОСТАПЧУК 
АНАСТАСІЯ

ЛІДЕР РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
З БІОЛОГІЇ

учениця 11 класу 
навчально-виховного 
комплексу «Кіровоградський 
колегіум – спеціалізований 
загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний 
заклад – центр естетичного 
виховання» 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області
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ВЧИТЕЛІ ЛІДЕРІВ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Оксана Володимирівна працює в НВК «Кіровоградський 
колегіум» з 2016 року. За час роботи в НВК проявила себе сумлінним, 
працездатним учителем, яка постійно перебуває в пошуку нових 
форм і методів навчання, віддаючи перевагу інтерактивним 
технологіям. Оксана Володимирівна має ґрунтовну професійну 
підготовку, високий рівень професіоналізму, досконало володіє 
сучасними ефективними формами і методами компетентно 
зорієнтованого підходу до організації освітнього процесу; чітко 
визначає тему, мету та структуру уроку, забезпечує науковість 
при викладанні даної теми, доступність сприймання учнями 
програмового матеріалу; технологіями творчої педагогічної 
діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і 
здібностей учнів; формує навички самостійно здобувати знання й 
застосовувати їх на практиці. Вільно орієнтується у всіх аспектах 
методики викладання біології та географії відповідно до навчальних 
програм та з дотриманням вимог Державного стандарту загальної 
середньої освіти.

Для активізації пізнавального інтересу в учнів використовує 
ряд засобів: нетрадиційні уроки, круглі столи, конкурси, вікторини, 
технології дистанційного навчання, пробуджує в учнів інтерес та 
мотивацію, навчає самостійно мислити. 

Значну частину своєї позаурочної діяльності вчителька 
присвячує роботі з обдарованими учнями. У 2019 році учениця 
11 класу, Завітренко Дар’я брала участь у обласному етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України та посіла І місце у секції «Географія 
та ландшафтнознавство», у 2018-2019 н. р. учениця 9 класу, 
Возник Анна посіла ІІ місце в міському етапі та ІІІ місце в обласному 
етапі Всеукраїнської олімпіади з біології, у 2019-2020 н. р. учениця 10 
класу, Возник Анна посіла ІІІ місце в міському етапі Всеукраїнської 
олімпіади з біології. 

Оксана Володимирівна багато уваги приділяє підготовки 
учнів до складання ЗНО з біології і результатом її плідної роботи 
є учениця 11 класу Остапчук Анастасія, яка отримала 200 балів із 
ЗНО з біології.

БАБИЧ 
ОКСАНА 
ВОЛОДИМИРІВНА

вчитель біології та географії 
навчально-виховного 
комплексу «Кіровоградський 
колегіум – спеціалізований 
загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний 
заклад – центр естетичного 
виховання» 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області
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ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Владислав зарекомендував себе як допитливий, всебічно 
розвинений учень, який постійно працює над самовдосконаленням. 
Він відзначається оригінальністю мислення, нестандартними 
підходами до вирішення завдань та проблем. У Владислава відмінна 
пам’ять, він активно використовує раніше засвоєний матеріал 
у нових контекстах та ситуаціях. Активний і цілеспрямований, 
уміє самостійно здобувати знання та вміло їх використовувати, 
веде здоровий спосіб життя. Входив до складу шкільної команди 
з баскетболу, волейболу та легкої атлетики. У вільний час від 
навчання займався силовими видами спорту.

Декілька років поспіль учень є слухачем Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді, секція історія, а також щорічно 
ставав постійним учасником різноманітних олімпіад, конкурсів: 
учасник ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії (диплом І ступеня) 
2018 та 2019 роки, з правознавства (диплом ІІ ступеня) 2019 рік.

У 2021 році за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання з англійської мови показав найвищий результат – 200 
балів. Має достатній та високий рівень навчальних досягнень з 
предметів навчального циклу. Особливу увагу приділяв вивченню 
англійської мови, для кращого оволодіння іноземною мовою багато 
творів читав в оригіналі. 

ШВЕЦЬ 
ВЛАДИСЛАВ

ЛІДЕР РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

учень 11 класу 
комунального закладу 
«Гайворонський ліцей №2» 
Гайворонської міської ради 
Кіровоградської області
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ВЧИТЕЛІ ЛІДЕРІВ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Гончарук Віктор Михайлович використовує в своїй практиці 
викладання ситуацій максимально наближених до реальних 
для монологічного та діалогічного висловлювання, застосовує 
групові форми роботи, проєктну діяльність, виконання вправ на 
моделювання речень.

Велику увагу вчитель приділяє роботі з обдарованими 
учнями і, за допомогою особистісно-зорієнтованого підходу із 
застосуванням цільових спеціально розроблених завдань, готує 
таких учнів до олімпіад і конкурсів різних рівнів. 

Віктор Михайлович активно поширює власні напрацювання 
у професійному середовищі. Щороку проводить майстер-класи 
для молодих вчителів англійської мови з підготовки до ЗНО з 
використанням автентичних джерел.

Результатом роботи вчителя є щорічні перемоги на конкурсах 
та олімпіадах. Зокрема, має призерів ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з англійської мови та ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України. Його вихованка Гончарук Олена, 
учениця 11 класу комунального закладу «Гайворонський ліцей 
№2» Гайворонської міської ради Кіровоградської області, у 
2017 році здобула стипендію на навчання за Британською 
стипендіальною програмою HMC Projects; Лаба Анастасія, учениця 
10 класу комунального закладу «Гайворонський ліцей №2» 
Гайворонської міської ради Кіровоградської області у 2021 році 
вийшла у фінал конкурсу Британської Стипендіальної програми 
HMC Projects, Кобилівська Дарія, учениця 9 класу комунального 
закладу «Гайворонський ліцей №2» Гайворонської міської ради 
Кіровоградської області у 2021 році отримала стипендію на 
навчання у США в рамках програми FLEX «Програми обміну 
майбутніх лідерів».

Гончарука Віктора Михайловича за високий професіоналізм, 
сумлінну творчу працю, значний особистий внесок у навчання 
та виховання підростаючого покоління було визнано у 2017 році 
«Кращим вчителем міста».

ГОНЧАРУК 
ВІКТОР 
МИХАЙЛОВИЧ

вчитель англійської мови 
комунального закладу 
«Гайворонський ліцей №2» 
Гайворонської міської ради 
Кіровоградської області
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ЛІДЕРИ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Михайло цілеспрямований, ерудований, працелюбний та 
ініціативний учень. Під час навчання проявляв інтерес до точних 
наук, постійний учасник та призер Всеукраїнських учнівських 
олімпіад міського та обласного рівнів. 

Переможець ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з хімії (І місце) у 2016/2017 навчальному році. У 
2017/2018 навчальному році виборов ІІІ місце на обласному етапі 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії та ІІ місце з біології.

У 2018/2019 навчальному році – переможець ІІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад: хімія – ІІІ місце, біологія 
– ІІ місце, фізика – І місце, інформатика – ІІІ місце.

У 2019/2020 навчальному році – переможець ІІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад: інформатика – І місце, 
хімія – ІІІ місце, фізика – ІІІ місце. 

Шевченко Михайло захоплюється точними науками, полюбляє 
розв’язувати нестандартні задачі. Успішно склав у 2020/2021 
навчальному році зовнішнє незалежне оцінювання. Отримав 
з англійської мови 189 балів, з фізики – 197 балів, з математики – 
200 балів, це особиста перемога учня, який наполегливо йшов до 
цього результату.

ШЕВЧЕНКО 
МИХАЙЛО

ЛІДЕР РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
З МАТЕМАТИКИ

учень 11 класу 
Знам’янської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №1 
ім. Т. Г. Шевченка 
Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області
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ВЧИТЕЛІ ЛІДЕРІВ РЕЙТИНГУ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Оксана Анатоліївна працює учителем математики в даній школі 
з 2016 року. Має напрацьований досвід з проблеми «Розвиток 
логічного мислення учнів в процесі навчання математики, як один 
із шляхів всебічного розвитку та самореалізації особистості». В 
своїй роботі вчитель надає перевагу активним методам навчання, 
здійснює діалог з учнями, пропонує різні форми самостійної і 
творчої роботи. Значну увагу приділяє визначенню форм взаємодії 
вчителя і учнів, добору таких методів роботи, які сприяють 
формуванню і розвитку в учнів логічного мислення, бажання 
вчитися. 

Впровадження засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій та вибір оптимальних методів навчання допомагає 
вчителю у формуванні загальнонавчальних вмінь і навичок, 
організації самостійної роботи учнів. Вчитель не тільки є носієм 
інформації, а й вміє здійснювати адекватну психологічну підтримку 
і корекцію особистості. Метою діяльності вчителя є пошук і 
створення системи методів і форм роботи, що формують в учнів 
здатність самостійно отримувати знання і бажання застосовувати 
отримані знання у своєму житті. 

На своїх уроках учитель формує вміння спостерігати, 
висловлювати гіпотези, робити висновки, самостійно формулювати 
правила, аксіоми, користуватися власним життєвим досвідом, 
теоретично обґрунтовувати власну точку зору. З метою досягнення 
поставлених задач активно використовує різні форми роботи на 
уроці, зокрема, групову, роботу в парах, роботу з консультантами.

Оксана Анатоліївна постійно працює над підвищенням 
фахової та педагогічної майстерності. Тактовна, доброзичлива, 
користується повагою колег, учнів та їх батьків.

ТАРАНЕЦЬ 
ОКСАНА 
АНАТОЛІЇВНА

вчитель математики 
Знам’янської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №1 
ім. Т. Г. Шевченка 
Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області
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Басараб Вікторія вихована, комунікабельна, скромна, вимоглива 
до себе й товаришів.

Слухачка Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді 
наполегливо займається дослідницькою роботою з історії рідного 
краю. З дитинства виявляла особливу цікавість до вивчення 
суспільствознавчих наук, демонструючи широкий кругозір, вміння 
висловлювати власну думку, аргументувати та доводити її. 

З 2018 року є постійним учасником та призером ІІ та ІІІ етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН.

У 2020/2021 навчальному році за результативну роботу над 
науковою темою «Організація допомоги біженцям на території 
Єлисаветградського повіту під час Першої світової війни» учениці 
призначено стипендію Президента України.

У травні 2021 року представила Кіровоградську область на ІІІ 
(Всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАН в 
секції «Історія України» та здобула золоту медаль.

Вікторія навчається мислити, діяти по-новому. У майбутньому 
мріє отримати гідну освіту, адже має для цього здібності та велике 
бажання. Упродовж навчання у школі Вікторія неодноразово 
нагороджувалась грамотами та дипломами за досягнення у 
навчанні та суспільному житті школи, а також нагрудним знаком 
«Обличчя школи-2019».

Лауреат стипендії Президента України 2021 року.

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

БАСАРАБ 
ВІКТОРІЯ

ПЕРЕМОЖНИЦЯ IІІ ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 
УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
(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
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Юрій Павлович має високу наукову і теоретичну 
підготовку, володіє ефективними, сучасними методами і 
формами педагогічної діяльності. У роботі зі слухачами 
секцій використовує проблемно-розвиваюче навчання, 
застосовує диференційований підхід до учнів, спонукає 
їх до творчого пошуку. Педагог-науковець розкриває 
перед слухачами секції глибинний зміст вітчизняної та 
регіональної історії. 

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 І, ІІ та ІІІ ступенів 
на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Цього 
2021 року Юрій Павлович підготував переможців ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України, а саме: 
Басараб Вікторію, секція «Історія України» (диплом І 
ступеня); Цуканова Глєба, секція «Історичне краєзнавство» 
(диплом ІІ ступеня); Ваніна Юрія, секція «Правознавство» 
(диплом ІІІ ступеня).

БОНДАРЧУК 
ЮРІЙ 
ПАВЛОВИЧ
науковий керівник секцій історичне краєзнавство, 

правознавство Кіровоградської Малої академії наук 

учнівської молоді, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної 

кібернетики Центральноукраїнського національного 

технічного університету

Бібік Наталія Станіславівна є керівником секцій 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді з 
2016 року. Заняття зі слухачами КМАНУМ проводить на 
високому професійному рівні, у своїй роботі використовує 
сучасні методи навчання, оперуючи кращими зразками 
сучасних педагогічних розробок та на їхній основі 
створюючи власні. 

Наталія Станіславівна – «Відмінник освіти 
України», лауреат обласної педагогічної премії імені 
В. О. Сухомлинського, нагороджена нагрудним знаком 
«Василь Сухомлинський». Доцільно використовує в 
освітньому процесі інформаційно-комунікаційні технології. 

Учні Наталії Станіславівни є лауреатами стипендії 
Президента України. Результативною є науково-
дослідницька діяльність секцій «Історія України», 
«Археологія», «Кримськотатарська гуманітаристика» 
та «Педагогіка» у Кіровоградській Малій академії наук 
учнівської молоді, роботою яких керує. У медальну 
скарбничку 2021 року Кіровоградщини слухачі МАН 
Басараб Вікторія, Почкай Анна, Сковпій Олександра та 
Філіпенко Дар’я здобули 1 золоту, 2 срібні та 1 бронзову 
нагороду у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України. 

БІБІК 
НАТАЛІЯ 
СТАНІСЛАВІВНА 
керівник секцій кримськотатарської гуманітаристики, 

етнології 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 
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Вероніка – обдарована, цілеспрямована, ініціативна та 
працелюбна дівчина. Вона вміє планувати свою дослідницьку та 
навчальну роботу, поєднувати навчання і хобі. Вероніка ерудована, 
розвинута, полюбляє читати і аналізувати світ довкола. 

У своєму науковому дослідженні на тему «Гендерні стереотипи 
та становище жінки-мусульманки в українському суспільстві» 
Вероніка досліджувала актуальні питання співіснування християн 
та мусульман в Україні, вивчала правові та побутові аспекти 
життя жінок-мусульманок. Креативність, самостійність наукових 
пошуків та ґрунтовні знання з теми дослідження допомогли 
дівчині перемогти у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції «Соціологія».

Вероніці до вподоби активний відпочинок, вона неодноразово 
брала участь у військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»), також 
захоплюється вишиванням, кулінарією, танцями. У майбутньому 
дівчина мріє стати соціологом, брати участь у вирішенні проблем 
соціуму та застосовувати свої знання для допомоги іншим. 

Лауреат стипендії Президента України 2021 року.

Наукові керівники: Жолонко Т. В., Кушнєрова С. В.

ГОРБЕНКО 
ВЕРОНІКА

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

учениця 10 класу 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»
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Вчитель вищої категорії, лауреат обласного туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016», лауреат 
обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського 
2019 року. 

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, переможців 
Всеукраїнської олімпіади з філософії. 

Цього 2021 року Світлана Вікторівна підготувала 
переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України, а саме: Горбенко Вероніку, секція 
«Соціологія» (диплом І ступеня); Цуканова Глєба, секція 
«Історичне краєзнавство» (диплом ІІ ступеня); Ваніна Юрія, 
секція «Правознавство» (диплом ІІІ ступеня), Жабковську 
Єлізавету, секція «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» 
(диплом ІІІ ступеня).

Світлана Вікторівна підготувала переможницю 
Міжнародної олімпіади з філософії для школярів 
Олександру Ховрак, яка стала першою в Україні учасницею, 
що здобула бронзову медаль 
(Республіка Словенія).

КУШНЄРОВА 
СВІТЛАНА 
ВІКТОРІВНА

керівник секції філософії 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської 

молоді, вчитель історії комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»

Жолонко Тетяна Володимирівна є науковим 
керівником секції теологія, релігієзнавство та історія релігії 
Кіровоградської Малої академії наук. Заняття зі слухачами 
КМАНУМ проводить на високому професійному рівні, у 
своїй роботі використовує сучасні методи навчання, новітні 
інструменти педагогічної діяльності для результативної 
взаємодії з учнями. Заняття Тетяни Володимирівни 
стимулюють науково-дослідницькі пошуки учнів, 
допомагають зрозуміти суть сучасних подій та процесів у 
світі та Україні. Автор понад 50 публікацій різнопланового 
характеру, в тому числі наукових статей, матеріалів 
міжнародних конференцій, методичних рекомендацій, 
інших публікацій науково-практичного характеру.Тетяна 
Володимирівна має високу наукову і теоретичну підготовку, 
вміє зацікавити учнів-слухачів для досягнення ними 
високих наукових результатів. Восени 2020 р. учні Жолонко 
Т. В. перемогли на Обласному конкурсі наукових проєктів 
«Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини» 
і зайняли призові місця. 

У 2021 р. вихованка Тетяни Володимирівни, учениця 
комунального закладу «Центральноукраїнський науковий 
ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» Горбенко 
Вероніка стала переможницею ІІІ (Всеукраїнського) етапу 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 
України в секції соціології (диплом І ступеня).

ЖОЛОНКО 
ТЕТЯНА 
ВОЛОДИМИРІВНА

науковий керівник секції теології, релігієзнавства та 

історії релігії Кіровоградської Малої академії наук 

учнівської молоді, кандидат політичних наук, доцент 

кафедри економіки та управління персоналом 

Центральноукраїнського інституту Міжрегіональної 

Академії управління



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

4342

Призер II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт МАН, секція «Екологічно безпечні технології та 
ресурсозбереження» (II місце) та секція «Охорона довкілля та 
раціональне природокористування» (II місце), переможниця 
обласного етапу конкурсу «Майбутнє України». Результати своїх 
досліджень Вікторія представляла у обласному конкурсі «Інсайти 
сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини».

З початку вивчення російської мови як однієї із світових мов 
учениця виявляє інтерес до предмета, цікавиться дослідницькою 
роботою. В процесі освоєння мови виконує завдання не за зразком, 
а проявляє креативність. Велику увагу приділяє творчій діяльності, 
в якій переважає прагнення до самостійного здобування знань.

Учениця надає перевагу предметам гуманітарного циклу. Окрім 
російської мови вивчає історію, правознавство, де також показує 
високі результати. Вікторія виборює призові місця у І та ІІ етапах 
Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури.

Пухтієнко Вікторія навчається в Малій академії наук учнівської 
молоді в секціях «Російська мова», «Екологічно безпечні технології 
та ресурсозбереження», «Охорона довкілля та раціональне 
природокористування».

Лауреат стипендії Президента України 2021 року.

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

ПУХТІЄНКО 
ВІКТОРІЯ

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

учениця 10 класу 
навчально-
виховного комплексу 
«Олександрійський 
колегіум – спеціалізована 
школа» Олександрійської 
міської ради 
Кіровоградської області
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Галина Іванівна – творчий, ініціативний учитель, який 
володіє сучасними методами й формами роботи, широким 
спектром стратегій навчання. 

Стиль її роботи – захопити ідеєю, запалити, окрилити, 
надихнути на творчість. 

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 МАНУМ, 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». 

У 2020 році Клюєва Ясміна посіла ІІІ місце у ІІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАН. 
У 2021 році учениця Галини Іванівни Пухтієнко Вікторія 
виборола І місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту (секція «Російська мова»).

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

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 
на олімпіадах і конкурсах різних рівнів.

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. У 2021 
році Пухтієнко Вікторія посіла І місце у Всеукраїнському 
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН.

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

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

АФАНАСЬЄВА 
ЛАРИСА 
ІВАНІВНА
науковий керівник секції російської мови 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 

кандидат філологічних наук
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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.

Руда Даша включає до своїх проєктів елементи 
легоконструювання та робототехніки, у складі команди закладу 
постійно бере участь у всеукраїнських олімпіадах та фестивалях 
із робототехніки, зокрема, є призеркою всеукраїнських конкурсів 
«Інтел-Техно», «Sikorsky Challenge», всеукраїнських фестивалів 
«Robofi rst», «Robotica», всеукраїнської науково-технічної виставки-
конкурсу молодіжних інновацій та творчих проєктів «Майбутнє 
України». 

Учениця стала переможницею ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України у секції медицини (2020 р. з 
темою: «Застосування мікроконтролера Arduino у проведенні 
безперервного контролю на уроках фізичної культури» (диплом ІІІ 
ступеня), у секції валеології (2021 р. з темою: «Використання засобів 
сенсорної та арттерапії для стимулювання позитивних емоцій у 
дітей з розладами аутичного спектра» (диплом І ступеня).

Лауреат стипендії Президента України 2021 року.

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

РУДА 
ДАРІЯ

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

учениця 10 класу 
Новопразького 
навчально-виховного 
комплексу 
Новопразької селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області
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Мітленко Лариса Олександрівна – досвідчений та 
висококваліфікований педагог, майстер своєї справи. 
Лариса Олександрівна – вчитель – методист, лауреат 
обласної премії імені В. О. Сухомлинського, нагороджена 
Премією Верховної Ради України. 

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 постійно ділиться своїм 
досвідом із колегами, проводить майстер-класи, 
має публікації у журналі «Відкритий урок», виданні 
«Педагогічний вісник», онлайн журналі «На урок». 
Вона брала участь у роботі засідання Всеукраїнського 
клубу «Директор школи» на тему «Науково-методичні 
засади управління громадсько-активними школами». У 
складі української делегації Лариса Олександрівна двічі 
була учасником Наукової школи для вчителів фізики 
в Європейському центрі ядерних досліджень (CERN) 
м. Женева та брала участь у міжнародному тренінгу з 
неформальної освіти у Грузії.

Лариса Олександрівна користується повагою батьків, 
педагогів, громадськості.

МІТЛЕНКО 
ЛАРИСА 
ОЛЕКСАНДРІВНА
керівник секції авіа- та ракетобудування, машинобудування 

і робототехніки Кіровоградської Малої академії наук 

учнівської молоді, вчитель фізики та інформатики, 

директор Новопразького навчально-виховного комплексу 

Новопразької селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області

Черній Валентина Петрівна працює науковим 
керівником секції валеології Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді.

Валентина Петрівна має високу наукову і теоретичну 
підготовку, володіє ефективними, сучасними методами і 
формами педагогічної діяльності. В роботі зі слухачами 
секції вона використовує проблемно-розвиваюче 
навчання, диференційований підхід до учнів, проводить 
дослідження, спонукає учнів працювати творчо. Реалізація 
науково-дослідної роботи молоді здійснюється у процесі 
їхньої навчально-творчої та навчально-дослідницької 
діяльності. 

Завдяки правильній організації навчально-виховного 
процесу досягнуто високої якості знань учнів, а її вихованці 
стають переможцями в конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт МАН України.

В 2017 році підготувала переможця ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України Медведську Вікторію 
(секція «Валеологія», 3 місце); в 2019 році – Ковальчук 
Наталію (секція «Валеологія», 1 місце), в 2020 році – Руду 
Дарію (секція «Медицина», 3 місце); в 2021 році – Руду Дарію 
(секція «Валеологія», 1 місце). 

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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Анна має міцну основу сформованих знань, умінь та навичок, 
обдарована особистість з високими здібностями, творча, всебічно 
розвинена особистість, відповідальна, ініціативна, наполеглива, 
працелюбна та креативна, уміє цілеспрямовано зосередити увагу 
на досягненні поставленої мети. Є слухачкою секції математичне 
моделювання Кіровоградської Малої академії наук учнівської 
молоді.

У 2020 році приймала участь у ІІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України, секція прикладна математика, тема 
проєкту: «Побудова багатофакторної моделі чинників впливу на 
захворюваність населення України» (диплом учасника); у 2021 році 
переможниця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
секція матеріалознавство, тема проєкту: «Текстильний утеплювач із 
суцвіття рогози» (диплом І ступеня). Лауреат стипендії Президента 
України 2021 року.

Наукові керівники: Шеремет П. М., Неліпович В. В., Денисов Д. О.

ТУМАНОВА 
АННА

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

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

ДЕНИСОВ 
ДЕНИС 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
керівник секції експериментальної фізики Кіровоградської 

Малої академії наук учнівської молоді, вчитель фізики 

комунального закладу «Центральноукраїнський науковий 

ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»

Денис Олександрович – кваліфікований, творчо 
працюючий педагог, він повною мірою працює на 
рівні сьогодення, відповідно до сучасних шляхів 
реформування освіти в Україні. 

Щороку готує переможців ІІ та ІІІ етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України: 2020 
рік, ІІІ етап – Свистунов Костянтин, секція авіа- та 
ракетобудування, машинобудування і робототехніки, 
тема проєкту: «Розробка багатофункціонального дрону 
для потреб ОТГ сільської місцевості» (диплом ІІ ступеня); 
2021 рік, ІІ етап – Булгаз Анна, секція експериментальної 
фізики, тема проєкту: «Дослідження фазового переходу 
рідкого кристалу в ізотропну рідину» (диплом І 
ступеня); ІІІ етап – Туманова Анна (диплом І ступеня); 
Запорожець Владислав, секція екологічно безпечні 
технології та ресурсозбереження, тема проєкту: «Проєкт 
використання безпілотних літальних апаратів у системі 
екологічного моніторингу стану повітря» (диплом ІІ 
ступеня).

Працює над науково-методичною проблемою 
«Застосування ІКТ на уроках фізики», творчо 
використовує надбання сучасної педагогічної науки, 
передового педагогічного досвіду, активно впроваджує 
нові форми проведення уроку.
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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. Його учні щороку брали 
участь в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України. 

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

Віктор Володимирович має 27 наукових та науково-
методичних публікацій, з яких 9 одноосібних (5 статей у 
фахових виданнях).

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 на ІІІ етапі – 
Скіпа Вадим (диплом ІІ ступеня), в 2014 році Пуляєва Анна 
(диплом ІІІ ступеня), в 2020 році Дмитрук Ян (диплом ІІ 
ступеня).

НЕЛІПОВИЧ 
ВІКТОР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ
керівник секції аерофізики та космічних досліджень 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді

Павло Миколайович керівник секції Кіровоградської 
Малої академії наук учнівської молоді. Його учні показують 
високі результати знань на ЗНО з географії, є щорічними 
призерами обласних та Всеукраїнських олімпіад з географії, 
призерами ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України.

Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України стали: 2019 рік – Мельник Катерина, 
секція економічної теорії та історії економічної думки, 
тема проєкту: «Стан фінансового забезпечення об’єднаних 
територіальних громад в Україні» (диплом І ступеня); 
Аркан Олександра, секція географії та ландшафтознавства, 
тема проєкту: «Сучасний стан та перспективи розвитку 
подієвого туризму в Кіровоградській області» (диплом 
ІІІ ступеня); Супрун Ольга, секція мікроекономіки та 
макроекономіки, тема проєкту: «Освітні кластери в 
економіці. Перспективи розвитку регіональних кластерів 
в Україні» (диплом ІІІ ступеня); 2021 рік – Туманова Анна, 
секція матеріалознавства, тема проєкту: «Текстильний 
утеплювач із суцвіття рогози» (диплом І ступеня); Марфула 
Ірина, секція економічної теорії та історії економічної 
думки, тема проєкту «Спортивний менеджмент» (диплом ІІІ 
ступеня).

ШЕРЕМЕТ 
ПАВЛО 
МИКОЛАЙОВИЧ
заступник директора з навчальної роботи 

комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради», 

кандидат педагогічних наук, вчитель географії
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Характеризується незвичним поєднанням логіки, 
математичного підходу вирішення проблем та творчого, 
креативного мислення. Комунікативна, працьовита, справжній 
лідер і невтримний шукач сенсу та філософії життя. 

Проявляє інтерес до будь-якої справи, заходу, не боїться 
експериментувати та залишається усміхненою навіть у важкі 
хвилини.

Як член Малої академії наук, завжди вивчає щось нове, 
самостійно пізнає нові аспекти дослідницької діяльності, 
вміє знайти відповідь на складні питання, що викликають 
безліч суперечок серед науковців. Співпрацює з провідними 
науковцями в Національному центрі «Мала академія наук України», 
комунальному закладі «Центральноукраїнський науковий ліцей-
інтернат Кіровоградської обласної ради», Льотною академією 
Національного авіаційного університету, є учасником та призером 
різних соціальних, наукових та дослідницьких проєктів різних 
рівнів.

У 2018 році стала переможцем ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади 
з фізики. У 2021 році Аліса стала призером ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України у секції «Аерофізика та космічні дослідження», 
отримавши диплом ІІ ступеня (тема роботи «Альтернативна 
концепція створення штучної гравітації на космічній станції»).

Лауреат стипендії Президента України 2021 року.

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

ГІЛЬ 
АЛІСА

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

учениця 11 класу 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»
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Юрій Володимирович досконало володіє методикою 
викладання фізики та астрономії, ефективно використовує 
сучасні інформаційні технології.

Під час занять зі слухачами Кіровоградської МАНУМ 
використовує різноманітні інноваційні педагогічні 
технології, оптимально реалізує навчальні, виховні та 
розвивальні завдання. Активно залучає учнів до науково-
дослідницької, експериментальної, пошукової діяльності. 
Вихованці педагога неодноразово ставали призерами 
та переможцями Всеукраїнського та обласного етапів 
Конкурсу-захисту МАН. Цьогоріч його вихованка Аліса Гіль 
зайняла ІІ місце на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
у секції «Аерофізика та космічні дослідження» з темою 
роботи «Альтернатична концепція створення штучної 
гравітації на космічній станції».

За багаторічну педагогічну працю та досягнення 
вагомих успіхів у професійній діяльності Буряк Ю. В. 
неодноразово нагороджувався грамотами обласного 
управління освіти і науки Кіровоградської обласної 
державної адміністрації, подяками та грамотами 
Міністерства освіти і науки України, має нагрудний знак 
МОН України «Відмінник освіти».

БУРЯК 
ЮРІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ
керівник секції «Аерофізика та космічні дослідження» 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 

вчитель фізики та астрономії комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»

Вадим Васильович наполегливо працює науковим 
керівником секції «Астрономія та астрофізика» 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді 
близько десяти років. Спрямовує зусилля учнів-слухачів на 
розвиток їх самостійного творчого мислення, формування 
життєвих компетентностей, саморозвиток особистості, 
уміння практично застосовувати здобуті знання та навички 
під час подальшого навчання та професійної діяльності.

Слухачі Кіровоградської МАНУМ під керівництвом 
Лефтора В. В. щороку стають переможцями ІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України та учасниками і призерами ІІІ (Всеукраїнського) 
етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України. Цьогоріч слухачка секції 
«Аерофізика та космічні дослідження» Аліса Гіль стала 
призером ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, отримавши 
диплом ІІ ступеня (тема роботи «Альтернативна концепція 
створення штучної гравітації на космічній станції»).

За вагомі особисті досягнення у професійно-науковій 
діяльності, Лефтор Вадим Васильович має відзнаки 
Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської 
обласної державної адміністрації, Кіровоградської обласної 
ради, Національного центру «Мала академія наук України».

ЛЕФТОР 
ВАДИМ 
ВАСИЛЬОВИЧ
науковий керівник секції «Астрономія та астрофізика» 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 

старший викладач кафедри авіаційної техніки 

Льотної академії Національного авіаційного університету
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Денис старанний та відповідальний учень, добре розвинуте 
абстрактне мислення. Наполегливий у досягненні результату 
у сфері інтересів, якій його цікавлять, для нього характерний 
постійний творчий пошук. 

Переконаний, що навчання в Кіровоградській Малій академії 
наук учнівської молоду, відділенні комп’ютерних наук є одним із 
найважливіших чинників розвитку науки і допоможе в обранні 
своєї майбутньої сфери діяльності. Така мотивація сприяла 
наполегливій праці та підготовці до участі в роботі МАН України.

Результати власної інтелектуальної роботи мають такі 
досягнення: 2019 рік – Всеукраїнський конкурс з інформаційних 
технологій «ІТalent», номінація: «Веб розробка «Шкільний сайт»» 
(диплом ІІ ступеня); Всеукраїнський конкурс з інформаційних 
технологій «ІТalent», номінація: «Фотографія» (диплом І ступеня); 
2021 рік: ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
секція internet-технології та WEB дизайн, тема: «Модель для аналізу 
емоційної забарвленості тексту» (диплом I ступеня), ІІІ етап (диплом 
ІІ ступеня).

В своїй науковій роботі має вагомий результат: проєкт «Модель 
для аналізу емоційної забарвленості тексту», який присвячений 
написанню класифікатору тональності відгуків, дозволяє надати 
базу для подальших досліджень більш загальних класифікаторів, 
які можуть бути використані в довільних умовах. Наприклад, на 
форумах чи соціальних мережах. Це дозволить краще розуміти 
емоційне забарвлення коментарів на веб-сайтах. Також розроблену 
програму можна використати як навчальний засіб для початківців 
в NLP.

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

ГОЛУБ 
ДЕНИС

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

учень 10 класу 
Олександрівської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №1 
комунального закладу 
«Олександрівське 
навчально-виховне 
об’єднання №1» 
Олександрівської 
селищної ради 
Кропивницького району 
Кіровоградської області
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Людмила Олександрівна, виявляючи ґрунтовний 
рівень професійної підготовки, працює над проблемою 
«Використання інформаційно-комунікаційних технологій на 
уроках математики та інформатики як метод зацікавлення 
учнів», активно використовує елементи інноваційних 
методик і технологій, поширює їх у професійному 
середовищі шляхом проведення відкритих уроків, 
виховних заходів, виступів на засіданнях шкільних та 
районних методичних об’єднань. 

У 2018 році стала лауреатом обласного огляду 
освітніх блогів «Педагогічна блогосфера» в номінаціях 
«Блог учителя» та «Блог методичного формування» та 
нагороджена Грамотою відділу освіти Олександрівської 
районної державної адміністрації .

Велику увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. ЇЇ 
вихованець Голуб Денис у 2018-2019 н. р. став переможцем 
Всеукраїнського конкурсу з інформаційних технологій 
для дітей та молоді «ІТalent» в номінації «Веб розробка 
«Шкільний сайт» (ІІ місце) та в номінації «Фотографія» (І 
місце); переможцем обласного конкурсу з інформаційних 
технологій «Ми – діти галактики» (І місце) в номінації «WEB-
сайти» у 2020-2021 н. р.; ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України, секція internet-технології та WEB 
дизайн, тема: «Модель для аналізу емоційної забарвленості 
тексту» (диплом IІ ступеня).

ДАХНО 
ЛЮДМИЛА 
ОЛЕКСАНДРІВНА
вчитель інформатики та математики Олександрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 комунального 

закладу «Олександрівське навчально-виховне 

об’єднання №1» Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області

Олександр Миколайович працює науковим керівником 
відділення комп’ютерних наук Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської із 2011 року. 

Обдаровані діти області, керівником яких є Дрєєв О. М., 
щороку здобувають перемоги у ІІ (обласному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України та 
представляють область на ІІІ етапі у Києві, де виборюють 
найбільшу кількість призових місць для Кіровоградщини. 
Так, лише за останні два роки його вихованці здобули 
по чотири призових місця на зазначеному конкурсі. Це 
є свідченням того, що науковець постійно вдосконалює 
систему роботи зі здібною молоддю.

Діяльність педагога у структурі Кіровоградської 
МАНУМ відзначена неодноразовими нагородами: Почесна 
грамота управління освіти, науки, молоді та спорту 
Кіровоградської обласної державної адміністрації, 2016 
рік; диплом лауреата обласної педагогічної премії імені В. 
О. Сухомлинського, 2017 рік; Подяка Міністерства освіти 
і науки України, 2017 рік; Почесна грамота управління 
освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 
державної адміністрації, 2018 рік; Грамота Міністерства 
освіти і науки України, 2020 рік.

ДРЄЄВ 
ОЛЕКСАНДР 
МИКОЛАЙОВИЧ
науковий керівник секції комп’ютерні системи та мережі 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 

кандидат технічних наук, доцент кафедри кібербезпеки 

та програмного забезпечення Центральноукраїнського 

національного технічного університету



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

5352

Сніжана має високий рівень компетентності з навчальних 
предметів, проявила себе як талановита, працездатна та 
дисциплінована учениця, вирізняється високим рівнем розвитку 
інтелекту, гнучкою ерудицією і постійно підвищує свій рівень знань 
у різних галузях. Найбільшу увагу учениця надає вивченню історії 
мистецтва, української мови та літератури. Проявляє високий 
інтерес до навчання. На уроках завжди уважна, активна. 

Займаючись науково-дослідницькою діяльністю в секції 
мистецтвознавства Кіровоградської Малої академії наук учнівської 
молоді, 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. 

За час навчання має такі досягнення: 2019 рік – 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), ІІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України, секція мистецтвознавства, тема: «Символічні 
образи в живописі Андрія Надєждіна (м. Кропивницький)» (диплом 
IІ ступеня); 2021 рік – ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України, секція мистецтвознавства, тема: «Специфіка художньої 
мови живопису Михайла Надєждіна (м. Кропивницький)» (диплом 
IІ ступеня).

Наукові керівники: Кириченко О. І., Добровольська О. В.

ГРЕК 
СНІЖАНА

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

вихованка 
Новомиргородського 
міського центру дитячої 
та юнацької творчості 
Новомиргородської 
міської ради
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За час роботи на посаді керівника гуртка 
«Мистецтвознавство» Новомиргородського міського 
центру дитячої та юнацької творчості Новомиргородської 
міської ради Кіровоградської області та секції 
мистецтвознавства Кіровоградської Малої академії наук 
учнівської молоді зарекомендувала себе як талановитий 
педагог, який здатний швидко та творчо вирішувати усі 
науково-педагогічні проблеми, які виникають під час 
педагогічної чи науково-педагогічної діяльності. 

Значну увагу О. В. Добровольська приділяє заняттям 
з учнями – слухачами Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді, підготувала призерів ІІ і ІІІ етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт МАН України: 2017 рік – Івченко Дарія (диплом 
ІІІ ступеня); 2020 та 2021 рік – Грек Сніжана (диплом ІІ 
ступеня). На ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України у різні роки були: 
2017 рік – Івченко Дарія (диплом ІІ ступеня); 2018 рік, 
2019 рік, 2020 рік – Грек Алла (диплом ІІ ступеня.); 
2020 рік, 2021 рік – Грек Сніжана (диплом І ступеня).

В обласному конкурсі «Інсайти сьогодення від юних 
дослідників Кіровоградщини» Грек Сніжана посіла І місце в 
номінації «Науково-дослідницький проєкт», Кваша Юлія – ІІ 
місце в номінації «Документально-публіцистичний фільм», 
Пономаренко Лідія стала призером в номінації «Інтерв'ю».

ДОБРОВОЛЬСЬКА 
ОЛЬГА 
ВІКТОРІВНА
керівник секції мистецтвознавства

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,
керівник гуртка «Мистецтвознавство» 
Новомиргородського міського центру 
дитячої та юнацької творчості 
Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області

Значну увагу О. І. Кириченко приділяє заняттям 
з учнями-слухачами секції мистецтвознавства 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 
керівником якої є з 2006 року. Її вихованці є призерами 
ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт МАН України. 

Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України стали: 2017 рік, Івченко Дарія (диплом 
ІІ ступеня), 2018 рік, Івченко Дарія (диплом ІІ ступеня), 2019 
рік, Івченко Дарія (диплом ІІІ ступеня); 
2020 рік, ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України стали: Грек Сніжана (диплом І ступеня), Грек Алла 
(диплом ІІ ступеня), Крива Лілія (диплом ІІ ступеня), 
Малохатко Ярослава (диплом ІІІ ступеня), Харкоміца Ернст 
(диплом ІІІ ступеня)»; 2021 рік, ІІІ етап Грек Сніжана (диплом 
ІІ ступеня).

За вагомі особисті досягнення у професійно-науковій 
діяльності, Олена Іванівна має нагороди, зокрема 
нагороджена: Грамотою Національного центру «Малої 
академії наук України», 2018 році; Грамотою Кіровоградської 
обласної ради, 2018 році; Почесною Грамотою управління 
освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 
державної адміністрації, 2018 році; Почесною Грамотою 
Кіровоградської обласної ради, 2020 році; Подякою 
Міністерства освіти і науки, 2021 році.

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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Має ґрунтовні знання з усіх навчальних предметів, усебічно 
розвинений. Переконаний, що природничо-математична освіта 
та конструювання є одним із найважливіших чинників розвитку 
техніки та науки у цілому. Такі переконання сприяли постійному 
вдосконаленню власних знань та роботі над проєктами МАН 
України, починаючи ще з 8-го класу.

Результати власної інтелектуальної роботи успішно демонструє 
на різноманітних конкурсах та олімпіадах: учасник Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України: 2018 рік, II етап у секції авіа- та 
ракетобудування, машинобудування і робототехніка (диплом 
ІІІ ступеня); 2019 рік, II етап у секції авіа- та ракетобудування, 
машинобудування і робототехніка (диплом ІІ ступеня); 2020 рік, II 
етап у секції мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми 
(диплом ІІ ступеня); учасник обласного конкурсу наукових проєктів 
«Інсайти сьогодення від наукових дослідників Кіровоградщини»: 
переможець в номінації «Перспективний пристрій»; член 
команди «Dark Knight» та учасник змагань номінації «Triathlon 
Pro» у Відкритому міському фестивалі з робототехніки «РобоЛаб» 
(м. Полтава, 2019 рік) перемога у номінації «Кидання кульки»; член 
команди RoboLegion від Кіровоградської гімназії нових технологій 
навчання та учасник Всеукраїнського фестивалю з робототехніки 
за міжнародною програмою FIRST LEGO League: 2019, 2020 та 2021 
роки: переможці Відбіркових турнірів та переможці у номінаціях у 
фіналі конкурсу; учасник фестивалю «FERREXPO ROBOT FEST 2019»; 
учасник «Всеукраїнської літньої школи бізнес-лідерства-2018».

У 2021 році розробив проєкт «Штрих-кодова система управління 
рухом мобільних роботів у нежитлових приміщеннях (складського 
типу)», який був представлений на ІІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України, де отримав ІІ місце.

Наукові керівники: Задорожна О. В., Ковальов Ю. Г.

ЗАДОРОЖНИЙ 
КОСТЯНТИН

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IІІ ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 
УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ «АВІА- ТА 
РАКЕТОБУДУВАННЯ, МАШИНОБУДУВАННЯ І 
РОБОТОТЕХНІКА» (ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

учень 11 класу 
Кіровоградської гімназії 
нових технологій навчання 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області
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З 2017 року О. В. Задорожна науковий керівник 
секцій відділення технічних наук Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді, зарекомендувала себе 
як талановитий науковець з високим рівнем науково-
педагогічної майстерності. Велику увагу приділяє заняттям 
з учнями-слухачами КМАНУМ, приймала з ними участь 
у різних олімпіадах та змаганнях місцевого та обласного 
рівня. 

Підготувала призерів ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 
України: 2018 рік – Задорожний Костянтин (диплом ІІІ 
ступеня); 2019, 2020 роки – Задорожний Костянтин (диплом 
ІІ ступеня); 2020 рік – Перевозник Михайло (диплом ІІІ 
ступеня); 2021 рік: Задорожний Костянтин (диплом І 
ступеня).

З 2017 року є керівником Центру робототехніки Льотної 
академії НАУ. З 2018 року являється координатором 
Кропивницького відбіркового турніру з робототехніки 
за міжнародною програмою FIRST LEGO League, який 
приймає у м. Кропивницький до 14 команд з різних міст та 
областей.

ЗАДОРОЖНА 
ОКСАНА 
ВОЛОДИМИРІВНА
науковий керівник секції матеріалознавства 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фізико-математичних дисциплін 

Льотної академії Національного авіаційного університету

Понад десять років працює в Кіровоградській Малій 
академії наук учнівської молоді науковим керівником 
секцій відділення «Фізики і астрономії».

Підготував переможців ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України: 2012 рік, Золотих Євген 
(диплом ІІ ступеня); 2013 рік, Козяр Максим (диплом ІІІ 
ступеня); 2014 рік, Пуляєва Анна (диплом ІІІ ступеня); 2016 
рік, Пуляєва Анна (диплом ІІІ ступеня); 2017 рік, Самсонов 
Артем (диплом ІІІ ступеня); 2019 рік, Свистунов Костянтин 
(диплом ІІ ступеня); 2020 рік, Загорулько Іван (диплом 
ІІІ ступеня); 2021 рік, Задорожний Костянтин (диплом ІІ 
ступеня), Запорожець Владислав (диплом ІІ ступеня). 
В 2016 р. та 2018 р. пройшов стажування в Європейському 
центрі ядерних досліджень (CERN м. Женева, Швейцарія) в 
складі делегації українських вчителів МАН.

Висока педагогічна майстерність, інтелектуальний 
рівень, творча активність Юрія Григоровича відзначена: 
Почесною грамотою Департаменту освіти і науки 
Кіровоградської обласної державної адміністрації (2015 
рік), Грамотою Кіровоградської обласної ради (2017 рік), 
Грамотою Національного центру «Мала академія наук 
України» (2017 рік), Почесною грамотою Кіровоградської 
обласної ради (2018 рік), Почесна грамота Управління 
освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 
державної адміністрації (2019 рік), Обласною премією імені 
Василя Сухомлинського (2020 рік).

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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Владислав має високий рівень інтелекту, ґрунтовні знання 
з усіх навчальних предметів, усебічно розвинений, високо 
цілеспрямований і наполегливий. Переконаний, що технічна освіта 
є одним із найважливіших чинників розвитку науки. Така мотивація 
сприяла наполегливій праці та підготовці до участі в конкурсах 
Малої академії наук України.

У 2021 році переміг у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України, секція екологічно безпечні технології 
та ресурсозбереження, тема роботи: «Проєкт використання 
безпілотних літальних апаратів у системі екологічного моніторингу 
стану повітря» (диплом ІІ ступеня).

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

ЗАПОРОЖЕЦЬ 
ВЛАДИСЛАВ

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

учень 10 класу 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»

ДЕНИСОВ 
ДЕНИС 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ
керівник секції експериментальної фізики Кіровоградської 

Малої академії наук учнівської молоді, вчитель фізики 

комунального закладу «Центральноукраїнський науковий 

ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»

Денис Олександрович – кваліфікований, творчо 
працюючий педагог, він повною мірою працює на 
рівні сьогодення, відповідно до сучасних шляхів 
реформування освіти в Україні. 

Щороку готує переможців ІІ та ІІІ етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України: 2020 
рік, ІІІ етап – Свистунов Костянтин, секція авіа- та 
ракетобудування, машинобудування і робототехніки, 
тема проєкту: «Розробка багатофункціонального дрону 
для потреб ОТГ сільської місцевості» (диплом ІІ ступеня); 
2021 рік, ІІ етап – Булгаз Анна, секція експериментальної 
фізики, тема проєкту: «Дослідження фазового переходу 
рідкого кристалу в ізотропну рідину» (диплом І 
ступеня); ІІІ етап – Туманова Анна (диплом І ступеня); 
Запорожець Владислав, секція екологічно безпечні 
технології та ресурсозбереження, тема проєкту: «Проєкт 
використання безпілотних літальних апаратів у системі 
екологічного моніторингу стану повітря» (диплом ІІ 
ступеня).

Працює над науково-методичною проблемою 
«Застосування ІКТ на уроках фізики», творчо 
використовує надбання сучасної педагогічної науки, 
передового педагогічного досвіду, активно впроваджує 
нові форми проведення уроку.
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Сергій Григорович кандидат педагогічних наук, 
інженер-програміст конструкторського бюро по 
проєктам публічного акціонерного товариства науково-
виробничого підприємства «Радій».

Постійний пошук нових ефективних методів та форм 
роботи з учнями характеризує Сергія Григоровича як 
висококваліфікованого творчого спеціаліста. Особливу 
увагу педагог приділяє проблемному навчанню.

Підготував переможців ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України: 2017 рік, Амброс 
Всеволод (диплом ІІ ступеня); 2018 рік, Чугай Ярослав 
(диплом ІІІ ступеня); 2019 рік, Чорна Валерія (диплом 
ІІ ступеня); 2020 рік, ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України: Дмитрук Ян (диплом І ступеня), 
Свистунов Костянтин (диплом І ступеня), Козяр Катерина 
(диплом ІІ ступеня), Скрипник Дарина (диплом ІІ ступеня), 
Драган Максим (диплом ІІІ ступеня), Каханова Юлія 
(диплом ІІІ ступеня), Крутофал Сергій (диплом ІІІ ступеня).

Коло наукових інтересів 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 
СЕРГІЙ 
ГРИГОРОВИЧ
керівник секції аерофізики та космічних досліджень 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді

Понад десять років працює в Кіровоградській Малій 
академії наук учнівської молоді науковим керівником 
секцій відділення «Фізики і астрономії».

Підготував переможців ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України: 2012 рік, Золотих Євген 
(диплом ІІ ступеня); 2013 рік, Козяр Максим (диплом ІІІ 
ступеня); 2014 рік, Пуляєва Анна (диплом ІІІ ступеня); 2016 
рік, Пуляєва Анна (диплом ІІІ ступеня); 2017 рік, Самсонов 
Артем (диплом ІІІ ступеня); 2019 рік, Свистунов Костянтин 
(диплом ІІ ступеня); 2020 рік, Загорулько Іван (диплом 
ІІІ ступеня); 2021 рік, Задорожний Костянтин (диплом ІІ 
ступеня), Запорожець Владислав (диплом ІІ ступеня). 
В 2016 р. та 2018 р. пройшов стажування в Європейському 
центрі ядерних досліджень (CERN м. Женева, Швейцарія) в 
складі делегації українських вчителів МАН.

Висока педагогічна майстерність, інтелектуальний 
рівень, творча активність Юрія Григоровича відзначена: 
Почесною грамотою Департаменту освіти і науки 
Кіровоградської обласної державної адміністрації (2015 
рік), Грамотою Кіровоградської обласної ради (2017 рік), 
Грамотою Національного центру «Мала академія наук 
України» (2017 рік), Почесною грамотою Кіровоградської 
обласної ради (2018 рік), Почесна грамота Управління 
освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 
державної адміністрації (2019 рік), Обласною премією імені 
Василя Сухомлинського (2020 рік).

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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Почкай Анна з 2019 року є слухачем Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді. Працюючи над творчою роботою 
«Археологічні дослідження на території Бобринецького району: 
історія та сучасність», показала себе талановитою особистістю, яка 
має стійкий інтерес до обраної теми. 

Щоденна, невтомна, кропітка праця та сильний характер 
Анни, дали їй змогу у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України здобути у 
скарбничку досягнень 2020 та 2021 року бронзову та срібну медалі.

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 із 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.

У майбутньому дівчина планує продовжити розвивати 
свої творчі здібності, максимально приділяти увагу навчанню, 
поглиблювати свої знання з гуманітарних дисциплін.

Упродовж навчання у школі Анна неодноразово 
нагороджувалась грамотами та дипломами за досягнення у 
навчанні та суспільному житті школи, а також нагрудним знаком 
«Обличчя школи – 2021».

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

ПОЧКАЙ 
АННА

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

учениця 11 класу 
комунального закладу 
«Бобринецьке навчально-
виховне об’єднання 
«Навчально-виховний 
комплекс 
«Гімназія – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1» 
Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області
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Бібік Наталія Станіславівна є керівником секцій 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді з 
2016 року. Заняття зі слухачами КМАНУМ проводить на 
високому професійному рівні, у своїй роботі використовує 
сучасні методи навчання, оперуючи кращими зразками 
сучасних педагогічних розробок та на їхній основі 
створюючи власні. 

Наталія Станіславівна – «Відмінник освіти 
України», лауреат обласної педагогічної премії імені 
В. О. Сухомлинського, нагороджена нагрудним знаком 
«Василь Сухомлинський». Доцільно використовує в 
освітньому процесі інформаційно-комунікаційні технології. 

Учні Наталії Станіславівни є лауреатами стипендії 
Президента України. Результативною є науково-
дослідницька діяльність секцій «Історія України», 
«Археологія», «Кримськотатарська гуманітаристика» 
та «Педагогіка» у Кіровоградській Малій академії наук 
учнівської молоді, роботою яких керує. У медальну 
скарбничку 2021 року Кіровоградщини слухачі МАН 
Басараб Вікторія, Почкай Анна, Сковпій Олександра та 
Філіпенко Дар’я здобули 1 золоту, 2 срібні та 1 бронзову 
нагороду у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України. 

БІБІК 
НАТАЛІЯ 
СТАНІСЛАВІВНА 
керівник секцій кримськотатарської гуманітаристики, 

етнології 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 
Микола Петрович щедро ділиться надбаннями 

педагогічної майстерності з керівниками секцій Малої 
академії наук учнівської молоді в Кіровоградській області, 
координує науково-пошукову роботу учнів. 

Щороку готує переможців ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України до участі в ІІІ 
етапі конкурсу. 

Слухачі КМАНУМ, керівником яких був Микола 
Петрович, неодноразово здобували дипломи І, ІІ, та ІІІ 
ступенів на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. У 
2020 році Микола Петрович підготував переможця ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України Почкай 
Анну у секції «Археологія» (диплом ІІІ ступеня); у 2021 році 
– Почкай Анну у секції «Археологія» (диплом ІІ ступеня) 
та Добрянського Ярослава у секції «Етнологія» (диплом ІІІ 
ступеня). 

Постійно бере активну участь у громадському 
житті міста й області: є членом обласного відділення 
Всеукраїнського геральдичного товариства, очолює 
археологічну секцію обласного відділення Всеукраїнського 
товариства краєзнавців, протягом 15 років був членом 
комісії з присудження обласної премії в галузі краєзнавства 
ім. В. Ястребова.

ТУПЧІЄНКО 
МИКОЛА 
ПЕТРОВИЧ
науковий керівник секції археології 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

доцент кафедри історії, археології, інформаційної та 

архівної справи Центральноукраїнського національного 

технічного університету
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Олександра – обдарована особистість з високими 
здібностями, творча, всебічно розвинена учениця. Має міцну 
основу сформованих знань, умінь та навичок. Зарекомендувала 
себе відповідальною, ініціативною, наполегливою, працелюбною 
школяркою.

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

Особливістю характеру Олександри є висока працелюбність, 
наполегливість та цілеспрямованість, адже саме це на її думку, 
дозволить реалізувати професійні плани у майбутньому. 

У скарбниці досягнень школярка має золоту, срібну та бронзову 
медалі на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН у секції «Кримськотатарська 
гуманітаристика».

У 2020/2021 навчальному році за результативну роботу над 
науковою темою «Роль кримськотатарської діаспори у суспільно-
політичному житті Османської імперії/Туреччини (XVIII-XX ст.)» 
слухачці Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді 
призначено стипендію Президента України.

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

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

СКОВПІЙ 
ОЛЕКСАНДРА

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

учениця 11 класу 
комунального закладу 
«Бобринецьке навчально-
виховне об’єднання 
«Навчально-виховний 
комплекс 
«Гімназія – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1» 
Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області
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Свій високий науковий і теоретико-методологічний 
рівень Олександр Леонідович використовує і під час 
роботи з учнями-слухачами КМАНУМ. Роботи під його 
керівництвом, присвячені сходознавчій проблематиці, 
визначаються проблемністю, нестандартністю і високим 
рівнем виконання. Про це свідчать щорічні перемоги 
його учнів на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України, а також здобуття дипломів різних 
ступенів на ІІІ (Всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. У 
2020-2021 н.р. підготував переможницю Всеукраїнського 
етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАНУМ України в секції «Кримськотатарська 
гуманітаристика». Таким чином, Олександра Сковпій 
під його керівництвом стала триразовим переможцем 
Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту МАН. 

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 4 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 2020 р. у номінації «Краєзнавчі розвідки з 
історії міст і сіл області» за книгу «Вершино-Кам’янка» був 
удостоєний Обласної краєзнавчої премії імені В. Ястребова.

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

Бібік Наталія Станіславівна є керівником секцій 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді з 
2016 року. Заняття зі слухачами КМАНУМ проводить на 
високому професійному рівні, у своїй роботі використовує 
сучасні методи навчання, оперуючи кращими зразками 
сучасних педагогічних розробок та на їхній основі 
створюючи власні. 

Наталія Станіславівна – «Відмінник освіти 
України», лауреат обласної педагогічної премії імені 
В. О. Сухомлинського, нагороджена нагрудним знаком 
«Василь Сухомлинський». Доцільно використовує в 
освітньому процесі інформаційно-комунікаційні технології. 

Учні Наталії Станіславівни є лауреатами стипендії 
Президента України. Результативною є науково-
дослідницька діяльність секцій «Історія України», 
«Археологія», «Кримськотатарська гуманітаристика» 
та «Педагогіка» у Кіровоградській Малій академії наук 
учнівської молоді, роботою яких керує. У медальну 
скарбничку 2021 року Кіровоградщини слухачі МАН 
Басараб Вікторія, Почкай Анна, Сковпій Олександра та 
Філіпенко Дар’я здобули 1 золоту, 2 срібні та 1 бронзову 
нагороду у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України. 

БІБІК 
НАТАЛІЯ 
СТАНІСЛАВІВНА 
керівник секцій кримськотатарської гуманітаристики, 

етнології 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 
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Інна – творча, всебічно розвинена учениця. З цікавістю 
опановує всі шкільні предмети. Бере активну участь у конкурсах 
різного рівня. Організована, уміє цілеспрямовано зосередити 
увагу на досягненні поставленої мети. Відрізняється умінням 
чітко викладати свої думки, демонструє здатність до практичного 
застосування знань. 

Має яскраво виражену спрямованість на здобуття наукових 
знань, генерування нових ідей при розв’язанні навчально-творчих 
і дослідницьких завдань, володіє значним обсягом інформації, має 
критичне мислення, відчуття нового, високу допитливість. Вміє 
діяти творчо під час розв’язання будь-якої  проблемної  ситуації  або 
навчального завдання.

Дівчинка вміє аналізувати і реально оцінювати власні 
вчинки, визначати спрямованість і динаміку саморозвитку. 
Уміє розбудовувати довірливі відносини, дотримуватися 
демократичного стилю ведення розмови.

Відповідально ставиться до виконання доручень, має активну 
громадянську позицію. Комунікабельна, щира, доброзичлива. 
Серед однокласників має багато друзів, користується заслуженим 
авторитетом. Може підпорядкувати свої особисті інтереси 
інтересам колективу.

У 2021 році отримала диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському 
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України у секції «Медицина» з темою роботи: 
«Виявлення шкільної тривожності з урахуванням індивідуальних 
особливостей нервової системи учнів».

Наукові керівники: Нєворова О. В., Гвоздик І. В.

ХИМЕНКО 
ІННА

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

учениця 11 класу 
Петрівського навчально-
виховного комплексу 
«Дошкільний навчальний 
заклад-загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області
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Має глибоку науково-теоретичну підготовку, ефективно 
застосовує професійні знання в практичній педагогічній 
діяльності. Кожне заняття відзначається насиченістю 
навчального матеріалу, доступністю, що впливає на 
активність учнів. Застосовує інтерактивні форми роботи, 
які спонукають учнів до роздумів і пошуків. Вчить дітей 
спостерігати, досліджувати, аналізувати, робити висновки і 
узагальнення.

В роботі зі слухачами секції використовує проблемно-
розвиваюче навчання, диференційований підхід до учнів, 
проводить дослідження, спонукає учнів працювати творчо.

Свій високий теоретико-методологічний рівень 
використовує і під час роботи з учнями-слухачами 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді. 
Роботи під її керівництвом визначаються проблемністю, 
нестандартністю і високим рівнем виконання. Про 
це свідчать призові місця на ІІ (обласному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України (Хименко Інна, 
Огер Максим), а також здобуття диплому ІІ ступеня 
(Хименко Інна 2021 рік) у Всеукраїнському конкурсі-
захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України з темою роботи: «Виявлення шкільної тривожності 
з урахуванням індивідуальних особливостей нервової 
системи учнів».

ГВОЗДИК 
ІРИНА 
ВІКТОРІВНА
керівник секції зоологія, ботаніка Кіровоградської Малої 

академії наук учнівської молоді, учитель хімії та біології 

Петрівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний 

навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Знам'янської міської ради Кіровоградської області

Олена Валеріївна 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.

Здійснює керівництво науковою роботою секцій 
валеології та медицини Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді з 2012 року (з 2014 року підготувала 
5 призерів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт: 
Дякова Марія – ІІІ місце (2014 р.), Галушко Андрій – ІІІ місце 
(2016 р.), Черній Валерія – ІІІ місце (2018 р.), Громко Євгенія – 
ІІІ місце (2020 р.); Хименко Інна – ІІ місце (2021 р.).

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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Глєб показав себе як всебічно розвинута творча особистість, 
приймаючи активну участь в різноманітних конкурсах, олімпіадах.

З дитинства займається фотографією, неодноразово приймав 
участь у різних фотоконкурсах. Під час навчання зацікавився 
історією. 

Цікавість до вивчення історії та літератури привела учня до 
участі у Фестивалі шістдесятництва та дисидентського руху, де він 
став одним з наймолодших учасників. Зустрічі з цікавими людьми 
спонукали до вивчення ще й філософії. Тому наступним кроком 
стала участь та перемога у Всеукраїнській олімпіаді з філософії. 
Прагнення поглиблювати свої знання та зустрічі з однодумцями 
стимулювали до участі у школі з української культури «Митрополит 
Андрей Шептицький - моральний авторитет, духовний лідер та 
ідейний сучасник».

Як слухач Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді 
Глєб Цуканов намагався поєднати два свої найбільші захоплення 
історію та фотографію, тому представив свою роботу «Світлини 
єлисаветградських фотографів як джерело дослідження історії 
міста кінця ХІХ – початку ХХ ст.», з якою у 2021 році здобув диплом 
ІІ ступеня в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції «Історичне 
краєзнавство». Для популяризації результатів своєї дослідницької 
роботи він створив віртуальний екскурсійний проєкт: «Мандрівка 
старим містом», поширював через спільноти краєзнавців, робив 
неодноразові дописи до шкільної газети «Пролісок». 

Глєб не зупиняється на досягнутому та продовжує плідно 
працювати у вивчені історії, філософії та правознавства. Він 
намагається реалізувати свою активну життєву позицію через 
участь у Національному парламентському уроці «Що таке 
Парламент та як він впливає на моє життя?» та навчанні в Школі 
молодого українського дипломата.

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

ЦУКАНОВ 
ГЛЄБ

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

учень 9 класу 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»
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Юрій Павлович має високу наукову і теоретичну 
підготовку, володіє ефективними, сучасними методами і 
формами педагогічної діяльності. У роботі зі слухачами 
секцій використовує проблемно-розвиваюче навчання, 
застосовує диференційований підхід до учнів, спонукає 
їх до творчого пошуку. Педагог-науковець розкриває 
перед слухачами секції глибинний зміст вітчизняної та 
регіональної історії. 

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 І, ІІ та ІІІ ступенів 
на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Цього 
2021 року Юрій Павлович підготував переможців ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України, а саме: 
Басараб Вікторію, секція «Історія України» (диплом І 
ступеня); Цуканова Глєба, секція «Історичне краєзнавство» 
(диплом ІІ ступеня); Ваніна Юрія, секція «Правознавство» 
(диплом ІІІ ступеня).

БОНДАРЧУК 
ЮРІЙ 
ПАВЛОВИЧ
науковий керівник секцій історичне краєзнавство, 

правознавство Кіровоградської Малої академії наук 

учнівської молоді, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної 

кібернетики Центральноукраїнського національного 

технічного університету

Вчитель вищої категорії, лауреат обласного туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016», лауреат 
обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського 
2019 року. 

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, переможців 
Всеукраїнської олімпіади з філософії. 

Цього 2021 року Світлана Вікторівна підготувала 
переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України, а саме: Горбенко Вероніку, секція 
«Соціологія» (диплом І ступеня); Цуканова Глєба, секція 
«Історичне краєзнавство» (диплом ІІ ступеня); Ваніна Юрія, 
секція «Правознавство» (диплом ІІІ ступеня), Жабковську 
Єлізавету, секція «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» 
(диплом ІІІ ступеня).

Світлана Вікторівна підготувала переможницю 
Міжнародної олімпіади з філософії для школярів 
Олександру Ховрак, яка стала першою в Україні учасницею, 
що здобула бронзову медаль 
(Республіка Словенія).

КУШНЄРОВА 
СВІТЛАНА 
ВІКТОРІВНА
керівник секції філософії 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської 

молоді, вчитель історії комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»



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

6766

Кирило має нестандартний склад розуму, що допомагає 
знаходити рішення оригінальним шляхом. Він вважає, що 
комп’ютерні та технічні науки – це можливість розкрити власний 
потенціал.

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

Має високий рівень інтелекту, ґрунтовні знання з усіх навчальних 
предметів, усебічно розвинений, високо цілеспрямований і 
наполегливий. Переконаний, що комп’ютерна та технічна освіта є 
одним із найважливіших чинників розвитку науки. Така мотивація 
сприяла наполегливій праці та підготовці до участі в роботі Малої 
академії наук України: 2020 рік – учасник ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України, секція технології програмування; 
учасник фінального етапу ХІ Всеукраїнської науково-технічної 
виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє 
України», номінація: матеріалознавство та перспективні технології; 
2021 рік – ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
секція мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми 
(диплом IІ ступеня) та секція електроніки та приладобудування 
(диплом IІ ступеня).

Бере активну участь у виховних заходах комунального закладу 
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської 
обласної ради» та у громадській діяльності, користується повагою 
серед однолітків та педагогів. Учень вміє триматися в колективі, 
завжди керується загальнолюдськими моральними критеріями у 
ставленні як до власних вчинків, так і до поведінки товаришів.

Науковий керівник: Дрєєв О. М.

ШАМАНСЬКИЙ 
КИРИЛО

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IІІ ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 
УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ «МУЛЬТИМЕДІЙНІ 
СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ» 
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

учень 11 класу 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»
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Олександр Миколайович працює науковим керівником відділення 
комп’ютерних наук Кіровоградської Малої академії наук учнівської із 
2011 року. 

Обдаровані діти області, керівником яких є Дрєєв О. М., щороку 
здобувають перемоги у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України та представляють область на ІІІ етапі у Києві, де виборюють 
найбільшу кількість призових місць для Кіровоградщини. Так, лише за 
останні два роки його вихованці здобули по чотири призових місця 
на зазначеному конкурсі. Це є свідченням того, що науковець постійно 
вдосконалює систему роботи зі здібною молоддю.

Діяльність педагога у структурі Кіровоградської МАНУМ відзначена 
неодноразовими нагородами: Почесна грамота управління освіти, 
науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 
адміністрації, 2016 рік; диплом лауреата обласної педагогічної премії 
імені В. О. Сухомлинського, 2017 рік; Подяка Міністерства освіти і науки 
України, 2017 рік; Почесна грамота управління освіти, науки, молоді 
та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації, 2018 рік; 
Грамота Міністерства освіти і науки України, 2020 рік.

ДРЄЄВ 
ОЛЕКСАНДР 
МИКОЛАЙОВИЧ
науковий керівник секції 

комп’ютерні системи та мережі 

Кіровоградської Малої академії 

наук учнівської молоді, 

кандидат технічних наук, 

доцент кафедри кібербезпеки 

та програмного забезпечення 

Центральноукраїнського 

національного технічного 

університету
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Кирило має нестандартний склад розуму, що допомагає 
знаходити рішення оригінальним шляхом. Він вважає, що 
комп’ютерні та технічні науки – це можливість розкрити власний 
потенціал.

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

Має високий рівень інтелекту, ґрунтовні знання з усіх навчальних 
предметів, усебічно розвинений, високо цілеспрямований і 
наполегливий. Переконаний, що комп’ютерна та технічна освіта є 
одним із найважливіших чинників розвитку науки. Така мотивація 
сприяла наполегливій праці та підготовці до участі в роботі Малої 
академії наук України: 2020 рік – учасник ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України, секція технології програмування; 
учасник фінального етапу ХІ Всеукраїнської науково-технічної 
виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє 
України», номінація: матеріалознавство та перспективні технології; 
2021 рік – ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
секція мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми 
(диплом IІ ступеня) та секція електроніки та приладобудування 
(диплом IІ ступеня).

Бере активну участь у виховних заходах комунального закладу 
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської 
обласної ради» та у громадській діяльності, користується повагою 
серед однолітків та педагогів. Учень вміє триматися в колективі, 
завжди керується загальнолюдськими моральними критеріями у 
ставленні як до власних вчинків, так і до поведінки товаришів.

Наукові керівник : Дрєєв О. М., Сіріков О. М.

ШАМАНСЬКИЙ 
КИРИЛО

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

учень 11 класу 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»
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Олександр Іванович сумлінно працює науковим 
керівником секції електроніки та приладобудування 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді з 
2010 року. 

Підготував переможців ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України: 2016 рік: Пуляєва Анна 
(диплом І ступеня); 2018 рік: Казаков Владислав (диплом ІІ 
ступеня); 2020 рік: ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України: Стеблина Дмитро (диплом І ступеня), Рибніков 
Даніїл (диплом І ступеня), Пухтієнко Вікторія (диплом ІІ 
ступеня), Казаков Владислав (диплом ІІ ступеня), Мелешко 
Максим (диплом ІІ ступеня), Буртовий Анатолій (диплом ІІІ 
ступеня), Калініна Анна (диплом ІІІ ступеня); 2021 рік: ІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України: Шаманський 
Кирило (диплом І ступеня), Щепін Валерій (диплом І 
ступеня); ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України: Шаманський Кирило (диплом ІІ ступеня). 

Діяльність педагога у структурі Кіровоградської 
МАНУМ відзначена Почесною грамотою управління 
освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 
державної адміністрації (2018 рік).

СІРІКОВ 
ОЛЕКСАНДР 
ІВАНОВИЧ
науковий керівник секції електроніки та приладобудування

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

кандидат технічних наук, доцент кафедри 

електротехнічних систем та енергетичного менеджменту 

Центральноукраїнського національного 

технічного університету

Олександр Миколайович працює науковим керівником 
відділення комп’ютерних наук Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської із 2011 року. 

Обдаровані діти області, керівником яких є Дрєєв О. М., 
щороку здобувають перемоги у ІІ (обласному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України та 
представляють область на ІІІ етапі у Києві, де виборюють 
найбільшу кількість призових місць для Кіровоградщини. 
Так, лише за останні два роки його вихованці здобули 
по чотири призових місця на зазначеному конкурсі. Це 
є свідченням того, що науковець постійно вдосконалює 
систему роботи зі здібною молоддю.

Діяльність педагога у структурі Кіровоградської 
МАНУМ відзначена неодноразовими нагородами: Почесна 
грамота управління освіти, науки, молоді та спорту 
Кіровоградської обласної державної адміністрації, 2016 
рік; диплом лауреата обласної педагогічної премії імені В. 
О. Сухомлинського, 2017 рік; Подяка Міністерства освіти 
і науки України, 2017 рік; Почесна грамота управління 
освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 
державної адміністрації, 2018 рік; Грамота Міністерства 
освіти і науки України, 2020 рік.

ДРЄЄВ 
ОЛЕКСАНДР 
МИКОЛАЙОВИЧ
науковий керівник секції комп’ютерні системи та мережі 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 

кандидат технічних наук, доцент кафедри кібербезпеки 

та програмного забезпечення Центральноукраїнського 

національного технічного університету
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Андрощук Вячеслав – творча та неординарна особистість. 
Має високий інтелектуальний потенціал, нестандартне мислення, 
знаходить творчий підхід до виконання будь-яких завдань.

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

Андрощук Вячеслав з дитинства виявляв особливу цікавість 
до вивчення природничих наук, демонструючи широкий кругозір, 
вміння висловлювати власну думку, аргументувати та доводити її. 
Його пошукова робота на тему «Дослідження якості води річки 
Бобринка м. Бобринець Кіровоградської області» відзначена 
дипломом І ступеня у ІІ етапі та дипломом ІІІ ступеня у ІІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України. 

Хлопець впевнений, що його дослідницькі роботи – маленькі 
кроки до реалізації вагомих справ у майбутньому. Завжди має чітку 
життєву позицію, яку аргументовано відстоює.

Наукові керівники: Логвінова Я. О. та Плющевська І. В.

АНДРОЩУК 
ВЯЧЕСЛАВ

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

учень 10 класу 
комунального закладу 
«Боринецьке навчально-
виховне об’єднання 
«Навчально-виховний 
комплекс 
«Гімназія – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1»
Бобринецької міської ради
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Ярослава Олексіївна докладає багато зусиль для 
теоретичного обґрунтування і поширення досвіду 
своїх творчих досягнень. Вона є автором 42 наукових і 
навчально-методичних праць.

За час роботи нагороджена Подякою Міністерства 
освіти і науки України (2018 р.), Почесною грамотою 
Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка (2019 р.), 
Подякою управління освіти і науки Кіровоградської 
обласної державної адміністрації (2020 р.), є лауреатом 
обласної премії науковим та педагогічним працівникам 
(2017 р.).

Як керівник секції екології постійно працює з 
обдарованими та здібними дітьми області, щороку готує 
переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України до участі в ІІІ етапі конкурсу. 

Слухачі МАНУМ, керівником яких є Логвінова Я. О, 
здобували дипломи ІІ, ІІІ ступенів на Всеукраїнському етапі 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України (Холодовська Наталія – 2017 р. 
(ІІ місце); Андрощук Вячеслав – 2021 р. (ІІІ місце)).

ЛОГВІНОВА 
ЯРОСЛАВА 
ОЛЕКСІЇВНА
науковий керівник секції екології Кіровоградської Малої 

академії наук учнівської молоді,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 

методики фізичного виховання Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка.

Ірина Вікторівна працює науковим керівником секції 
екологія Кіровоградської Малої академії наук учнівської 
молоді з 2015 року.

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

Плющевська Ірина Вікторівна у своїй роботі перевагу 
надає активним та ефективним методам навчання, серед 
яких переважає колективна робота учнів. На її уроках 
вихованці моделюють складні для сприйняття процеси, 
розвиваючи дослідницькі вміння і навички.

Постійно працюючи з обдарованими та здібними 
дітьми області, Плющевська І. В. щороку готує переможців 
І (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України до участі в ІІ та ІІІ етапах конкурсу. У 2021 році 
вперше підготувала переможця Всеукраїнського конкурсу 
юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського 
у номінації «Віртуальний кристал» (Плющевський Роман).

Слухачі МАНУМ, яких готує Ірина Вікторівна, 
неодноразово здобували дипломи ІІ, ІІІ ступенів на 
Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 
(Холодовська Наталія 2017 р.; Андрощук Вячеслав 2021 р.)

ПЛЮЩЕВСЬКА 
ІРИНА 
ВІКТОРІВНА
керівник секції екології Кіровоградської Малої академії 

наук учнівської молоді, вчитель хімії та екології 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Навчально-виховний комплекс 

«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області
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Батяшова Єва – сумлінна і відповідальна учениця. Дівчина 
швидко й легко засвоює навчальний матеріал, творчо застосовує 
здобуті знання. 

Єва захищала наукову дослідницьку роботу на тему «Чинники 
та особливості вияву агресивної поведінки сучасних підлітків», де 
посіла ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України ( 
2021 р.).

Дівчина захоплюється психологією, біологією, історією, хімією та 
медициною. Дуже любить українську мову. У 2021 році закінчила 
музичну школу по класу фортепіано, здала на відмінно випускні 
екзамени. 2019 р. – Єва була переможцем VI Міжнародного 
фестивалю-конкурсу «Сходинки до майстерності» у номінації 
«Виконавець інструменталіст», 2018 р. – першого регіонального 
конкурсу «Співограй». В обох конкурсах здобула перше місце і 
була нагороджена дипломом I ступеня.

Єва – добра, чуйна, ввічлива, виважена дівчина, користується 
повагою й авторитетом у колективі. Вона впевнена, що досвід в 
Малій академії наук України допоможе їй визначитися з напрямом 
майбутньої професії, вона мріє досягти успіху в житті і продовжити 
займатися науковою роботою.

БАТЯШОВА 
ЄВА 

ПЕРЕМОЖНИЦЯ IІІ ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 
УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ «ПСИХОЛОГІЯ»
(ДИПЛОМ ІІI СТУПЕНЯ)

учениця 9 класу 
навчально-виховного 
комплексу 
«Ліцей інформаційних 
технологій – спеціалізована 
школа ІІ ступеня» 
Олександрійської 
міської ради 
Кіровоградської області
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Клочек Лілія Валентинівна тривалий час керує 
написанням учнями-слухачами Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді науково-дослідницьких 
робіт з психології. 

Під її керівництвом виконуються роботи, в яких 
досліджуються актуальні проблеми особливостей 
психічного розвитку сучасних школярів, вивчаються 
різноманітні соціально-психологічні явища, що 
позначаються на становленні зростаючої особистості.

Результатом діяльності науковця є перемоги її учнів 
у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт членів МАН України, а також 
їх успішна участь у Всеукраїнському конкурсі (2021 р. 
Батяшова Єва з темою роботи: «Чинники та особливості 
вияву агресивної поведінки сучасних підлітків»). 

У процесі науково-педагогічної діяльності 
Лілія Валентинівна здійснює виховну роботу зі слухачами, 
сприяє їх особистісному й інтелектуальному зростанню, 
спонукає до самовдосконалення та саморозвитку. 
Проводить консультації учням-слухачам для всієї 
області у секції «Психологія», з 2011-2015 р., 2018-2021 р. 
є членом журі ІІ (обласного) конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт членів МАН.

КЛОЧЕК 
ЛІЛІЯ 
ВАЛЕНТИНІВНА
науковий керівник секції психології Кіровоградської Малої 

академії наук учнівської молоді,

доктор психологічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка

Професійна діяльність Ольги Анатоліївни спрямована 
на формування інтересу обдарованої учнівської молоді до 
пошуку нових знань, дослідницької діяльності, формування 
навичок наукової роботи в процесі вивчення різних 
галузей науки, культури та мистецтва.

Роботи під її керівництвом, інтегрують матеріали 
з історії, народознавства, культурології, краєзнавства, 
журналістики, валеології та психології, що дозволяє 
щонайповніше реалізувати освітній потенціал науково-
дослідницької діяльності. 

Навчальну діяльність здобувачів освіти в Малій 
Академії педагог активізує різними засобами, зокрема 
спонукає їх брати участь у Міжнародних та Всеукраїнських 
інтелектуальних змаганнях, конференціях.

Неодноразово вихованці Ольги Анатоліївни були 
учасниками Міжнародної науково-практичної конференції 
учнів-членів Малої академії наук «Україна очима молодих» 
(Папіжук Анастасія 2019р., 2021р.) були переможцями 
Міжнародного конкурсу учнівської та студентської 
молоді «Мій рідний край» (2018 р.) та ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України. А у 2020-21 
н. р. педагог підготувала призера ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України у секції психології (Батяшова Єва – ІІІ 
місце).

АНДРЕЄВА 
ОЛЬГА 
АНАТОЛІЇВНА
керівник секції мистецтвознавства 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

завідувач відділу Кіровоградської Малої академії наук 

учнівської молоді
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Юрій з дитинства виявив особливу цікавість до вивчення 
суспільствознавчих наук, демонструючи широкий кругозір, 
вміння висловлювати власну думку, доводити її. Був учасником та 
переможцем олімпіад з історії, філософії та правознавства.

Зацікавленість у вивчені філософії Юрій проявив ставши 
учасником Фестивалю шістдесятництва та дисидентського руху, 
школи з української культури «Митрополит Андрей Шептицький 
- моральний авторитет, духовний лідер та ідейний сучасник» та 
VІІІ Всеукраїнської олімпіади з філософії для школярів (диплом ІІ 
ступеня).

Ставши у 2018 році слухачем Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді у 2019 році здобув диплом ІІІ ступеня в ІІІ 
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України в секції «Філософія», в 2020 році 
представив роботи з правознавства та соціології, отримав диплом 
ІІІ ступеня в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в секції «Соціологія», 
у 2021 році отримав диплом ІІІ ступеня в ІІІ етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України в секції «Правознавство» з темою «Законодавче 
регулювання участі органів місцевого самоврядування у 
реформуванні сфери охорони здоров’я».

Ванін Юрій після закінчення школи планує отримати юридичну 
освіту. Протягом шкільного навчання брав активну участь у житті 
класу, ліцею, спілкується з небайдужою молоддю з усієї України. Він 
і надалі сподівається зустріти ще більше однодумців, які готові до 
активних дій для розбудови демократичної, соціальної, правової 
держави, для того щоб зробити життя в нашій державі комфортним 
та гідним.

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

ВАНІН 
ЮРІЙ

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

учень 11 класу 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»
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Юрій Павлович має високу наукову і теоретичну 
підготовку, володіє ефективними, сучасними методами і 
формами педагогічної діяльності. У роботі зі слухачами 
секцій використовує проблемно-розвиваюче навчання, 
застосовує диференційований підхід до учнів, спонукає 
їх до творчого пошуку. Педагог-науковець розкриває 
перед слухачами секції глибинний зміст вітчизняної та 
регіональної історії. 

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 І, ІІ та ІІІ ступенів 
на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Цього 
2021 року Юрій Павлович підготував переможців ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України, а саме: 
Басараб Вікторію, секція «Історія України» (диплом І 
ступеня); Цуканова Глєба, секція «Історичне краєзнавство» 
(диплом ІІ ступеня); Ваніна Юрія, секція «Правознавство» 
(диплом ІІІ ступеня).

БОНДАРЧУК 
ЮРІЙ 
ПАВЛОВИЧ
науковий керівник секцій історичне краєзнавство, 

правознавство Кіровоградської Малої академії наук 

учнівської молоді, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної 

кібернетики Центральноукраїнського національного 

технічного університету

Вчитель вищої категорії, лауреат обласного туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016», лауреат 
обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського 
2019 року. 

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, переможців 
Всеукраїнської олімпіади з філософії. 

Цього 2021 року Світлана Вікторівна підготувала 
переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України, а саме: Горбенко Вероніку, секція 
«Соціологія» (диплом І ступеня); Цуканова Глєба, секція 
«Історичне краєзнавство» (диплом ІІ ступеня); Ваніна Юрія, 
секція «Правознавство» (диплом ІІІ ступеня), Жабковську 
Єлізавету, секція «Теологія, релігієзнавство та історія 
релігії» (диплом ІІІ ступеня).

Світлана Вікторівна підготувала переможницю 
Міжнародної олімпіади з філософії для школярів 
Олександру Ховрак, яка стала першою в Україні учасницею, 
що здобула бронзову медаль 
(Республіка Словенія).

КУШНЄРОВА 
СВІТЛАНА 
ВІКТОРІВНА
керівник секції філософії 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської 

молоді, вчитель історії комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»
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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, 
узявши участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України (І місце, секція «Етнологія»). Його зацікавила саме 
весільна обрядовість, тому на Х міжнародній науково-практичній 
конференції учнів-членів МАН «Україна очима молодих» він 
підготував достатньо цікаву доповідь про «Локальні особливості 
весільного обряду на Кіровоградщині». У 2020 році Ярослав посів ІІІ 
місце (секція етнології) у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. У 
2021 році Ярослав також посів ІІІ місце в секції етнології з темою: 
«Хлібна випічка у весільному обряді населення етнографічних 
регіонів Кіровоградщии».

Ярослав цілеспрямований, талановитий, має дуже гарні 
здібності у сфері музичного мистецтва. Захоплюється грою на 
сопілці, тому в майбутньому мріє поєднати музичне мистецтво 
з вивченням народної творчості, звичаїв, традицій. Бере участь 
в різноманітних Всеукраїнських філологічних, історичних, 
мистецтвознавчих школах, щоб розширити свій кругозір і мати 
змогу порівняти обрядовість рідного краю з усіма куточками 
України. 

Наукові керівники: Тупчієнко М. П., Казакова О. С. 

ДОБРЯНСЬКИЙ 
ЯРОСЛАВ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IІІ 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»
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Олена Сергіївна працює керівником секції 
«Фольклористика» Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді. Проводить захоплюючі, цікаві та 
розвиваючі заняття з фольклору, де досліджують історію 
рідного краю, його пісні, вірші. Сферою інтересів Казакової 
О. С. є фольклор, етнографія рідного краю, сучасний 
інформаційний медіапростір. 

На своїх заняттях формує активну життєву позицію, 
намагається виховувати громадянина, справжнього 
патріота нашої держави. 

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

В 2020-2021 н.р. підготувала переможця ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України у секції фольклористики 
(Левіна Вероніка – І місце) і переможця ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України у секції етнології 
(Добрянський Ярослав – ІІІ місце).

КАЗАКОВА 
ОЛЕНА 
СЕРГІЇВНА
керівник секції фольклористики 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

методист Кіровоградської Малої академії 

наук учнівської молоді

Микола Петрович щедро ділиться надбаннями 
педагогічної майстерності з керівниками секцій Малої 
академії наук учнівської молоді в Кіровоградській області, 
координує науково-пошукову роботу учнів. 

Щороку готує переможців ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України до участі в ІІІ 
етапі конкурсу. 

Слухачі КМАНУМ, керівником яких був Микола 
Петрович, неодноразово здобували дипломи І, ІІ, та ІІІ 
ступенів на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. У 
2020 році Микола Петрович підготував переможця ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України Почкай 
Анну у секції «Археологія» (диплом ІІІ ступеня); у 2021 році 
– Почкай Анну у секції «Археологія» (диплом ІІ ступеня) 
та Добрянського Ярослава у секції «Етнологія» (диплом ІІІ 
ступеня). 

Постійно бере активну участь у громадському 
житті міста й області: є членом обласного відділення 
Всеукраїнського геральдичного товариства, очолює 
археологічну секцію обласного відділення Всеукраїнського 
товариства краєзнавців, протягом 15 років був членом 
комісії з присудження обласної премії в галузі краєзнавства 
ім. В. Ястребова.

ТУПЧІЄНКО 
МИКОЛА 
ПЕТРОВИЧ
науковий керівник секції археології 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

доцент кафедри історії, археології, інформаційної та 

архівної справи Центральноукраїнського національного 

технічного університету
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Характеризується гармонійною єдністю пізнання та творчості, 
в основу яких покладені роки невтомної праці, пізнання себе та 
світу. 

Катерина постійно самовдосконалюється, знаходячи нові 
шляхи для самореалізації та джерела для здобування нових знань 
та навичок, необхідних їй. Провідними рисами є працездатність, 
кмітливість, вміння нестандартно виходити з непростих ситуацій та 
прагнення до ідеалу в усіх його проявах. Виявляє творче та логічне 
мислення, креативно та відповідально підходить до розв’язання 
складних завдань.

Як член Малої академії наук, постійно актуалізує здобуті 
знання, знаходить нові способи застосування своїх вмінь, працює 
над вдосконаленням своїх робіт та адаптацією їх в суспільстві, 
що стрімко розвивається. Пропонує нові, альтернативні способи 
вирішення проблем, порушених в її роботах. 

Виходить на новий науковий рівень, співпрацюючи з провідними 
науковцями в Малій академії наук України, Центральноукраїнському 
національному технічному університеті, що зміцнює її наукову 
базу та дає їй міцне підґрунтя. Є постійним учасником та 
призером різних соціальних, наукових та дослідницьких проєктів, 
конференцій різних рівнів. Зокрема, у 2019 році стала переможцем 
ІІІ етапу олімпіади з математики (диплом ІІ ступеня), а в 2021 році 
Катерина стала призером ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, посівши ІІІ 
місце у секції «Мікроекономіка та макроекономіка» з темою роботи 
«Формування капіталу здоров’я населення України».

ДУКАЙ 
КАТЕРИНА

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

учениця 11 класу 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»
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Заняття зі слухачами МАН Оксана Василівна проводить на 
високому науковому рівні, у своїй роботі використовує новітні 
технології, засоби та методи навчання, найбільш доцільні для 
реалізації творчого потенціалу учнів.

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

Так і цьогоріч під її керівництвом слухачка секції «Мікроекономіка 
та макроекономіка» Дукай Катерина зайняла ІІІ місце на ІІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН з роботою «Формування капіталу здоров’я 
населення України».

За інноваційний підхід до упровадження ідеї розбудови єдиного 
інформаційного простору української освіти та виявлення високого 
рівня професіоналізму у творчій і науково-дослідницькій роботі з 
учнівською молоддю у 2018 році Сторожук Оксана Василівна була 
нагороджена Почесною грамотою Національного центру «Мала 
академія наук України».

СТОРОЖУК 
ОКСАНА 
ВАСИЛІВНА
науковий керівник 

секції «Мікроекономіка 

та макроекономіка» 

Кіровоградської Малої академії 

наук учнівської молоді, 

кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки, 

менеджменту та комерційної 

діяльності 

Центральноукраїнського 

національного технічного 

університету
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Єлізавета, завдяки віруючій родині, з дитинства була залучена 
до Всесвітньої організації YМСА, яка пропагує основні християнські 
цінності, такі як: любов, турбота, повага, відповідальність, чесність. 
Вона мала можливість спілкування з учасниками молодіжних 
волонтерських організацій в Україні та за кордоном.

Захоплюючись музикою та літературою, Єлізавета має велике 
коло спілкування з однолітками, які обговорюють та рекомендують 
один одному книги, фільми та музику. Старшокласники, які були 
слухачами Малої академії наук залучили ученицю до вивчення 
філософії. 

Єлізавета Жабковська захопившись філософією, пройшла 
навчання у Всеукраїнській літній науковій школі з філософії при 
Національному центрі «Мала академія наук» та стала учасницею VІІІ 
Всеукраїнської олімпіади з філософії для школярів.

Ставши слухачем Малої академії наук, вона мала змогу 
обговорювати питання віри та існування Бога, відносин між дітьми 
та віруючими батьками. Темою свого дослідження дівчина обрала 
«Фактори формування релігійності у світогляді підлітків». У 2021 
році вона представила свій проєкт та здобула диплом ІІІ ступеня в 
ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України у секції «Теологія, релігієзнавство 
та історія релігії».

Єлізавета планує продовжити заняття з філософії та 
популяризувати її серед молоді. Саме цій проблемі вона планує 
присвятити свої майбутні дослідження.

Науковий керівник: Кушнєрова С. В.

ЖАБКОВСЬКА 
ЄЛІЗАВЕТА

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

учениця 8 класу 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»
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Вчитель вищої категорії, лауреат обласного туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року-2016», лауреат обласної педагогічної премії 
імені Василя Сухомлинського 2019 року. 

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, переможців 
Всеукраїнської олімпіади з філософії. 

Цього 2021 року Світлана Вікторівна підготувала переможців ІІІ 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України, а саме: Горбенко Вероніку, 
секція «Соціологія» (диплом І ступеня); Цуканова Глєба, секція «Історичне 
краєзнавство» (диплом ІІ ступеня); Ваніна Юрія, секція «Правознавство» 
(диплом ІІІ ступеня), Жабковську Єлізавету, секція «Теологія, 
релігієзнавство та історія релігії» (диплом ІІІ ступеня).

Світлана Вікторівна підготувала переможницю Міжнародної 
олімпіади з філософії для школярів Олександру Ховрак, яка стала 
першою в Україні учасницею, що здобула бронзову медаль 
(Республіка Словенія).

КУШНЄРОВА 
СВІТЛАНА 
ВІКТОРІВНА
керівник секції філософії 

Кіровоградської Малої академії 

наук учнівської молоді, вчитель 

історії комунального закладу 

«Центральноукраїнський 

науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»
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Глибока зацікавленість туристичними подорожами, природою 
та явищами, що відбуваються в ній спонукали ученицю до 
дослідницької діяльності, розпочатої в десятому класі зі вступу до 
секції «Гідрологія» Кіровоградської Малої академії наук учнівської 
молоді. Дослідження та експедиції здійснювались в долині річки 
Бокова на схилах Боківського водосховища Кропивницького 
району. 

Єланьова Діана є активним учасником районних та обласних 
конкурсів. 

Ставши слухачем Кіровоградської Малої академії наук 
учнівської молоді у 2020-2021 н. р. Діана виборола ІІІ місце на ІІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України у секції «Гідрологія» з 
роботою на тему: «Проблеми водопостачання сільських населених 
пунктів Кіровоградської області (на прикладі села Бокове)».

До виконання громадських завдань ставиться сумлінно. Бере 
активну участь в громадському житті школи та класу, спортивних 
та культмасових заходах.

Розсудлива, товариська. Має авторитет серед товаришів. 
Підтримує дружні стосунки з багатьма учнями. 

Наукові керівники: Колотуха О. В., Маковецька Л. Б.

ЄЛАНЬОВА 
ДІАНА

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

учениця 10 класу 
комунального закладу 
«Боківський опорний заклад 
загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Гурівської 
сільської ради»
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Лариса Богданівна, працюючи над проблемою 
«Підвищення ефективності уроку шляхом розвитку 
картографічної та краєзнавчої компетентності школярів», 
здатна забезпечити компетентнісну складову процесу 
засвоєння учнями навчальних програм з географії та 
біології. 

У роботі зі слухачами секції використовує проблемно-
розвиваюче навчання, застосовує диференційований 
підхід до учнів-слухачів, спонукає їх до творчого пошуку, 
використовує інформаційно-комунікаційні технології, 
інноваційні методи та прийоми роботи. 

Лариса Богданівна значну увагу приділяє науково-
дослідницькій діяльності учнів, екологічному вихованню 
школярів, навчає дітей любити природу. Її вихованці є 
неодноразовими переможцями та призерами районних та 
обласних етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів.

Маковецька Л. Б. веде активну науково-дослідницьку 
діяльність. У 2020-2021 н. р. її вихованка Єланьова Діана 
виборола ІІІ місце на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України у секції «Гідрологія».

Лариса Богданівна ерудований, компетентний вчитель-
науковець, користується авторитетом серед колег, 
співробітників та слухачів КМАНУМ.

МАКОВЕЦЬКА 
ЛАРИСА 
БОГДАНІВНА
керівник секції гідрології 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

вчитель географії та біології комунального закладу

«Боківський опорний заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Гурівської сільської ради»

Колотуха О.В. за час роботи на посаді завідувача 
кафедри, професора кафедри туризму та авіаційних 
перевезень Льотної академії Національного авіаційного 
університету, завідувача науковим відділенням Наук 
про Землю, наукового керівника секції гідрології 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді 
зарекомендував себе кваліфікованим, творчо працюючим 
викладачем з ціннісним ставленням до неперервного 
особистісно-професійного самовдосконалення. Науково-
педагогічна діяльність О. В. Колотухи вирізняється 
інноваційним підходом до організації професійної 
підготовки майбутніх менеджерів та організаторів туризму 
з урахуванням сучасних тенденцій модернізації освітньої 
сфери України та запитів студентів. 

Олександр Васильович має високу наукову і 
теоретичну підготовку, володіє ефективними сучасними 
засобами наукової та педагогічної діяльності. У роботі 
з учнями-слухачами секції використовує проблемно-
розвиваюче навчання, диференційований підхід до 
слухачів. Педагог, проводячи дослідження, спонукає 
учнів до творчої праці. Він розкриває перед слухачами 
відділення та секції глибинний зміст понять основ 
географії, краєзнавчих, в т. ч. гідрологічних досліджень, крім 
того, організовує навчання учнів-слухачів із використанням 
індивідуального підходу. Заняття Олександр Васильович 
проводить цікаво, із максимальною активністю членів 
секцій.

КОЛОТУХА 
ОЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬОВИЧ
завідувач науковим відділенням Наук про Землю, 

науковий керівник секції гідрології Кіровоградської Малої 

академії наук учнівської молоді, доктор географічних наук, 

завідувач кафедри туризму та авіаційних перевезень 

Льотної академії Національного авіаційного університету, 

професор кафедри
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Єсікян Маріам за час навчання зарекомендувала себе як 
старанна і дисциплінована учениця. Володіє учбовим матеріалом 
на високому рівні оцінювання навчальних досягнень учнів. Є 
відмінницею навчання. Має довільну пам’ять, добре запам’ятовує 
учбовий матеріал, виявляє логічне мислення, створює власні творчі 
продукти. Має здібності до вивчення природничих, філологічних та 
точних наук. Добре володіє англійською мовою. 

Є активним учасником шкільних, районних та обласних олімпіад 
та конкурсів. 

У 2020-2021 н. р. Маріам виборола: І місце на ІІ (обласному) етапі 
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – Україна», 
ІІІ місце на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу юних 
фотоаматорів «Моя Україна», І місце ІІ (обласного) етапу конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт Кіровоградської МАН у 
секції «Охорона довкілля та раціональне природокористування», 
ІІІ місце ІІІ (Всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт МАН України у секції «Охорона довкілля та 
раціональне природокористування» з темою: «Водна ерозія ґрунтів 
як екологічна проблема підзони Північного степу Кіровоградської 
області (на прикладі села Бокове)». 

Наукові керівники: Мовчан С. В., Гриценко Н. В.

ЄСІКЯН 
МАРІАМ 

ПЕРЕМОЖНИЦЯ IІІ ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 
УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ «ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА 
РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 9 класу 
комунального закладу 
«Боківський опорний заклад 
загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів 
Гурівської сільської ради»
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Мовчан С. В. за час роботи на посаді викладача 
кафедри географії та геоекології Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, наукового керівника секції охорони довкілля 
та раціонального природокористування Кіровоградської 
Малої академії наук учнівської молоді (з 2015 року) 
зарекомендував себе як талановитий науковець, педагог та 
організатор.

У своєму науковому доробку має 28 наукових 
публікацій, в тому числі іноземною (англійською) мовою.

Наукові інтереси Мовчана С. В. пов’язані із 
дослідженнями взаємодії біогеоценозів, застосуванням ГІС-
технологій в науково-дослідній діяльності.

Сергій Васильович має широкий спектр інтересів в 
галузі природничих наук, що дозволяє йому здійснювати 
інтегральний підхід під час викладання в секції МАНУМ.

За час роботи в Кіровоградській МАНУМ учні, які 
працювали під керівництвом Мовчана С. В. неодноразово 
посідали призові місця в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського 
конкурсу-захисту учнів-членів МАНУМ 
(Єсікян Маріам – ІІІ місце , 2021 р.)

МОВЧАН 
СЕРГІЙ 
ВАСИЛЬОВИЧ
керівник секції охорони довкілля та раціонального 

природокористування Кіровоградської Малої 

академії наук учнівської молоді,

викладач кафедри географії та геоекології 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка

Гриценко Наталія Володимирівна за час роботи 
спочатку вчителем біології, екології та хімії, а згодом 
заступником директора з навчально-виховної роботи 
комунального закладу «Боківський опорний заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Гурівської сільської 
ради», керівника групи секції охорони довкілля та 
раціонального природокористування Кіровоградської 
Малої академії наук учнівської молоді зарекомендувала 
себе фахівцем, який здатний рухатися в ногу з часом, 
впроваджувати сучасні освітні технології та продукувати 
власні інновації.

Професійна діяльність Гриценко Н. В. відображена: 
у публікаціях авторських методичних матеріалів у 
науково-методичних журналах «Хімія» та «Класний 
керівник», проведенні районного майстер-класу з 
проблеми «Наукова організація педагогічної праці як 
засіб ефективного уроку хімії», обласної творчої групи 
заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи. 

Вихованці Наталії Володимирівни сьомий рік поспіль 
стають переможцями І та ІІ, фіналістами та переможцями 
ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді 
та МАН України. Веде активну науково-дослідницьку 
діяльність.

ГРИЦЕНКО 
НАТАЛІЯ 
ВОЛОДИМИРІВНА
керівник секції охорони довкілля та раціонального 

природокористування Кіровоградської Малої академії наук 

учнівської молоді, вчитель хімії та біології комунального 

закладу «Боківський опорний заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Гурівської сільської ради»
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Кармазін Дар’я вихована, комунікабельна, скромна, вимоглива 
до себе й товаришів, завжди готова прийти на допомогу 
однокласникам та молодшим школярам, серед яких має 
безумовний авторитет. 

Всебічно розвинена та обдарована дівчина, яка різко виділяється 
із середовища ровесників високим розумовим розвитком, що є 
наслідком як природних задатків, так і сприятливих умов виховання. 
Дар’я виявляє себе найбільш яскраво в таких сферах діяльності: 
інтелектуальній, академічних досягнень, творчості, комунікаціях та 
лідерстві. 

Має схильність до природничо-математичних дисциплін та 
іноземних мов. 

 Постійний призер І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з 
різних предметів та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт Малої академії наук учнівської молоді. Добре 
володіє англійською мовою.

Життєве кредо: «Все можливо, на неможливе просто потрібно 
більше часу!»

Наукові керівники: Миргородська О. Л., Гончарова В. А.

КАРМАЗІН 
ДАР’Я

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

учениця 11 класу 
Златопільської гімназії 
м. Новомиргорода 
Новомиргородської 
міської ради 
Кіровоградської області
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Гончарова В. А. творчо працює над розв’язанням 
основних завдань, які визначені програмами 
природничого циклу. Оптимально поєднує форми, 
методи, прийоми та засоби освітньої діяльності. Серед 
інноваційних технологій вибирає ті, які спрямовані на 
реалізацію принципу активності навчання, зокрема 
компетентнісний та діяльнісний підходи, особистісно 
зорієнтоване навчання, інтерактивні та інформаційно-
комунікаційні технології, елементи системно-
функціонального аналізу тощо.

Учні-слухачі Вікторії Анатоліївни є учасниками та 
переможцями ІІ, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських олімпіад і 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт Малої академії наук України. Приділяє належну 
увагу роботі з обдарованими дітьми. Створює умови 
для інтелектуального росту здобувачів освіти, участі їх 
у предметних олімпіадах, турнірах юних дослідників та 
раціоналізаторів, конкурсах, акціях з географії різного 
рівня. 

Гончарова В. А. стала переможцем обласного туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» в 
номінації «Географія».

Вікторія Анатоліївна вчитель-лідер, завжди готова до 
інновацій, може вести за собою, своїм прикладом надихати 
інших. Вважає, що вчитель – це її стежина в житті. Це – її 
покликання.

ГОНЧАРОВА 
ВІКТОРІЯ 
АНАТОЛІЇВНА
керівник секції кліматології та метеорології 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

учитель географії та біології Златопільської гімназії 

м. Новомиргорода Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області

Науково-педагогічна діяльність О. Л. Миргородської 
вирізняється інноваційним підходом до організації 
професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму 
та організації авіаційного виробництва з урахуванням 
сучасних тенденцій модернізації освітньої сфери України.

Олена Леонідівна за час роботи зарекомендувала 
себе кваліфікованим, творчо працюючим викладачем із 
ціннісним ставленням до неперервного особистісно-
професійного самовдосконалення, має високу наукову і 
теоретичну підготовку, володіє ефективними, сучасними 
методами і формами педагогічної діяльності. 

Заняття, які проводить Олена Леонідівна зі слухачами 
Кіровоградської Малої академії наук, стимулюють їх 
розумову діяльність, логічно послідовні, допомагають 
зрозуміти суть явищ й процесів суспільної та фізичної 
географії. Педагог застосовує диференційований підхід 
до учнів, розробила власну систему роботи учнів над 
науковими дослідженнями, що спрямована на розвиток 
критичного мислення, формування основ географічної та 
економічної грамотності. 

Значну увагу Олена Леонідівна приділяє науково-
дослідницькій діяльності учнів, які щороку беруть участь у 
конкурсах-захистах наукових робіт МАН України. Педагог 
має призерів ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

МИРГОРОДСЬКА 
ОЛЕНА 
ЛЕОНІДІВНА
науковий керівник секції географії та ландшафтознавства 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

туризму та авіаційних перевезень Льотної академії 

Національного авіаційного університету 
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Характеризується здатністю до пізнання та аналізу нового 
матеріалу. Вміє грамотно оперувати новими знаннями для 
розв’язання складних завдань. Виявляє як творче, так і логічне 
мислення, завжди підходить критично до вирішення проблемних 
питань. Прагне до самостійного впровадження інноваційних 
технологій.

Як член Малої академії наук, самостійно здобуває нові знання, 
уміння і навички дослідницької діяльності для можливості адаптації 
у світі, повного нових розробок. Постійно актуалізує набуті знання, 
знаходить нові способи застосування своїх вмінь та навичок. 
Пропонує нові, альтернативні способи вирішення наукових питань, 
порушених у своїй роботі. Співпрацює з науковими керівниками з 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка, які допомагають із засвоєнням 
складного теоретичного матеріалу та практичного його втілення. 

У 2021 році став призером III етапу Всеукраїнського Конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України у секції «Математичне моделювання» з темою роботи 
«Прогнозування курсів криптовалют в умовах пандемії» (диплом III 
ступеня). 

Володимир – обдарована, нестандартно мисляча особистість, 
яка швидко реагує на зміни науково-технічного прогресу. Є 
учасником народного хореографічного ансамблю «Пролісок». Бере 
активну участь у проведенні загальношкільних та загальноміських 
заходах. 

КАРЧЕВСЬКИЙ 
ВОЛОДИМИР

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

учень 10 класу 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»
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З 2018 року Акбаш К. С. наполегливо працює науковим 
керівником секції «Математичне моделювання» Кіровоградської 
Малої академії наук учнівської молоді, спрямовуючи зусилля 
учнів-слухачів на розвиток їх самостійного творчого мислення, 
формування життєвих компетентностей, саморозвиток особистості, 
уміння практично застосовувати здобуті знання та навички наукової 
діяльності.

За короткий час роботи у Кіровоградській Малій академії наук 
учнівської молоді двоє її вихованців здобули перемогу в ІІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України: 2019 рік, Малохатко 
Ярослава (диплом ІІІ ступеня); 2021 рік, Карчевський Володимир 
(диплом ІІІ ступеня).

Катерина Сергіївна заохочує юних науковців знаходити 
застосування математико-статистичних методів у різних сферах, 
так як на сьогодні саме міждисциплінарні дослідження є найбільш 
актуальними у міжнародних наукових дослідженнях.

Акбаш К. С. – кваліфікований, креативний, сучасний педагог; 
є автором близько 60 наукових публікацій, ряд з яких входять 
до міжнародних баз даних. У 2020 році нагороджена премією 
Кіровоградської обласної державної адміністрації для молодих 
науковців області та грамотою Кіровоградської обласної державної 
адміністрації.

АКБАШ 
КАТЕРИНА 
СЕРГІЇВНА
науковий керівник секції 

«Математичне моделювання» 

Кіровоградської Малої академії 

наук учнівської молоді, 

кандидат фізико-математичних 

наук, доцент кафедри 

прикладної математики, 

статистики та економіки 

Центральноукраїнського 

державного педагогічного 

університету 

імені Володимира Винниченка
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Іван інтелектуально обдарований учень, має ґрунтовні знання 
та високий рівень компетентності з навчальних предметів, проявив 
себе як талановитий, працездатний та дисциплінований учень, 
усебічно розвинений, постійно бере участь в різних конкурсах, 
змаганнях та олімпіадах. Він вирізняється високим рівнем розвитку 
інтелекту, гнучкою ерудицією і постійно підвищує свій рівень знань 
у різних галузях. Його сфера інтересів це математика, біологія, 
програмування, англійська мова. В майбутньому прагне реалізувати 
себе в науці, бізнесі, програмуванні. Упевнений, що в комп’ютерній 
науці можна досягти великих досягнень.

Така мотивація сприяла наполегливій праці та підготовці до 
участі в конкурсах Малої академії наук України: 2019 рік – учасник 
ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України, секція агрономія; 
2020 рік – ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з екології (диплом I 
ступеня); учасник ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з екології; 
2021 рік – ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
секція інформаційні системи, бази даних та системи штучного 
інтелекту (диплом I ступеня).

Бере активну участь у виховних заходах та у громадській 
діяльності, користується повагою серед однолітків та 
педагогів. Учень вміє триматися в колективі, завжди керується 
загальнолюдськими моральними критеріями у ставленні як до 
власних вчинків, так і до поведінки товаришів.

Науковий керівник: Дрєєв О. М.

КОНОНЕНКО 
ІВАН

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IІІ ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-
ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
У СЕКЦІЇ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, БАЗИ 
ДАНИХ ТА СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ» 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учень 11 класу 
комунального закладу 
«Ліцей «Науковий» 
Міської ради 
міста Кропивницького»
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Олександр Миколайович працює науковим керівником відділення 
комп’ютерних наук Кіровоградської Малої академії наук учнівської із 
2011 року. 

Обдаровані діти області, керівником яких є Дрєєв О. М., щороку 
здобувають перемоги у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України та представляють область на ІІІ етапі у Києві, де виборюють 
найбільшу кількість призових місць для Кіровоградщини. Так, лише за 
останні два роки його вихованці здобули по чотири призових місця 
на зазначеному конкурсі. Це є свідченням того, що науковець постійно 
вдосконалює систему роботи зі здібною молоддю.

Діяльність педагога у структурі Кіровоградської МАНУМ відзначена 
неодноразовими нагородами: Почесна грамота управління освіти, 
науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 
адміністрації, 2016 рік; диплом лауреата обласної педагогічної премії 
імені В. О. Сухомлинського, 2017 рік; Подяка Міністерства освіти і науки 
України, 2017 рік; Почесна грамота управління освіти, науки, молоді 
та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації, 2018 рік; 
Грамота Міністерства освіти і науки України, 2020 рік.

ДРЄЄВ 
ОЛЕКСАНДР 
МИКОЛАЙОВИЧ
науковий керівник секції 

комп’ютерні системи та мережі 

Кіровоградської Малої академії 

наук учнівської молоді, 

кандидат технічних наук, 

доцент кафедри кібербезпеки 

та програмного забезпечення 

Центральноукраїнського 

національного технічного 

університету
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Захоплення Францією та французькою мовою почалось у Валерії 
ще з дитинства: пісня Амелі Бент «Ma philosophie» була першим 
поштовхом великої любові до вишуканої мови королів і мушкетерів. 
Саме бажання володіти співочою мовою привело Валерію у п’ятий 
клас НВО №6, на символіці якої майорів французький прапор. 
Наполеглива праця і майже пристрасть до вивчення мови 
принесли свої результати: у 2019-2020 н.р. учениця виборола друге 
місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з французької мови, у 2020-
2021 н.р. перемогла в обласному конкурсі «Інсайти сьогодення 
від юних дослідників Кіровоградщини». Крім того, у квітні 2021 р. 
Валерія отримала заохочувальний приз Національного конкурсу 
перекладу франкофонних перекладів письменників Канади і 
навіть мала онлайн зустріч з аташе Канади, який відзначив талант 
юної перекладачки в потужній команді студентів українських 
університетів. 

Валерія завжди була допитливою, працьовитою та 
відповідальною ученицею-відмінницею. Бажання вільно 
спілкуватись французькою мовою, захоплення світовою 
літературою стимулювали до роботи над собою і поступово 
визначили коло наукових інтересів Валерії. Як і всі сучасні підлітки, 
дівчина не залишилась байдужою до популярних у наш час коміксів. 

Дослідження Валерії Лавренюк «Засоби вираження експресії 
у франкофонних коміксах (на прикладі BD «Cédric»)» мало успіх 
під час вирішального випробування у ІІІ етапі конкурсу-захисту, 
про що свідчить диплом ІІІ ступеня. Ця подія надихнула ученицю, 
і в подальшому вона планує продовжити наукові пошуки у галузі 
французької мови, які мають безмежні перспективи і можливості.

Науковий керівник: Профатило І. І. 

ЛАВРЕНЮК 
ВАЛЕРІЯ

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

учениця 9 класу 
комунального закладу 
«Навчально-виховне 
об’єднання №6 
«Спеціалізована 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів, центр 
естетичного виховання 
«Натхнення» 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області»
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Профатило Ірина Іванівна – творчий і енергійний педагог, 
ініціатор та реалізатор багатьох освітніх проєктів, направлених 
на популяризацію французької мови як іноземної на теренах 
Кіровоградщини. 

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 
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, у 2020 році 
виборола ІІІ місце у ІІІ етапі конкурсу-захисту наукових робіт МАН, 
де гідно представила своє дослідження «Семантичні і структурні 
особливості молодіжного сленгу учнівського середовища в Україні 
і Франції» перед поважним журі і сильними суперниками з різних 
регіонів України. 

В 2021 році – Лавренюк Валерія виборола ІІІ місце у ІІІ етапі 
конкурсу-захисту наукових робіт МАН. 

ПРОФАТИЛО 
ІРИНА 
ІВАНІВНА
науковий керівник секції 

французької мови 

Кіровоградської Малої академії 

наук учнівської молоді, кандидат 

філологічних наук, 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».
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Характеризується як відповідальна, працездатна, кмітлива, 
всебічно-розвинена, вольова особистість. Як член Малої академії 
наук, у своїй науково-дослідницькій роботі «Спортивний 
менеджмент» на oснoвi aнaлiзу всіх oтpимaних даних довела та 
аргументувала головні проблеми, які перешкоджають розвитку 
українського спорту. 

Ірина є багаторазовим призером ІІ (районного) етапу учнівських 
олімпіад з різних дисциплін (англійська мова, біологія, українська 
мова та література тощо) та конкурсів. 

Систематично бере участь у тренінгах для молодих 
активістів, наукових, краєзнавчих, творчих районних, обласних 
та Всеукраїнських конкурсах, конференціях, форумах, челенджах, 
STEM-проєктах («Геліантус», «Соняшник», «Спільно сильно», 
«Мріємо та діємо», «Майбутнє України», «Земля – наш спільний дім» 
та інші). 

Ірина – майстер спорту України з важкої атлетики, чемпіонка 
Європи та світу з гирьового спорту серед юніорів.

МАРФУЛА 
ІРИНА

ПЕРЕМОЖНИЦЯ IІІ ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-
ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
У СЕКЦІЇ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ» (ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

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

МАРФУЛА 
МАРИНА 
ВОЛОДИМИРІВНА
вчитель біології Соснівської філії комунального закладу 

«Красносільське навчально-виховне об’єднання» 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області

Участь у МАНУМ 2020-2021 рр. є дебютною, але 
успішною – її вихованка стала переможницею у ІІ 
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України та посіла ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнського 
Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 
членів Малої академії наук України.

Навчальну діяльність учнів Марфула М. В. активізує 
різними засобами, зокрема спонукає їх брати участь у 
різноманітних (наукових, краєзнавчих, творчих) районних, 
обласних та Всеукраїнських конкурсах, конференціях, 
форумах («Геліантус», «Соняшник», «Спільно сильно», 
«Мріємо та діємо», «Майбутнє України», «Земля – наш 
спільний дім» та інші), де роботи та проєкти її учнів 
виборюють призові місця. 

За досягнення успіхів у професійній діяльності, 
пов’язаній з навчанням і вихованням обдарованих 
учнів, за активну позицію, участь та координування 
процесу підготовки і реалізації учнівських проєктів 
Марина Володимирівна неодноразово нагороджувалася 
подяками та грамотами районного сектору освіти, Ради 
міжнародних і наукових досліджень та обмінів (ІREX).
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Ольга Борисівна є провідним спеціалістом у своїй 
галузі, викладач високого рівня, вона багаторазово брала 
участь у роботі науково-дослідних, науково-практичних і 
навчально-методичних проєктах.

Заняття зі слухачами МАНУМ проводить на високому 
науковому рівні, у своїй роботі використовує кращі 
зразки інноваційних педагогічних технологій, досконало 
володіє методикою викладання предмета. Залучає 
дітей та учнівську молодь до науково-дослідницької, 
експериментальної, винахідницької, пошукової і творчої 
діяльності. Проєкти учнів, створені під керівництвом Ольги 
Борисівни, отримали високу оцінку компетентних осіб та 
неодноразово ставали переможцями на конкурсах різних 
рівнів.

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

Цьогоріч її вихованка, Ірина Марфула, стала призером 
ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН, отримавши диплом 
ІІІ ступеня (тема роботи «Спортивний менеджмент»). 

ПУГАЧЕНКО 
ОЛЬГА 
БОРИСІВНА
науковий керівник секції «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 

кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту та 

оподаткування Центральноукраїнського національного 

технічного університету

Шеремет П. М. – творчо працюючий педагог, 
який володіє інноваційними освітніми методиками й 
технологіями, активно використовує їх на уроках, вміє 
продумувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує 
нестандартні форми проведення уроку. 

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

На уроках Павло Миколайович вирішує широкий 
спектр завдань: створює умови для перетворення учня 
з об’єкта на суб’єкт навчального процесу, який прагне 
розвинути власну особистість; добирає оптимальні форми 
й методи навчання, що сприяють розвиткові пізнавальної 
активності; створює атмосферу співпраці й цілковитої 
довіри між вчителем та учнем протягом уроку. На підставі 
компетентнісного підходу знання стають ключем до 
розв’язання проблем, забезпечення успішної самореалізації 
в соціумі, облаштування особистого життя.

У 2021 році його вихованка Марфула Ірина виборола 
ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України з темою науково-дослідницького проєкту 
«Спортивний менеджмент». Такий результат підтверджує 
правильність форм і методів роботи, що впроваджує та 
використовує вчитель на заняттях з учнями та слухачами 
КМАНУМ.

ШЕРЕМЕТ 
ПАВЛО 
МИКОЛАЙОВИЧ
кандидат педагогічних наук, 

учитель географії комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»
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Максим – обдарована особистість із високими здібностями, 
творчий, всебічно розвинений учень. Він має міцну основу 
сформованих знань, умінь та навичок, бере участь у шкільних, 
міських, обласних олімпіадах з базових дисциплін. Зарекомендував 
себе відповідальною, ініціативною, наполегливою, працелюбною 
людиною.

Максим захоплюється читанням художньої літератури 
та новітніми IT-технологіями, інтелектуальними іграми, 
тривалий час був капітаном команди «Dream Team» гімназії 
№9 м. Кропивницького, яка посідала призові місця на міських 
чемпіонатах інтелектуальних ігор.

Організований, 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.

Гімназист перебуває в безперервному творчому пошуку, 
прагне постійного самовдосконалення та саморозвитку.

Максим активно планує власну життєву стратегію, мріє 
професійно визначитися, віднайти свою життєву позицію, де 
зможе виявити свої таланти та творчі здібності. В 2020-2021 н. р. 
посів І місце в обласному конкурсі «Інсайти сьогодення від юних 
дослідників Кіровоградщини». У 2020-2021 н .р. посів призове місце 
у Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАН. 

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

МНЕКА 
МАКСИМ 

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

учень 9 класу 
гімназії №9 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 
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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.

Є авторкою низки статей, присвячених сучасній 
літературі, а також семіотичному підходу до аналізу 
літературних текстів. 

У сфері наукових інтересів – сучасний літературний 
процес, поетика постмодерної літератури, семіотика 
літератури.

Учні Ольги Миколаївни є щорічними призерами 
обласного Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН в секції зарубіжної 
літератури. В 2020 році підготувала Анну Омельченко, 
переможницю Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. В 2021 році 
підготувала Максима Мнеку, переможця 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

Вчитель вищої категорії, вчитель-методист, старший 
учитель, 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. Уроки вчителя – це уроки мислення, 
де істина постає у вигляді суперечки про істину, як 
діалог, інколи навіть без фінальної фрази. На уроці не 
просто відбувається знайомство з новим художнім 
твором, а здійснюється поліфонічне спілкування: автор-
учитель-учень. Головною метою своєї діяльності вбачає 
формування в учневі уважного читача, здатного до 
«великого діалогу епох», а також у розвитку аналітичних 
дослідницьких здібностей учнів.

Світлана Олегівна активно працює з обдарованими 
дітьми, готує їх до предметних олімпіад та до конкурсу-
захисту наукових робіт. У період з 2012 по 2020 учні 
педагога посідали призові місця у 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. її учениця Омельченко 
Анна посіла ІІІ місце у ІІІ етапі конкурсу-захисту наукових 
робіт МАН у секції «Зарубіжна література». У 2021 р. Мнека 
Максим посів ІІІ місце у ІІІ етапі конкурсу-захисту наукових 
робіт МАН у секції «Зарубіжна література».

ТІХОНЕНКО 
СВІТЛАНА 
ОЛЕГІВНА
керівник секції зарубіжної літератури 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

кандидат філологічних наук, учитель зарубіжної літератури, 

української літератури та російської мови гімназії №9 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області
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Дар’я – обдарована особистість з високими здібностями, 
творча, всебічно розвинена, виявляє значний інтерес до вивчення 
біології, намагається пізнати невідомі та приховані факти у звичних 
речах. Саме тому, науково-дослідницькою діяльністю почала 
займатися ще з 5 класу, кожного року працюючи над новою темою 
дослідження. Результати своєї роботи неодноразово презентувала 
і захищала у обласному і у Всеукраїнському конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких робіт.

У складі команди була учасником Всеукраїнського зльоту 
учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти, де у виставці-
презентації «Щедрість рідної землі» зайняла ІІІ місце, також ІІІ місце 
зайняла у Всеукраїнському конкурсі «Юний селекціонер і генетик».

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

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

Дар’я щорічно була переможницею ІІ етапу (обласного) 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України, два роки поспіль здійснювала 
дослідження у секції «Агрономія». Цього року учениця захищала 
науково-дослідницьку роботу у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, 
де посіла ІІІ місце з темою: «Продуктивність сої залежно від 
мікродобрив в умовах села Глодоси Новоукраїнського району 
Кіровоградської області».

Наукові керівники: Резніченко В. П., Мохонько А. А.

МОХОНЬКО 
ДАР’Я

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

учениця 11 класу 
Глодоської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів 
Глодоської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області 
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Віта Петрівна свій високий науковий і теоретико-
методологічний рівень використовує під час роботи зі 
слухачами Кіровоградської Малої академії наук учнівської 
молоді. 

Роботи під її керівництвом, присвячені сучасним 
темам у рослинництві, та дослідженням, що пов’язанні 
з проблемами зони ризикованого землеробства, 
вирощуванню районованих сортів та малопоширених 
бобових культур, що визначаються актуальністю, 
нестандартністю і високим рівнем виконання. 

Досконало володіє ефективними інноваційними 
формами, методами організації навчально-виховного 
процесу, що підкреслює при роботі з учнями Малої 
академії наук. Про це свідчать перемоги її учнів на ІІ 
(обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України, а також здобуття дипломів різних ступенів у ІІІ 
Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України. У 2014 р. диплом ІІІ ступеня 
у секції «Валеологія, медицина» (Лемешко Олександр); 
у 2020-2021 н. р. диплом ІІІ ступеня у секції «Агрономія» 
(Мохонько Дар’я).

РЕЗНІЧЕНКО 
ВІТА 
ПЕТРІВНА
науковий керівник секції агрономії

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

загального землеробства Центральноукраїнського 

національного технічного університету

Анжела Анатоліївна має багаторічний стаж педагогічної 
роботи, як керівник науково-дослідницької роботи у 
різних природничих гуртках і секціях. Її вихованці є 
переможцями обласних та Всеукраїнських етапів різних 
природничих конкурсів: «Галерея кімнатних рослин», 
«Вчимося досліджувати та охороняти природу», «Юний 
селекціонер і генетик», «Інсайти сьогодення від юних 
дослідників Кіровоградщини», обласному зльоті аграрних 
трудових об’єднань «Тобі, Україно, наші знання та праця!», 
Всеукраїнського юнатівського природоохоронного руху 
«Зелена естафета», Всеукраїнському конкурсі «Еко-Техно 
Україна – 2021».

Свій професіоналізм Анжела Анатоліївна використовує 
і під час роботи з учнями-слухачами Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді. 

Про це свідчать щорічні перемоги її учнів у ІІ 
(обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

В 2013-2021 роках з 51 учасника ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України 37 учнів ставали 
переможцями, з них 4 були учасниками ІІІ етапу. 

У 2020-2021 н. р. підготувала призера Всеукраїнського 
етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАНУМ України у секції «Агрономія» 
(Мохонько Дар’я).

МОХОНЬКО 
АНЖЕЛА 
АНАТОЛІЇВНА
керівник секції лісознавства Кіровоградської Малої 

академії наук учнівської молоді, вчитель хімії та біології 

Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глодоської 

сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області, керівник гуртка «Юні агрохіміки»
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Владислав захищав науково-дослідницьку роботу «Наглядач» у 
секції «Літературна творчість».

На своєму рахунку Владислав має цілий ряд перемог: І місце в 
районній науково-практичній конференції «Vivat, інтелект!» (2019), ІІІ 
місце у ІІ обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт Кіровоградської МАН у секції «Літературна творчість» (2019), 
ІІІ місце обласного літературного конкурсу ім. В. Гончаренка в 
номінації «Проза» (2020), І місце у І (районному) етапі конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт Кіровоградської МАН 
(2020), І місце у ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт Кіровоградської МАН (2021), ІІІ місце у ІІІ 
(всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт МАН України (2021).

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

ПОСТОЙ 
ВЛАДИСЛАВ

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

учень 11 класу 
комунального закладу 
«Боківський опорний заклад 
загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Гурівської 
сільської ради»

КОЛІСНИК 
НАТАЛІЯ 
ВАСИЛІВНА
вчитель української мови і літератури 

комунального закладу «Боківський опорний заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Гурівської сільської ради»

Наталія Василівна значну увагу приділяє науково-
дослідницькій діяльності школярів, розвиває творчі 
здібності. Її вихованці є неодноразовими переможцями 
та призерами І та ІІ етапів Всеукраїнських та обласних 
конкурсів.

У 2017-2018 н. р. її вихованці вибороли ІІ місце ІІ етапу 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої 
академії наук у секції «Літературна творчість» (Мартинюк 
Юлія); ІІІ місце ІІ етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт Кіровоградської Малої академії наук 
у секції «Українська література» (Колісник Євген). 

У 2019-2020 н. р. її вихованці вибороли ІІІ місце ІІ етапу 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої 
академії наук у секції «Літературна творчість» (Постой 
Владислав). У 2020-2021 н. р. її вихованці вибороли ІІІ місце 
ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
Кіровоградської Малої академії наук у секції «Літературна 
творчість» (Постой Владислав); І місце І етапу конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії 
наук у секції «Українська мова» (Зеленько Дарія); ІІІ місце 
обласного літературного конкурсу молодих авторів 
ім. В. Гончаренка в номінації «Проза» (Постой Владислав); 
ІІІ місце ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 
секції «Літературна творчість» (Постой Владислав).
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Григорій Дмитрович 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. 

В 2020-2021 н. р. під керівництвом Григорія Дмитровича 
в секції літературної творчості здобув перемогу Владислав 
Постой 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, зокрема таких: Всеукраїнський 
конкурс «Всі ми діти твої, Україно» імені Д. Кононенка, 
Всеукраїнський конкурс есе імені С. Кемського, 
Всеукраїнський літературний конкурс «Україна в барвах 
слова», мовно-літературний конкурс знавців української 
мови імені П. Яцика, обласний літературний конкурс імені 
В. Гончаренка, обласний літературний конкурс «Сокіл 
степів».

Надія Сергіївна постійно перебуває у творчому пошуку. 
З 2012 року є членом Національної спілки письменників 
України. Авторка чотирьох поетичних книг. Лауреатка 
премій «Сокіл степів» (2009, 2010) та Літературної премії 
імені Євгена Маланюка (2019). Член редколегії літературно-
мистецького часопису «Вежа». 

Учні Надії Сергіївни є щорічними призерами 
обласного та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН в секціях української 
літератури та літературної творчості. 

ЧАСТАКОВА 
НАДІЯ 
СЕРГІЇВНА
науковий керівник секцій української літератури, 

літературної творчості Кіровоградської Малої 

академії наук учнівської молоді,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

документознавства та інформаційної діяльності 

Кіровоградського інституту розвитку людини
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Філіпенко Дар’я – здібна, старанна учениця. Має високий рівень 
знань з усіх предметів, гарну пам’ять, виявляє оригінальність, 
нестандартність мислення. Особливий інтерес виявляє до 
вивчення історії, англійської мови, трудового навчання та 
літератури. Захоплюється музикою. Організована, уміє самостійно 
працювати з різними джерелами інформації. 

Виявляє активність у громадській і суспільно-корисній роботі, 
учасник та переможець різноманітних конкурсів, проєктів та 
інтелектуальних ігор. Залюбки відвідує гуртки комунального 
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості». Член Бобринецького 
міського парламенту дітей. 

На своєму рахунку Дар’я має ряд перемог: у 2020 році здобула 
ІІІ місце на обласному етапі олімпіади з трудового навчання, І місце 
на 4 етапі ХІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у 
номінації «Історія України і державотворення», присвяченого 
Шевченківським дням; у 2021 році зайняла І місце в ІІ етапі та ІІІ місце 
в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України в секції «Педагогіка».

Дар’я – весела, має відмінне почуття гумору, прагне до 
самовдосконалення та саморозвитку. У майбутньому хоче пов’язати 
своє життя з іноземними мовами, подорожувати, знайомитися з 
культурою та традиціями народів світу. 

Упродовж навчання у школі Дар’я неодноразово 
нагороджувалась грамотами та дипломами за активну участь у 
суспільному житті школи, а також нагрудним знаком «Обличчя 
школи-2021».

Наукові керівники: Краснощок І. П. та Бібік Н. С.

ФІЛІПЕНКО 
ДАР’Я 

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

учениця 9 класу 
комунального закладу 
«Бобринецьке навчально-
виховне об’єднання 
«Навчально-виховний 
комплекс «Гімназія – 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №1» 
Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області
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Значну увагу Інна Петрівна приділяє діяльності, 
спрямованій на формування компетенцій учнівської молоді 
до педагогічної діяльності. 

Вона є науковим керівником секції педагогіки 
Кіровоградської Малої академії наук. 

Обдаровані діти області, керівником яких є Інна 
Петрівна, щороку здобувають перемоги у ІІ (обласному) 
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України та представляють область на ІІІ етапі у Києві, де 
виборюють призові місця для Кіровоградщини: Балог 
Владислав (2018 р. ІІІ місце, 2019 р. ІІ місце), в 2020 році 
вихованка Інни Петрівни, учениця Центральноукраїнського 
наукового ліцею-інтернату Малохатко Ярослава стала 
переможцем Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт МАН України в секції педагогіки (2 
місце) та лауреатом стипендії Президента України в 2021 
році; Філіпенко Дар’я (2021 р. ІІІ місце).

Краснощок Інна Петрівна – ерудований, компетентний 
викладач-науковець, користується авторитетом серед 
колег, співробітників, студентів університету, слухачів 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді.

КРАСНОЩОК 
ІННА 
ПЕТРІВНА
науковий керівник секції педагогіки 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,

доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка

Бібік Наталія Станіславівна є керівником секцій 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді з 
2016 року. Заняття зі слухачами КМАНУМ проводить на 
високому професійному рівні, у своїй роботі використовує 
сучасні методи навчання, оперуючи кращими зразками 
сучасних педагогічних розробок та на їхній основі 
створюючи власні. 

Наталія Станіславівна – «Відмінник освіти 
України», лауреат обласної педагогічної премії імені 
В. О. Сухомлинського, нагороджена нагрудним знаком 
«Василь Сухомлинський». Доцільно використовує в 
освітньому процесі інформаційно-комунікаційні технології. 

Учні Наталії Станіславівни є лауреатами стипендії 
Президента України. Результативною є науково-
дослідницька діяльність секцій «Історія України», 
«Археологія», «Кримськотатарська гуманітаристика» 
та «Педагогіка» у Кіровоградській Малій академії наук 
учнівської молоді, роботою яких керує. У медальну 
скарбничку 2021 року Кіровоградщини слухачі МАН 
Басараб Вікторія, Почкай Анна, Сковпій Олександра та 
Філіпенко Дар’я здобули 1 золоту, 2 срібні та 1 бронзову 
нагороду у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України. 

БІБІК 
НАТАЛІЯ 
СТАНІСЛАВІВНА 
керівник секцій кримськотатарської гуманітаристики, 

етнології 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 
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Єлизавета – працездатна, кмітлива, творча, неординарна 
особистість із високими здібностями. Виявляє творче та логічне 
мислення, креативно підходить до розв’язання складних завдань. 
Організована, цілеспрямована, впевнено досягає поставленої 
мети. Завдяки зацікавленості та наполегливості зуміла досягти 
значного результату за короткий час.

Як член Малої академії наук, самостійно здобуває нові знання, 
уміння і навички дослідницької діяльності для можливості 
адаптації в суспільстві, що постійно розвивається. Співпрацює з 
провідними науковцями Центральноукраїнського національного 
технічного університету. 2021 рік приніс Єлизаветі ІІІ місце на ІІІ 
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН у секції «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 
(тема роботи «Тенденції розвитку стартапів в Україні»).

У 2019 році стала переможцем Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з географії (диплом III ступеня). 

У 2020 році стала переможцем обласного етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з географії (диплом II ступеня), російської мови 
(диплом II ступеня), української мови (диплом III ступеня). 

Єлизавета – постійний учасник усіх класних та загальношкільних 
заходів. У спілкуванні доброзичлива, вихована, толерантна, має 
високий рівень культури. Прекрасно орієнтується у новинках 
науково-технічного прогресу та намагається сама бути його 
рушієм. 

ЦИБРІЄНКО 
ЄЛИЗАВЕТА

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ІІI ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ МАЛОЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У СЕКЦІЇ 
«ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ»
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 10 класу 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»
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Заярнюк О. В. – ерудований, творчий, працелюбний педагог, 
вимогливий до себе та своїх учнів. З учнями-слухачами в МАНУМ 
Олексій Васильович працює натхненно, творчо та відповідально. Він 
на високому науковому рівні проводить заняття, володіє предметом 
і методикою його викладання, має психологічну підготовку, постійно 
удосконалює технології навчання. Олексій Васильович наполегливо 
та результативно залучає учнівську молодь до активного науково-
творчого пошуку.

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

Так, у 2021 році під його керівництвом Єлизавета Цибрієнко 
здобула ІІІ місце на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у секції «Фінанси, 
грошовий обіг і кредит» (тема роботи «Тенденції розвитку стартапів 
в Україні»).

Олексій Васильович постійно удосконалює свої професійні 
навички, в тому числі завдяки участі у міжнародних програмах 
стажування та підвищення кваліфікації. 

ЗАЯРНЮК 
ОЛЕКСІЙ 
ВАСИЛЬОВИЧ
науковий керівник 

секції «Мікроекономіка 

та макроекономіка» 

Кіровоградської Малої академії 

наук учнівської молоді, 

кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економічного 

менеджменту та комерційної 

діяльності 

Центральноукраїнського 

національного технічного 

університету
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Наталія – обдарована й талановита особистість, одна з 
представників інтелектуального потенціалу нашого суспільства. 
Вона відмінно навчається в ліцеї, має міцну основу з шкільних 
предметів, бере участь у різноманітних конкурсах та позашкільних 
заходах.

Наталія захоплюється лінгвістикою, та загалом вивченням мови 
її активного використання. Неодноразово займалась науковою 
діяльністю та брала участь у Малій Академії наук. У 9 класі вона 
аналізувала рекламні заголовки британських газет, у 10 класі 
вирішила не обмежуватись лише старою лексикою, а дослідити 
абсолютно нові слова, пов’язані з коронавірусної пандемією та 
визначити їх вплив на світосприйняття сучасної людини.

Щодо застосування своїх навичок, то учениця тривалий час 
брала участь у міжнародних конференціях англійською мовою, де 
обговорювались глобальні соціальні проблеми; писала есе на тему 
створення кращого, доброзичливого суспільства для конкурсу 
«International Essay Contest for Young People». 

В майбутньому Наталія бачить себе лінгвістом, основним 
завданням та покликанням якого буде вивчення потенціалу мовних 
засобів з метою допомогти людям розуміти та виокремлювати 
достовірну інформацію, позбавлену маніпуляцій та ідеологічного 
впливу.

У 2020-2021 навчальному році Наталія посіла призове місце у 
Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАН. 

Науковий керівник: Бондаренко К. Л.

ШЕПЕЛЬ 
НАТАЛІЯ 

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

учениця 10 класу 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»
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Катерина Леонідівна на факультеті іноземних мов викладає 
курси «Зіставна лексикологія», «Основи локалізації», «Третя 
іноземна (іспанська) мова», «Термінологічні аспекти лексикографії», 
авторка та співавторка понад 40 наукових статей, 4 монографій з 
соціолінгвістики та перекладу, виданих в Іспанії та Польщі.

Бондаренко К. Л. є членом Всеукраїнської спілки викладачів 
перекладу (з 2018 року) та Асоціації іспаністів України (з 2020 року). 
Педагог активно співпрацює з учнівською молоддю Кіровоградщини 
на рівні профорієнтаційних заходів.

Свій високий науковий і теоретико-методологічний рівень 
Катерина Леонідівна використовує і під час роботи з учнями-
слухачами Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді. 
Роботи під її керівництвом визначаються актуальністю, новаторством 
методик і високим рівнем виконання. 

Учні Бондаренко К.Л. відзначаються високим рівнем творчого 
потенціалу та володіння іноземними мовами. Про це свідчить якісний 
показник результативності: участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті 
НДР учнів-членів МАН України, призові місця у Всеукраїнському 
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України в 2014 році – Єлизавета Гапченко (ІІІ місце, секція іспанської 
мови); 2015 рік – Софія Яковлєва (ІІ місце, секція іспанської мови); 
2021 рік – Наталя Шепель (ІІІ місце, секція англійської мови). 

БОНДАРЕНКО 
КАТЕРИНА 
ЛЕОНІДІВНА
науковий керівник секції 

англійської мови 

Кіровоградської Малої академії 

наук учнівської молоді,

кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри 

перекладу, прикладної 

та загальної лінгвістики 

Центральноукраїнського 

державного педагогічного 

університету 

імені Володимира Винниченка
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ПЕРЕМОЖЦІ
МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ,
ЗМАГАНЬ І ФЕСТИВАЛІВ

Ольга є слухачкою секції технологічні процеси та перспективні 
технології Кіровоградської малої академії наук учнівської молоді, 
за роки навчання зарекомендувала себе здібною ученицею. Має 
високий рівень інтелекту, велике бажання активно самостійно 
навчатися, високу цілеспрямованість і наполегливість у навчанні, 
завдяки яким домагається відмінних успіхів з усіх предметів, хоча 
перевагу надає точним наукам, особливо математиці та фізиці. У 
процесі вивчення предмета вона прагне до глибокого пізнання 
теоретичних питань, виконання завдань у процесі навчальної 
діяльності не за зразком, а своїм оригінальним способом. Їй 
притаманна спостережливість, кмітливість, тактовність, завжди має 
власну думку та вміє її відстоювати.

За три роки навчання у КМАНУМ наполеглива, кропітка праця, 
а також бажання постійного вдосконалення призвели до вагомих 
результатів. 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 матеріалознавства, 
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., Мірошниченко О. І.

БОРОВИК 
ОЛЬГА

ПЕРЕМОЖНИЦЯ XIV МІЖНАРОДНОЇ 
ВИСТАВКИ ВИНАХОДІВ ТА ІННОВАЦІЙ 
«INTARG» 2021 XIV INTERNATIONAL INVENTION 
AND INNOVATION SHOW (ПОЛЬЩА), 
(СРІБНА МЕДАЛЬ)

учениця 11 класу 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»
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Науковим керівником секції науково-технічна 
творчість та винахідництво Кіровоградської Малії академії 
наук учнівської працює із 2003 року. 

Заняття зі слухачами МАНУМ проводить на високому 
професійному рівні, у своїй роботі використовує сучасні 
методи навчання, оперуючи кращими зразками сучасних 
педагогічних розробок та на їхній основі створюючи 
власні. 

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», а також щороку учні-слухачі здобувають 
перемоги в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України та є учасниками і призерами ІІІ 
(Всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Нагороджений Нагрудним знаком «Відмінник освіти 
України» (2007 рік), Почесною грамотою управління 
освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 
державної адміністрації (2017 рік), Подякою Міністерства 
освіти і науки України (2018 рік).

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 досконало володіє теорією та 
методикою навчання фахових предметів, застосовує 
в практичній діяльності сучасні наукові досягнення, 
досліджує їх практичну доцільність.

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.

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»



ПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ, ЗМАГАНЬ І ФЕСТИВАЛІВ

111110

У 2020-2021 н. р. Бугайова Ангеліна посіла ІІ місце в обласному 
конкурсі наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних 
дослідників Кіровоградщини», секція «Українська мова» (науково-
дослідницький проєкт «Мікротопоніми селища Нова Прага. 
Гідроніми» та призерка у номінації «Найвагоміше дослідження 
рідного краю», секція «Фольклористика» (проєкт «Легенди 
рідного краю»); ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнських змагань 
«Спортивна зима».

Бугайова Ангеліна – старанна, допитлива, наполеглива та 
ініціативна учениця, здатна до дослідницької, пошукової активності. 
Ангеліна чутлива, здатна відкривати нове у звичайному. Завдяки 
високому рівню пізнавальної мотивації постійно вдосконалює 
творчий процес, що стає основою для життєвого досвіду. 

Ангеліна захоплюється музикою та малюванням, завжди 
відкрита та щира, має багато друзів. У майбутньому планує 
розвивати творчі здібності та вдосконалювати набуті навички. 

БУГАЙОВА 
АНГЕЛІНА 

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ХІ 
МІЖНАРОДНОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО 
КОНКУРСУ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
(ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ)

учениця 5 класу 
Новопразького навчально-
виховного комплексу 
Новопразької 
селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області
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Наталія Анатоліївна має кваліфікаційну категорію «спеціаліст 
вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист». 

Головним завданням педагога Наталія Анатоліївна вважає 
створення відповідної атмосфери освітнього процесу, за якої 
діти постійно відчувають одночасно і підтримку, і бажання діяти 
самостійно.

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

Учні Бугайової Н.А. відзначаються високим рівнем творчого 
потенціалу та володіння рідною мовою. Про це свідчить якісний 
показник результативності участі у мовно-літературних конкурсах, 
адже вихованці є постійними переможцями ІІ та ІІІ етапів 
Всеукраїнської олімпіади з української мови, Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України, Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка. 
Наталія Анатоліївна – надзвичайно працездатний, цілеспрямований 
педагог. Чуйна, безвідмовна у виконанні будь-якої справи. 
Користується повагою батьків, підтримує тісний зв’язок з ними.

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

БУГАЙОВА 
НАТАЛІЯ 
АНАТОЛІЇВНА

керівник секції української 
мови Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,
 вчитель української 
мови та літератури 
Новопразького 
навчально-виховного 
комплексу 
Новопразької 
селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області
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Дарія дуже активна та цілеспрямована дівчинка, любить 
досліджувати та шукати щось нове і робити хоч маленькі, але все ж 
таки відкриття і сидіти на одному місці не звикла. Даша навчається 
у секції «Гідрологія» Кіровоградської МАНУМ, також є вихованкою 
гуртка «Лікарські рослини» КЗ «Кіровоградський ОЦЕНТУМ», 
що спонукає її до різнобічного позашкільного життя. Активне 
дослідження території своєї малої Батьківщини, вивчення водних 
об’єктів, екскурсії, експедиції і стали підґрунтям для обрання 
напрямку туриських науково-дослідницьких робіт. У майбутньому 
прагне подорожувати світом, тому має бажання пов’язати його 
саме з професією туризм. 

Дарія є учасницею та переможцем різноманітних заходів 
обласного та Всеукраїнського рівня. Не втратила обертів і в 2020-
2021 н.р.: ІІІ місце на Всеукраїнському біологічному форумі учнівської 
та студентської молоді «Дотик природи-2020» у секції «Науки про 
Землю (Географія. Геологія)»; ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі 
винахідницьких та раціоналізаторських проєктів у категорії 
«Науки про Землю (Географія. Геологія)»; ІІ місце у ІІ етапі конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у секції 
«Географія та ландшафтознавство»; І місце в Обласному конкурсі 
наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників 
Кіровоградщини» у секції «Географія та ландшафтознавство».

Крім того Дарія є дуже творчою особистістю, пише та 
декламує вірші, полюбляє займатися фотографією. Її авторські 
роботи неодноразово отримували призові місця у обласних та 
Всеукраїнських конкурсах. Цілеспрямованість та широке коло 
інтересів робить Дарію успішною, що обов’язково допоможе їй у 
майбутньому.

БУРЛУЦЬКА 
ДАРІЯ 

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

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
учениця 11 класу 
комунального закладу 
«Плетеноташлицька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
Злинської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області
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Лілія Сергіївна творчий, ініціативний учитель, її уроки завжди 
сучасні, цікаві, оригінальні. Особливу увагу приділяє роботі 
з обдарованими дітьми. Учні та вихованці гуртків постійно 
беруть участь в конкурсах, фестивалях районного, обласного та 
Всеукраїнського рівнів, де займають призові місця. Серед них у 
2020-2021 навчальному році: 3 – І місця, 2 – ІІ місця, 1 - ІІІ місце у 
XV Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 
робіт з природознавства «Юний дослідник»; 2 – ІІІ місця на 
Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської 
молоді «Дотик природи-2020» у секції «Науки про Землю 
(Географія. Геологія)»; ІІ та 3 – ІІІ місця в обласному конкурсі 
«Вчимося досліджувати та охороняти природу» у номінації 
«Екологія та проблеми довкілля» та «Охорона здоров’я»; ІІ місце у 
Всеукраїнському конкурсі винахідницьких та раціоналізаторських 
проєктів еколого-натуралістичного напрямку у категорії «Науки 
про Землю (Географія. Геологія)»; 2 – І місце та ІІ місце в Обласному 
конкурсі наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних 
дослідників Кіровоградщини» у секції «Гідрологія» та «Географія та 
ландшафтознавство»; ІІ місце у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН у секції «Географія та 
ландшафтознавство» та інші.

Висока педагогічна майстерність, інтелектуальний рівень, 
творча активність Лілії Сергіївни забезпечують їй належний 
авторитет серед педагогічної громадськості, школярів та батьків. 
Нестандартне мислення, сила духу, творчі здібності, натхнення, 
нестримна енергія – ось риси педагога, які допомагають досягти 
успіху та розвивати потенціал своїх учнів та вихованців. 

ШАБАНОВА 
ЛІЛІЯ 
СЕРГІЇВНА

керівник секції гідрології 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді, вчитель географії 
комунального закладу 
«Плетеноташлицька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
Злинської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області
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Максим – старанний вихованець секції «Астрономія 
та астрофізика», відвідує гурток технічної творчості, та, як 
слухач Кіровоградської Малої академії наук, займається 
науково-дослідницькою діяльністю, прагне отримувати нові 
знання, цікавиться  програмуванням автоматичних цифрових 
вимірювальних пристроїв на основі плати Arduino. 

У Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор 
дослідник» Максим отримав диплом ІІ ступеня, узагальнивши свої 
знання та попередні напрацювання у своєму проєкті «Затишна 
розумна оселя». Учень є неодноразовим учасником і переможцем 
інтерактивних конкурсів «Соняшник», «Кенгуру», «Патріот», 
«Левеня», «Олімпіс», «Бобер», «Геліантус».

У 2020 році Максим отримав диплом ІІІ ступеня в обласному 
конкурсі дослідницьких проєктів «Інсайти сьогодення від юних 
дослідників Кіровоградщини» (відділення фізики і астрономії, 
секція «Експериментальна фізика»). 

ВОВЧОК 
МАКСИМ

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

учень 9 класу Помічнянської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №1 імені Героя України 
Березняка Є. С.
Помічнянської міської ради 
Кіровоградської області 

Як член Малої академії наук, Артур самостійно здобуває нові 
знання, уміння і навички дослідницької діяльності для можливості 
адаптації в сучасному суспільстві, яке щомиті змінюється і вимагає 
від людини вміння навчатися протягом всього життя. 

Має диплом ІІІ ступеня в обласному конкурсі дослідницьких 
проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини» 
(відділення фізики і астрономії, секція «Експериментальна фізика»), 
2020 р.; диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському інтерактивному 
конкурсі «МАН-Юніор дослідник» у номінації «Технік-Юніор» з 
проєктом «Затишна розумна оселя».

У 2020 році у складі команди учнів 8 та 9 класів Артур долучився 
до вивчення курсу Академії Cisco «Вступ до кібербезпеки» з 
викладачами кібербезпеки з провідних університетів України: 
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
Національного університету «Львівська політехніка», Інженерного 
інституту Запорізького національного університету, НТУ 
«Дніпровська політехніка». Здобув відмінний результат у тестовому 
етапі конкурсу МАН-Юніор-Ерудит у номінації «Астрономія».

БОНДАР 
АРТУР

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

слухач Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді,
учень 9 класу Помічнянської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №1 імені Героя України 
Березняка Є. С.
Помічнянської міської ради 
Кіровоградської області 
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Світлана Вікторівна – висококваліфікований, талановитий 
педагог, який досконало володіє інноваційними освітніми 
методиками й технологіями, працює творчо. 

Успішно реалізує принципи особистісно-орієнтованого 
навчання, приділяє велику увагу вмінням учнів використовувати 
знання та особистий досвід у життєвих ситуаціях.

Основне завдання, яке вона ставить перед собою, – створити 
у вихованців наукову картину світу. Вчитель виховує творчу, 
конструктивну, незалежну особистість. 

Результативно працює Світлана Вікторівна і з обдарованими 
учнями, основну увагу зосереджуючи на розвитку їх інтелектуально-
творчих здібностей. У 2021 році  двоє її учнів вибороли призові 
місця у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України. А у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-
Юніор Дослідник» перемогу вибороли троє її вихованців  у секціях 
«Астрономія» та «Екологія».

Учні Світлани Вікторівни – постійні переможці районних та 
призери обласних учнівських олімпіад з фізики, неодноразові 
переможці конкурсів різних рівнів, зокрема: Всеукраїнського 
інтерактивного конкурсу з астрономії «МАН-Юніор Дослідник», 
«МАН-Юніор Ерудит на засадах STEM-освіти», обласного конкурсу 
наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників 
Кіровоградщини», Всеукраїнського конкурсу УМАКО «Сузір’я», V 
Міжнародної освітньо-наукової конференції «Зоряний шлях», VІІ 
відкритої освітньо-наукової конференції юних астрономів «Через 
терни до зірок». 

СКОРОХОД 
СВІТЛАНА 
ВІКТОРІВНА

керівник секції «Астрономія 
та астрофізика» 
Кіровоградської 
Малої академії наук  
учнівської молоді, учитель 
фізики та астрономії
Помічнянської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №1  
імені Героя України 
Березняка Є. С.
Помічнянської міської ради 
Кіровоградської області
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Учень має високий рівень навчальних досягнень з усіх 
предметів, та найбільший інтерес проявляє до технічних наук. Є 
неодноразовим переможцем районних олімпіад та конкурсів. 
Широка загальна ерудиція робить його всебічно розвиненою 
особистістю, сприяє його безумовному авторитету серед вчителів 
та учнів. Захоплюється програмуванням, моделюванням, фізикою, 
математикою, любить створювати щось нове не за зразком, а 
оригінально, по-своєму. Застосовує інформаційні технології при 
опрацюванні набутих знань, створює відеофільми.

За роки навчання в Кіровоградській Малої академії 
наук учнівської молоді має досягнення: 2019 рік – ІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу «Intel Еко-Україна 2019» (диплом IУ 
ступеня); ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
секція технологічні процеси та перспективні технології, тема: 
«Модернізований енергоефективний рекуператор» (диплом IІ 
ступеня); 2020 рік: учасник ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України, секція науково-технічна творчість та винахідництво, 
тема: «Система охолодження повітря для приватних будинків»; 
фінальний етап ХІ Всеукраїнської науково-технічної виставки-
конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України» 
номінація: машинобудування, тема: «Система охолодження повітря 
для приватних будинків» (диплом IІІ ступеня); 2021 рік: ІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України, секція науково-технічна 
творчість та винахідництво (диплом I ступеня).

Науковий керівник: Амосов В. В.

ГАРАСЬКО 
НАЗАРІЙ

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

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ФІНАЛЬНОГО ЕТАПУ ХІ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 
ВИСТАВКИ-КОНКУРСУ МОЛОДІЖНИХ 
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ «МАЙБУТНЄ 
УКРАЇНИ»У НОМІНАЦІЇ «МАШИНОБУДУВАННЯ» 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ) 
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Володимир Васильович має сорокарічний стаж науково-
педагогічної роботи, широко використовує у роботі з учнями 
інформаційно-комунікаційні технології, спрямовує зусилля 
учнів на розвиток їх самостійного творчого мислення, 
формування життєвих компетентностей, саморозвиток 
особистості, уміння практично застосовувати здобуті знання 
та навички наукової творчості. 

Науковим керівником секції науково-технічна творчість 
та винахідництво Кіровоградської Малії академії наук 
учнівської працює із 2003 року. Заняття зі слухачами МАНУМ 
проводить на високому професійному рівні, у своїй роботі 
використовує сучасні методи навчання, оперуючи кращими 
зразками сучасних педагогічних розробок та на їхній основі 
створюючи власні. Це дозволяє керівнику розширити 
інструменти педагогічної діяльності, та виробити сучасний, 
передовий продукт навчання, здійснювати результативну 
взаємодію керівника й учнів-слухачів.

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», а також щороку учні-слухачі здобувають перемоги 
в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України та є учасниками і призерами 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.

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

Нагороджений Нагрудним знаком «Відмінник освіти 
України» (2007 рік), Почесною грамотою управління освіти, 
науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 
адміністрації (2017 рік), Подякою Міністерства освіти і науки 
України (2018 рік).

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
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Марія – активна, старанна здобувачка освіти. За попередні 
роки навчання нагороджена Похвальними листами за високі 
досягнення. Має досягнення у Міжнародних та Всеукраїнських 
інтерактивних конкурсах. Дівчинка дуже любить малювати, 
виготовляти поробки, цікавиться й іншими предметами 
в школі, любить тварин, а тому є вихованкою гуртка КЗ 
«Кіровоградський ОЦЕНТУМ» «Юні охоронці природи». В 
цьому навчальному році представила свою роботу «Захист 
природи – першочергове завдання людства» на обласному 
конкурсі «Свій голос віддаю на захист природи» та зайняла I 
місце в номінації «Літературний твір». 

Голуб Марія отримала диплом ІІІ ступеня ХІ Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка серед учнів 5-11 класів закладів 
загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році.

ГОЛУБ 
МАРІЯ 

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ХІ 
МІЖНАРОДНОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО 
КОНКУРСУ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
(ДИПЛОМ III СТУПЕНЯ)

учениця 5 класу 
Добронадіївського закладу 
загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів 
Попельнастівської 
сільської ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області
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Тетяна Вікторівна володіє технологіями творчої 
педагогічної діяльності з урахуванням особливостей 
навчального матеріалу і здібностей учнів. 

Вміє спрямовувати роботу учнів на уроці та концентрувати 
їх увагу, ґрунтовно вивчає психологічні та індивідуальні 
особливості учнів, їх нахили та розумові здібності. Під час 
проведення уроків вміло застосовує нестандартні форми 
роботи, використовує методи компетентно - орієнтовного 
підходу, що дає змогу інтенсифікувати навчальний процес, 
максимально активізувати пізнавальну діяльність учнів, значно 
підвищувати інтенсивність уроків та поліпшувати якість знань 
учнів. Здобувачі освіти вчителя активно приймають участь у 
Всеукраїнській інтернет - олімпіаді «На урок» та «Всеосвіта». 
Результатом цього виду діяльності є учнівські дипломи різного 
ступеня та сертифікати. Її учні є учасниками та переможцями 
олімпіади з української мови та літератури на районному 
рівні (2017, 2019 рік) та учасниками олімпіади обласного етапу. 
Сама ж Тетяна Вікторівна є членом журі по перевірці робіт ІІ 
(районного) етапу олімпіад з даного предмету.

Вчитель постійно вдосконалює рівень своєї професійної 
майстерності. В поточному навчальному році її вихованка, 
Голуб Марія, стала переможницею ХІ Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка та отримала диплом III ступеня серед 
учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти. 

ГОЛУБ 
ТЕТЯНА 
ВІКТОРІВНА

вчитель української 
мови та літератури 
Добронадіївського закладу 
загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів 
Попельнастівської 
сільської ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області
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Роман старанний, цілеспрямований, наполегливий, 
працьовитий, усебічно розвинений, має високий рівень знань із 
різних галузей наук, особливу перевагу надає технічним наукам. 
Широка загальна ерудиція робить його всебічно розвиненою 
особистістю. До виконання будь-яких завдань підходить творчо, 
завжди проявляє самостійність. Здатний прогнозувати можливі 
ситуації, внутрішньо їх програвати, знаходити способи їх 
розв’язання. 

Захоплюється робототехнікою, вбудованими системами, 
мікроконтролерами, програмуванням. Починаючи із простого 
керування двоколісним роботом, у Романа виникла ідея створити 
власний винахід, який буде не лише цікавим, але і корисним та 
зможе допомогти людям. Цей шлях був нелегким, поступово 
занурюючись у науково-технічну літературу, перебираючи різні 
мови програмування, у Романа народилася ідея, яка стала не 
лише провідником різноманітних творчих конкурсів та науково-
технічних виставок, а й напрямком та способом життя – бути 
інженером, допомагати людям, створюючи розумні гаджети.

Роман зацікавлений у розвитку нових інноваційних технологій 
в Україні, пошуку недорогих альтернативних шляхів вирішення 
проблем, прагне вивчати сучасні технології та способи їх 
програмування. Наступний крок після закінчення школи – це 
вступ та поглиблення своїх знань у Національному технічному 
університеті «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Роман прямує до своєї мети впевнено та сміливо, 
а допомагає йому в цьому його наставник Остапчук Ярослав 
Сергійович.

Бере активну участь у виховних заходах школи та у громадській 
діяльності, користується повагою серед однолітків та педагогів. 

ГОНЧАРЕВИЧ 
РОМАН

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ФІНАЛЬНОГО ЕТАПУ ХІ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 
ВИСТАВКИ-КОНКУРСУ МОЛОДІЖНИХ 
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ «МАЙБУТНЄ 
УКРАЇНИ»У НОМІНАЦІЇ «ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ 
ТА ВИНАХІДНИЦТВО» (ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

слухач Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,
учень 9 класу 
комунального закладу 
«Маловодянська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Долинської міської ради»
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Кваліфікований, талановитий педагог. На високому рівні 
володіє інноваційними освітніми технологіями, активно їх 
використовує, вміє продукувати оригінальні ідеї. Досконало 
володіє сучасною методикою викладання інформатики, 
має глибокі знання з предмета, велику увагу приділяє 
інформатизації процесу викладання математики, виважено 
і розумно застосовує комп’ютерну техніку та програмне 
забезпечення на уроках та в позаурочній роботі з учнями.

У 2017 році Остапчук Я. С. розробив та опублікував 
«Компетентнісні задачі в Power Point», надруковані за рішенням 
ради методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту 
Долинської райдержадміністрації. Учасник регіонального 
науково-практичного семінару вчителів предметної галузі 
«Технології» 2018 рік. Тема: Відеокаст – створення ігрових 
проєктів в Kodu, як засіб для розвитку логіки та демонстрації 
творчого аспекту програмування. У 2018 році опублікував 
«Використання онлайнових освітніх інструментів з метою 
проєктування самостійної навчально-пізнавальної діяльності 
школярів при навчанні програмуванню».

Вихованці Ярослава Сергійовича є переможцями 
обласного конкурсу наукових проєктів «Інсайти сьогодення 
від юних дослідників Кіровоградщини»; І (обласного) етапу 
Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу 
молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України»; 
Всеукраїнського конкурсу «Техно Україна 2020» національного 
етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості 
учнів ISEF 2020; обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
інформаційних технологій «iTalent».

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

ОСТАПЧУК 
ЯРОСЛАВ 
СЕРГІЙОВИЧ

керівник секції технології 
програмування 
Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
вчитель математики та 
інформатики комунального 
закладу «Маловодянська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів 
Долинської міської ради»
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Софія зарекомендувала себе як старанна, працьовита 
учениця. Допитлива, активна. Цікавиться новим, невідомим в 
навколишньому світі. До виконання доручень завжди ставиться 
сумлінно, бере активну участь у громадському житті школи. 
Скромна, товариська, артистична. Правила поведінки завжди 
свідомо виконує. Користується авторитетом серед однокласників. 

Софія стверджує, що її перемога у Всеукраїнському конкурсі 
юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського – це 
перший маленький крок до цікавого світу науки. 

Першокласниця активна, допитлива, цілеспрямована, завжди 
намагається знайти нестандартний підхід до вирішення задач, 
що допомагає їй у розв’язанні складних проблем. У творчій сфері 
учениці притаманні незалежність думки, винахідливість, здатність 
до продукування оригінальних ідей.

ГОРДОВА 
СОФІЯ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
ЮНИХ ДОСЛІДНИКІВ «КРИСТАЛИ» 
ІМЕНІ ЄВГЕНА ГЛАДИШЕВСЬКОГО – 2021 
У НОМІНАЦІЇ «НАЙБІЛЬШИЙ КРИСТАЛ»

учениця 1 класу 
комунального закладу 
«Навчально-виховне 
об'єднання «Спеціалізований 
загальноосвітній навчальний 
заклад І ступеня 
«Гармонія» – гімназія імені 
Тараса Шевченка – центр 
позашкільного виховання 
«Контакт» 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області»
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Наталія Іванівна – творчопрацюючий педагог, який в 
процесі професійної діяльності конструктивно використовує 
сучасні методики та педагогічні технології. Інтерактивні, 
захоплюючі уроки, організовані відповідно до сучасних 
технологій навчання, викликають в учнів інтерес до 
навчальних предметів. З 2005 р. активно бере участь у роботі 
творчих груп вчителів.

Наталія Іванівна працює над проблемою «Реалізація 
компетентнісного потенціалу в освітньому процесі початкової 
школи: креативні стратегії».

Вчитель активно працює над підвищенням свого 
методичного рівня шляхом сомоосвіти. За останні 5 років 
взяла участь у різноманітних очних та дистанційних формах 
навчання, курсах, тренінгах: методика викладання предмета 
«Основи здоров’я» (2020), авторський навчальний семінар 
О.О.Деркач «Формування внутрішньої позиції «Я-школяр» 
у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами 
мультимодальної арт-педагогіки та казкотерапії» (МГО 
Науково-просвітницький центр інноваційної технології 
розвиту особистості «Акорд» – 2018), тренінг «Мультимедійна 
дошка: повноцінне використання» (2019), «Сервіси Google у 
професійній діяльності вчителя» (2020).

З 2013 р. друкуються конспекти уроків батьківських зборів 
у посібниках видавничої групи «Основа» м. Харків у серії 
«Бібліотека журналу «Початкове навчання та виховання та 
«Слово методиста» видане Кіровоградською міською радою.

Брала участь у конкурсі «Вчитель року», номінація 
«Початкові класи», у Міжнародному конкурсі «ТІМОТКА»: 
нагороджена сертифікатом за креативність та творчість.

Учні Коваленко Н.І. займають призові місця у міському 
конкурсі з української мови імені Петра Яцика, неодноразово 
ставали переможцями Міжнародних освітніх конкурсів, 
Всеукраїнських конкурсів, ставали переможцями шкільних 
олімпіад із української мови та математики.

КОВАЛЕНКО 
НАТАЛІЯ 
ІВАНІВНА

вчитель початкових класів 
комунального закладу 
«Навчально-виховне 
об'єднання «Спеціалізований 
загальноосвітній навчальний 
заклад І ступеня 
«Гармонія» – гімназія імені 
Тараса Шевченка – центр 
позашкільного виховання 
«Контакт» 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області»
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Діденко Дар’я – переможниця ІІ, ІІІ та IV етапів ХІ Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка (дипломи: ІІ етап – І ступеня, ІІІ етап – 
переможець, IV етап – ІІІ місце серед 339 осіб із 13 областей України 
та міста Києва).

Дар’я з 2017 року є переможницею міських конкурсів імені 
Тараса Шевченка, імені Петра Яцика, має відмінні знання зі всіх 
шкільних дисциплін. У 2021 році отримала сертифікат-відзнаку за 
успішне проходження усіх IV етапів у Марафоні української мови 
імені Петра Яцика, що проходив дистанційно на платформі HUMAN. 

Дар’я також  має перемоги, серед яких: диплом І ступеня за 
перемогу в ІІ етапі предметної олімпіади з математики (2017, 2019, 
2020 р р); сертифікат за І місце в VI Всеукраїнському національно-
патріотичному конкурсі «Ми – патріоти України» (2021 р); сертифікат 
учасника Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія 
– 2020»; учасник онлайн-змагань з усного математичного рахунку 
«Прангліміне – 2019» у віковій категорії «Дослідники».

Наділена багатством уяви, що виявляється як у написаних нею 
творах, так і в створених виробах з бісеру, малюнках. Багато читає 
художньої літератури, мистецьки декламує напам’ять. 

ДІДЕНКО 
ДАР’Я

ПЕРЕМОЖНИЦЯ IV ЕТАПУ 
XI МІЖНАРОДНОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО 
КОНКУРСУ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 7 класу 
Новоукраїнського 
навчально-виховного 
комплексу №8 
«Ліцей – заклад 
дошкільної освіти» 
Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області
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Людмила Леонідівна досягла високого рівня професіоналізму і 
творчості, уміє продукувати інноваційні ідеї. Формує в учнів ключові 
компетенції, що базуються на знаннях, уміннях пізнавального і 
творчого типу.

Добре володіє технологіями творчої педагогічної діяльності 
з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей 
учнів. Використовує методи компетентнісно-орієнтованого 
підходу до організації освітнього процесу, креативного навчання, 
інтерактивні методи, ідеї перевернутого навчання. 

Застосовуючи ці методи, проєктує креативні якості особистості 
учня: фантазію, натхнення, ініціативу, наявність власної точки 
зору. Велику увагу приділяє активізації мовної діяльності учнів, 
опануванню ними монологічного та діалогічного мовлення, 
правил мовної поведінки; розвиває вміння послідовно і грамотно 
висловлюватися в усному і писемному мовленні. 

На навчальних заняттях використовує ідеї скрайбінгу, 
сторітеллінгу. Учні залучаються до створення буктрейлерів, 
власних відео, аудіокниг, збірок, буклетів. 

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, готує до 
участі в олімпіадах, мовно-літературних конкурсах. 

Підготовлені учні неодноразово ставали переможцями 
районних (міських), обласних олімпіад з української мови, конкурсів 
імені Тараса Шевченка та імені Петра Яцика: Діденко Дар’я стала 
переможницею IV етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 
в 2021 році. 

Протягом 2015-2021 рр. учні вчителя здобули 29 призових місць 
на міських, обласних конкурсах та олімпіадах. 

ТРИБУЛЬКО 
ЛЮДМИЛА 
ЛЕОНІДІВНА

учитель української мови та 
літератури Новоукраїнського 
навчально-виховного 
комплексу №8 «Ліцей – 
заклад дошкільної освіти» 
Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області
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Сніжана старанна, талановита, ерудована, відповідальна 
учениця, творча особистість. Полюбляє співати та малювати. 
Має достатній рівень інтелекту, бажання самостійно навчатися, 
цілеспрямованість і наполегливість у навчанні. 

Бере активну участь у конкурсах, є переможницею та лауреатом 
різних природничих конкурсів. Зокрема, в І (відбірковому) етапі 
Всеукраїнського конкурсу «Кристали» імені Євгена Гладишевського. 
Має нагороди у всеукраїнських предметних конкурсах: «Соняшник», 
«Геліантус», «Кенгуру», «Колосок» та інтернет-олімпіадах «На урок», 
«Всеосвіта». Неодноразово брала участь у конкурсах малюнків.

Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями. 
Широка загальна ерудиція робить Сніжану всебічно розвиненою 
особистістю, сприяє її безумовному авторитету серед учителів та 
учнів. Із задоволенням бере участь у позакласних та позашкільних 
заходах.

Керівник: Гореленко І. Л.

ДРОЗДЕНКО 
СНІЖАНА 

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ЮНИХ ДОСЛІДНИКІВ «КРИСТАЛИ» 
ІМЕНІ ЄВГЕНА ГЛАДИШЕВСЬКОГО 
У НОМІНАЦІЇ «НАЙЯКІСНІШИЙ КРИСТАЛ»

учениця 7 класу 
комунального закладу 
«Первозванівське 
навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
дошкільний навчальний 
заклад» Первозванівської 
сільської ради 
Кіровоградського району 
Кіровоградської області



ПЕДАГОГИ ПЕРЕМОЖЦІВ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ, ЗМАГАНЬ І ФЕСТИВАЛІВ

127126

Гореленко Інна Леонідівна працює вчителем біології 
та географії з 2004 року. Досконало володіє теорією та 
методикою навчання фахових предметів, застосовує в 
практичній діяльності сучасні наукові досягнення, досліджує 
їх практичну доцільність. Систематично займається 
самоосвітою, проходячи фахові курси, тренінги, семінари 
з метою підвищення свого фахового рівня, професійної 
майстерності. Є членом обласної творчої групи вчителів 
географії.

На уроках географії та біології вирішує широкий спектр 
завдань: створює умови для перетворення учня з об’єкта на 
суб’єкт навчального процесу, який прагне розвинути власну 
особистість; добирає оптимальні форми та методи навчання, 
що сприяють розвитку пізнавальної активності.

Значну частину позакласної діяльності Інна Леонідівна 
присвячує роботі з обдарованими учнями. Її учні є призерами 
районних та обласних олімпіад з географії та біології. 

Здобувачі освіти, підготовлені Інною Леонідівною, 
є переможцями різного рівня конкурсів. Підготувала 
переможця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України (секція «Біологія людини»), переможця 
Всеукраїнського конкурсу юних дослідників «Кристали» імені 
Євгена Гладишевського, переможців обласного конкурсу 
наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників 
Кіровоградщини», переможців обласного конкурсу «Вчимося 
досліджувати та охороняти природу».

Неодноразово вчителя нагороджено почесними 
грамотами та подяками. 

ГОРЕЛЕНКО 
ІННА 
ЛЕОНІДІВНА

вчитель географії та 
біології комунального 
закладу «Первозванівське 
навчально-виховне 
об’єднання 
«Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів дошкільний 
навчальний заклад» 
Первозванівської 
сільської ради 
Кіровоградського району 
Кіровоградської області
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Характеризується гармонійним поєднанням таких якостей 
характеру, як наполегливість та цілеспрямованість в отриманні 
нових знань, прагнення до самовдосконалення, системність у 
процесі отримання додаткових освітніх послуг. Виявляє творче, 
нестандартне та логічне мислення, креативно підходить до 
розв’язання складних завдань.

Як член Малої академії наук, В’ячеслав самостійно здобуває нові 
знання, уміння і навички дослідницької діяльності для можливості 
адаптації в сучасному суспільстві, яке щомиті змінюється і вимагає 
від людини вміння навчатися протягом всього життя. 

Учасник та призер різних соціальних, наукових, та 
дослідницьких проєктів різних рівнів, зокрема здобув відмінний 
результат у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор 
дослідник», отримавши диплом І ступеня. 

В обласному конкурсі наукових проєктів «Інсайти сьогодення 
від юних дослідників Кіровоградщини» (секція «Астрономія та 
астрофізика», диплом ІІ ступеня).

У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України В’ячеслав став призером, отримавши диплом ІІ ступеня у 
секції «Астрономія та астрофізика». 

Увійшов до десятки фіналістів Всеукраїнських змагань Cisco 
Кіберзмаг (2021 рік).

В’ячеслав – неодноразовий учасник і переможець інтерактивних 
конкурсів («Соняшник», «Кенгуру», «Патріот», «Левеня», «Олімпіс», 
«Бобер», «Геліантус») та предметних олімпіад.

КАРКУША 
В’ЯЧЕСЛАВ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ІНТЕРАКТИВНОГО КОНКУРСУ «МАН-ЮНІОР 
ДОСЛІДНИК» НОМІНАЦІЯ «АСТРОНОМ-
ЮНІОР» (ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ)

слухач Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, 
учень 10 класу 
Помічнянської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №1 
імені Героя України 
Березняка Є. С.
Помічнянської міської ради 
Кіровоградської області
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Світлана Вікторівна – висококваліфікований, талановитий 
педагог, який досконало володіє інноваційними освітніми 
методиками й технологіями, працює творчо. 

Успішно реалізує принципи особистісно-орієнтованого 
навчання, приділяє велику увагу вмінням учнів використовувати 
знання та особистий досвід у життєвих ситуаціях.

Основне завдання, яке вона ставить перед собою, – створити 
у вихованців наукову картину світу. Вчитель виховує творчу, 
конструктивну, незалежну особистість. 

Результативно працює Світлана Вікторівна і з обдарованими 
учнями, основну увагу зосереджуючи на розвитку їх інтелектуально-
творчих здібностей. У 2021 році  двоє її учнів вибороли призові 
місця у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України. А у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-
Юніор Дослідник» перемогу вибороли троє її вихованців  у секціях 
«Астрономія» та «Екологія».

Учні Світлани Вікторівни – постійні переможці районних та 
призери обласних учнівських олімпіад з фізики, неодноразові 
переможці конкурсів різних рівнів, зокрема: Всеукраїнського 
інтерактивного конкурсу з астрономії «МАН-Юніор Дослідник», 
«МАН-Юніор Ерудит на засадах STEM-освіти», обласного конкурсу 
наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників 
Кіровоградщини», Всеукраїнського конкурсу УМАКО «Сузір’я», V 
Міжнародної освітньо-наукової конференції «Зоряний шлях», VІІ 
відкритої освітньо-наукової конференції юних астрономів «Через 
терни до зірок». 

СКОРОХОД 
СВІТЛАНА 
ВІКТОРІВНА

керівник секції «Астрономія 
та астрофізика» 
Кіровоградської 
Малої академії наук  
учнівської молоді, учитель 
фізики та астрономії
Помічнянської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №1  
імені Героя України 
Березняка Є. С.
Помічнянської міської ради 
Кіровоградської області
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Дівчина має чудові інтелектуальні здібності, засвоює знання 
швидко і легко, оригінально і креативно мислить, має високий 
рівень навчальних досягнень з усіх предметів, хоча перевагу 
надає предметам гуманітарного циклу, має хист до літературної 
творчості.

Тетяна переможниця  IV (Всеукраїнського) етапу ХІ Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка (диплом ІІ ступеня).

Учениця навчається в музичній школі, має неабиякі здібності, 
добре відчуває ритм, мелодію, незмінна учасниця районних та 
обласних заходів, зокрема  взяла участь у святі хорової музики на 
підтримку миру «Молитва вустами дітей – 2021», стала переможцем 
(І місце) обласного конкурсу виконавської майстерності 
обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів «UMAN-ART» 
(дистанційно) та обласного конкурсу «Паросток» у вокально-
хоровому виконанні зайняла І місце у своїй віковій категорії.

Це лише частина здобутків Тетяни, однак вона впевнена що в 
майбутньому стане гідною людиною, гордістю нашої країни.

Керівник: Слюсаренко О. В.

КАЧУР 
ТЕТЯНА

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

учениця 6 класу 
опорного закладу освіти 
«Торговицький заклад 
загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів 
імені Є. Ф. Маланюка» 
Новоархангельської 
селищної ради 
Кіровоградської області
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Із перших днів роботи в закладі вчитель упевнена, що кожна 
дитина талановита, головне – допомогти їй знайти себе. 

Творчо працюючий педагог активізує діяльність школярів, 
розвиває самостійність та ініціативу, знайомить з багатством і 
красою рідної мови та літератури. Значну увагу вчитель приділяє 
роботі з обдарованими учнями, готує їх до участі в олімпіадах, 
літературних конкурсах. 

Оксана Віталіївна підготувала Качур Тетяну, переможницю IV 
(Всеукраїнського) етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 
(диплом ІІ ступеня).

Словесник засобами рідного слова впливає на дитячу душу, 
будує особистість, її свідомість, емоційну сферу та інтелект. 

Учитель ставить перед собою завдання ввести учнів у світ 
прекрасного, прилучає їх до національних і світових скарбів 
письменства.

СЛЮСАРЕНКО 
ОКСАНА 
ВІТАЛІЇВНА

учитель української мови та 
літератури опорного закладу 
освіти «Торговицький 
заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів 
імені Є. Ф. Маланюка» 
Новоархангельської 
селищної ради 
Кіровоградської області
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Олександр, незважаючи на свій досить юний вік, має чимало 
перемог. Тому, що таке конкуренція і боротьба за місце на п’єдесталі, 
йому добре знайомо. Навчання в початковій школі показало, що 
дитині більше до вподоби точні науки та, як кажуть, усе приходить 
із досвідом та з часом. Хоч і бере участь у мовно-літературному 
конкурсі такого рівня вперше, це не завадило йому у досягненні 
поставленої мети. 

Починаючи із 6 років, він «подарував» своє серце бально-
спортивній хореографії. Ця неймовірна атмосфера повністю 
поглинула його внутрішній світ, виховуючи при цьому міцність 
духу, спортивну витримку та непохитне бажання постійного 
розвитку гармонії тіла та розуму. Позаду поїздки усією Україною 
(Чемпіонати, Всеукраїнські та Міжнародні змагання), а попереду – 
ще безліч цікавих перспектив. Цьогоріч, взято ще одну вершину і у 
навчанні – перемога у IV (Всеукраїнському) етапі XІ Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка (диплом II ступеня).

Керівник: Ковальова О. В.

НІКОЛАЙЧЕНКО 
ОЛЕКСАНДР 

ПЕРЕМОЖЕЦЬ IV ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЕТАПУ 
XІ МІЖНАРОДНОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО 
КОНКУРСУ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(ДИПЛОМ II СТУПЕНЯ)

учень 5 класу опорного 
навчального закладу 
«Богданівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
імені І. Г. Ткаченка 
Суботцівської сільської ради 
Кропивницького району 
Кіровоградської області»

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

Цей навчальний рік теж був результативним. Здобула перемогу 
у IV (Всеукраїнському) етапі XІ Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 
(диплом III ступеня).

Керівник: Ковальова О. В.

ЛИТВИНЧУК 
ДАРІЯ

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

учениця 9 класу опорного 
навчального закладу 
«Богданівська загальноосвітня 
школа І III ступенів 
імені І. Г. Ткаченка 
Суботцівської сільської ради 
Кропивницького району 
Кіровоградської області»
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Олена Володимирівна зарекомендувала себе талановитим 
педагогом. Розробила моделі уроків із використанням особистісно 
зорієнтованого навчання, креативного, диференційованого 
навчання, ТРВЗ-педагогіки, ейдетики, технології критичного 
мислення. 

На своїх уроках створює мікроклімат, який сприяє науковому 
пошуку, творчому натхненню та повному взаєморозумінню учнів 
і вчителя. Учні вчителя вже багато років поспіль є постійними 
переможцями районних, обласних та всеукраїнських етапів 
предметних олімпіад, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
конкурсу знавців української мови імені П. Яцика, конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Т. Г. Шевченка. 

Олена Володимирівна творчо застосовує досягнення 
педагогічної науки, впроваджує в практику роботи педагогічну 
спадщину В. О. Сухомлинського та І. Г. Ткаченка. У творчій лабораторії 
вчителя часто народжуються оригінальні ідеї та творчі знахідки, 
якими вона щедро ділиться зі своїми колегами. Друкується на 
сторінках «Методичного вісника», «Педагогічного вісника», фахової 
газети «Українська мова та література». 

Учасник Всеукраїнської науково-методичної конференції 
«Стан і перспектива апробації шкільної навчальної літератури», 
переможець Всеукраїнського конкурсу «Панорама творчих 
уроків», делегат ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти та 
науки України. 

Має державні та відомчі нагороди: нагрудний знак «Відмінник 
освіти України», Почесну грамоту Міністерства освіти і науки 
України, лауреат районної та обласної педагогічних премій імені 
Василя Олександровича Сухомлинського, Заслужений вчитель 
України.

КОВАЛЬОВА 
ОЛЕНА 
ВОЛОДИМИРІВНА

учитель української мови 
та літератури 
опорного навчального 
закладу «Богданівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені І. Г. Ткаченка 
Суботцівської 
сільської ради 
Кропивницького району 
Кіровоградської області»
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Юлія у 2020/2021 навчальному році зайняла І місце в 
обласному етапі ХХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 
(«Об’єднаймося ж, брати мої!», номінація «Історія України та 
державотворення»), ІІІ місце в обласній краєзнавчій акції учнівської 
творчості «Українська революція: 100 років надії і боротьби», 
ІІІ місце в міському конкурсі соціальних роликів «Здолаймо сміття».

Юлія – переможець ІV етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості у номінації «Історія України та державотворення» з 
назвою роботи «Чорноліський отаман Гайдамаччини ХХ століття 
Микола Кібець-Бондаренко».

Написання науково-дослідницьких робіт для Юлії не просто 
спосіб дізнатися щось нове, а й спосіб життя.

Керівник: Філіпова C. М.

ТКАЧ 
ЮЛІЯ

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ХХ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
УЧНІВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ У НОМІНАЦІЇ 
«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ І ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ»

слухачка Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді,
учениця 9 класу навчально-
виховного комплексу 
«Знам’янська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №2 – ліцей» 
Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області

Меренков Іван – переможець ІІ (міського) етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з правознавства (І місце) у 2019/2020 
навчальному році; переможець в номінації «Прикладний характер 
дослідження» обласного конкурсу «Iнсайти сьогодення вiд 
юних дослiдникiв Кiровоградщини»; І місце в обласному етапі ХХ 
Всеукраїнського конкурсу  учнівської творчості у номінації «Історія 
України і державотворення».

Іван – переможець ІV етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості у номінації «Історія України та державотворення» з 
назвою роботи «Чорноліський отаман Гайдамаччини ХХ століття 
Микола Кібець-Бондаренко».

За час навчання зарекомендував себе як старанний, здібний 
учень. Має достатній рівень знань із більшості предметів. Пам’ять 
розвинена, увага стійка. Самостійно оцінює різноманітні життєві 
явища і факти, виявляє неординарні творчі здібності у навчальній 
діяльності. 

Керівник: Філіпова С. М.

МЕРЕНКОВ 
ІВАН

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ХХ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
УЧНІВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ У НОМІНАЦІЇ 
«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ І ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ»

слухач Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді, 
учень 10 класу навчально-
виховного комплексу 
«Знам̀ янська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №2 – ліцей» 
Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області
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Світлана Миколаївна Філіпова володіє технологіями творчої 
педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального 
матеріалу і здібностей учнів. Формує у здобувачів освіти навички 
самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці. Добре 
володіє методикою організації навчальної діяльності в групах, 
розвиваючи в учнів уміння працювати разом, нести індивідуальну 
відповідальність за роботу в колективі, вчить шукати свій спосіб 
роботи, активізувати роботу інших учнів. Велику увагу приділяє 
роботі з обдарованими та здібними учнями. 

У 2020/2021 навчальному році Світлана Миколаївна 
підготувала переможців обласного етапу ХХ Всеукраїнського 
конкурсу учнівської творчості у номінації «Історія України та 
державотворення», обласної краєзнавчої акції учнівської творчості 
«Українська революція: 100 років надії і боротьби», переможців ІV 
етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації 
«Історія України та державотворення». ЇЇ учні є призерами обласного 
конкурсу наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних 
дослідників Кіровоградщини», обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

Ввічлива, комунікабельна, порядна, дотримується педагогічної 
етики. Користується повагою і авторитетом серед учнів, колег, 
батьків.

ФІЛІПОВА 
СВІТЛАНА 
МИКОЛАЇВНА

керівник секції 
правознавства 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді, учитель історії та 
правознавства навчально-
виховного комплексу 
«Знам’янська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №2 – ліцей» 
Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області
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Валерія всебічно розвинена дівчинка з багатою уявою, 
нестандартним мисленням, умінням глибоко розуміти слово і 
влучно ним користуватися. Починаючи з п’ятого класу, учениця 
бере активну участь у різноманітних конкурсах та олімпіадах з 
української мови. У 2017-2018 н. році Валерія посіла ІІІ місце у ІІ етапі 
олімпіади з української мови та літератури. 

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика дівчинка виборювала призові місця тричі (в 2015, 
2017, 2019 роках). У ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка 
Валерія посідала призові місця в 2016, 2019 роках. А в 2020-2021 
навчальному році стала переможцем ІІІ і ІV етапів ХІ Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
ім. Тараса Шевченка – цього надзвичайно престижного конкурсу 
(диплом ІІІ ступеня).

Валерія не збирається зупинятися на досягнутому. У неї ще є 
час шліфувати свої знання, осмислювати життя, знаходити в ньому 
нові грані, зростати духовно і випробовувати свої вміння й знання 
у змаганнях, щоб засвідчити невичерпне багатство свого народу, 
потужність і красу його духу. 

Керівник: Таран Н. О.

МОСКАЛЬОВА 
ВАЛЕРІЯ

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

учениця 10 класу 
комунального закладу 
«Долинський опорний 
заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів №4 
Долинської міської ради»
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ТАРАН 
НАТАЛІЯ 
ОЛЕКСІЇВНА

вчитель української мови 
та літератури 
комунального закладу 
«Долинський опорний 
заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів №4 
Долинської міської ради»

Наталія Олексіївна володіє діловими рисами сучасного 
вчителя, ефективними методами, формами, прийомами 
організації освітнього процесу, традиційними технологіями 
навчання, працює над їх модернізацією, здійснює 
інноваційний підхід, що забезпечує постійний пошук нових 
педагогічних ідей, пріоритетних напрямків роботи та 
забезпечує організацію освітнього процесу відповідно до 
сучасних вимог. 

У своїй роботі використовує методи компетентнісно-
орієнтованого підходу до організації освітнього процесу, 
уміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує 
діяльнісний підхід до навчання, педагогіку партнерства, 
активно впроваджує форми та методи організації освітнього 
процесу, що забезпечують максимальну самостійність 
навчання учнів. 

Наталія Олексіївна людина творча, ерудована, вимоглива, 
відповідальна.

Належну увагу вчитель приділяє роботі з обдарованими 
дітьми, веде факультативні заняття, готує учнів до участі 
в учнівських олімпіадах. Підготовлені нею учні протягом 
останніх п’яти років неодноразово ставали переможцями та 
призерами районних предметних олімпіад та конкурсів. 

З 2017 по 2021 рр. підготувала 5 призерів ІІ етапу та 2 
призери ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української 
мови та літератури, 18 призерів ІІ етапу та 2 призери ІІІ етапу 
Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика та 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка, 2 призери ІV етапу 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Наталія Олексіївна неодноразово нагороджена грамотами 
та подяками різних рівнів.
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Михайло – обдарований учень, творчий, всебічно розвинена 
особистість. Має високий рівень знань, умінь та навичок з 
предметів математичного циклу, бере участь у шкільних та міських 
олімпіадах з базових дисциплін, має широкий кругозір. Відвідує 
гурток з робототехніки.

Займаючись науково-дослідницькою, конструкторською та 
винахідницькою діяльністю у галузі технічних наук, прагне бути 
корисним суспільству. Результати власної інтелектуальної роботи 
успішно демонструє на різноманітних конкурсах та виставках.

Пиндик Михайло у 2020 році виборов ІІІ місце у ХІ Всеукраїнській 
науково-технічній виставці-конкурсі молодіжних інноваційних 
проєктів «Майбутнє України» у номінації «Робототехніка та 
робототехнічні системи». Юнак представляв проєкт на тему: 
«Використання роботів для дезінфекції приміщень», розробив 
макет «РОБОТ-КВАРЦ»; переможець обласного конкурсу 
наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників 
Кіровоградщини» у секції електроніка та приладобудування 
(диплом І ступеня).

Відповідальний, працелюбний, цілеспрямований та має активну 
життєву позицію. За час навчання неодноразово нагороджувався 
грамотами та дипломами за досягнення у навчанні та суспільному 
житті закладу. 

Керівник: Тимофієнко О. Л.

ПИНДИК 
МИХАЙЛО

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ФІНАЛЬНОГО ЕТАПУ ХІ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 
ВИСТАВКИ-КОНКУРСУ МОЛОДІЖНИХ 
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ «МАЙБУТНЄ 
УКРАЇНИ» У НОМІНАЦІЇ «РОБОТОТЕХНІКА 
ТА РОБОТОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ» 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

слухач Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,
учень 7 класу комунального 
закладу «Навчально-
виховне об’єднання
ліцей-школа-дошкільний 
навчальний заклад 
«Вікторія-П» 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області»
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Метою педагогічної діяльності Олени Леонідівни є формування 
освіченої, самодостатньої особистості, людини, яка володіє 
достатнім запасом сучасних знань, уміє їх застосовувати в практиці 
життя, і, що найголовніше, постійно їх поновлює.

Для досягнення мети у своїй діяльності вчитель активно 
застосовує інноваційні форми і методи навчання. Вміє лаконічно, 
образно і виразно подати навчальний матеріал, аргументувати 
свою позицію. Сприяє розвитку особистості учня, його творчих 
здібностей та адаптації у світовому інформаційному просторі. 

Олена Леонідівна залучає дітей до участі у акціях «Година 
Коду» та «Хвиля Безпечного Інтернету»; міжнародного конкурсу з 
інформатики «Бобер». 

З 2016 року Олена Леонідівна – керівник шкільного гуртка з 
робототехніки. Робота гуртка базується на принципі «Навчання 
через дію»: діти створюють реальні речі в матеріальному світі 
і одночасно набувають знань. Учні конструюють різні моделі 
керованих роботів, програмують їх роботу, знаходять практичне 
застосування програмно-керованих моделей роботів, вчаться 
працювати в команді. Разом із вихованцями та колегами приймала 
участь у різноманітних змаганнях та конкурсах: хакатон «Робо-
сумо», «Робо-слалом» м. Кропивницький – 2017 рік, фестиваль з 
робототехніки First Lego League 2017 та 2018 роки.

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, веде 
факультативні заняття, готує учнів до участі в учнівських олімпіадах. 
Протягом багатьох років учні Олени Леонідівни є незмінними 
призерами міських та обласних олімпіад з інформатики та 
інформаційних технологій.

Нагороджена Почесною Грамотою управління освіти і науки 
Кіровоградської обласної державної адміністрації.

ТИМОФІЄНКО 
ОЛЕНА 
ЛЕОНІДІВНА

вчитель інформатики 
та фізики комунального 
закладу «Навчально-
виховне об’єднання 
ліцей-школа-дошкільний 
навчальний заклад 
«Вікторія-П» 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області»
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Писаренко Софія – активна, наполеглива в навчанні учениця, 
здатна не тільки працювати за певним алгоритмом, а й творчо та 
логічно мислити. Її розумові та інтелектуальні здібності дозволяють 
оцінювати нові ситуації та вирішувати поставлені проблеми. Саме 
тому досить рано намагалася розв’язувати питання, пов’язанні з 
екологією та здоров’язбереженням.

Протягом двох років Софія особливу увагу приділяла проблемі з 
питною водою, адже далеко не в усіх регіонах країни підземні води 
відповідають вимогам питної води через підвищений вміст хімічних 
сполук, важких металів, нітратів і бактеріологічного забруднення. 
Тож, на думку Софії, створення дешевих і перспективних фільтрів 
є актуальним вирішенням цієї проблеми. Результати своєї роботи 
презентувала на обласному етапі конкурсу ЕКО-НАСКАТОN – 2020, 
де зайняла І місце, а у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і 
раціоналізаторських проєктів зайняла ІІ місце в секції «Екологічно 
безпечні технології та прикладна екологія». 

Софія багато працює над собою, намагаючись удосконалювати 
свої знання у науково-дослідницькій діяльності; перебуває у 
постійному творчому пошуку нових проєктів.

ПИСАРЕНКО 
СОФІЯ

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ВИНАХІДНИЦЬКИХ І 
РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ ПРОЄКТІВ 
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ 
(ДИПЛОМ III СТУПЕНЯ) 

учениця 9 класу 
Глодоської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 
Глодоської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області

Полюхович Олена є старанною і вимогливою ученицею, 
займається дослідницькою діяльністю ще з восьмого класу. 
Будучи слухачкою Кіровоградської МАН учнівської молоді, Олена 
приділяє велику увагу дослідженню екологічного середовища та 
безпеці здоров’я. Три роки поспіль є переможницею районного 
та призером обласного етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Результати своєї дослідницької діяльності учениця 
презентувала на обласних та Всеукраїнських конкурсах: цьогоріч у 
Всеукраїнському конкурсі «Еко-Техно Україна 2021» національного 
етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості 
школярів ISEF 2021 Олена виборола ІІ місце, а у Всеукраїнському 
конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-
натуралістичного напряму в категорії «Біологія» зайняла ІІІ місце.

ПОЛЮХОВИЧ 
ОЛЕНА

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ «ЕКО-ТЕХНО УКРАЇНА 2021» 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЕТАПУ МІЖНАРОДНОГО 
КОНКУРСУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 
ШКОЛЯРІВ ISEF 2021 (INTERNATIONAL 
SCIENCE AND ENGINEERING FAIR) У 
НОМІНАЦІЇ «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ» 
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

учениця 10 класу 
Глодоської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 
Глодоської сільської ради 
Новоукраїнського району
Кіровоградської області
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Анжела Анатоліївна має багаторічний стаж педагогічної 
роботи, як керівник науково-дослідницької роботи у різних 
природничих гуртках і секціях. Її вихованці є переможцями 
обласних та Всеукраїнських етапів різних природничих 
конкурсів: «Галерея кімнатних рослин», «Вчимося досліджувати 
та охороняти природу», «Юний селекціонер і генетик», «Інсайти 
сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини», обласного 
зльоту аграрних трудових об’єднань «Тобі Україно наші знання та 
праця!», Всеукраїнського юнатівського природоохоронного руху 
«Зелена естафета», Всеукраїнського конкурсу «Еко-Техно Україна 
– 2021» Всеукраїнському зльоті юних дослідників-природознавців 
«Науковий челендж», Всеукраїнського зльоту учнівських 
виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань, Всеукраїнського 
конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-
натуралістичного напряму. 

 Свій професіоналізм Анжела Анатоліївна використовує і під 
час роботи з учнями-слухачами Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді. Роботи під її керівництвом, присвячені 
екологічній, здоров’язбережувальній та аграрній проблематиці, 
відрізняються проблемністю, нестандартністю і актуальністю. 
Про це свідчать щорічні перемоги її учнів у ІІ (обласному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України. 

В 2013-2021 роках з 51 учасника ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України 37 учнів ставали переможцями, з них 4 були 
учасниками ІІІ етапу. 

У 2020-2021 н. р. підготувала переможця Всеукраїнського 
конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-
натуралістичного напряму (Писаренко Софія, диплом ІІ ступеня у 
секції «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»).

МОХОНЬКО 
АНЖЕЛА 
АНАТОЛІЇВНА

керівник секції 
«Лісознавство»
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді, вчитель хімії 
та біології Глодоської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Глодоської 
сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області, 
керівник гуртка 
«Юні агрохіміки».
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Плющевський Роман – активна та творча особистість. Має 
високий рівень знань, особливу цікавість виявляє до вивчення 
природничо-математичних наук з математики, я досліджую 
світ та хімії. Також вивчає англійську мову, географію світу: 
країни та державні символи. 

Хлопчик має артистичні здібності, із чотирьох років 
відвідує та є переможцем в хореографічному колективі на 
обласному рівні та опановує вокальне мистецтво.

Роман з дитинства, наслідуючи татові здобутки, займається 
футболом. Має перші нагороду і призове місце у місцевих 
змаганнях з даного виду спорту. 

Роман стверджує, що його перемога у Всеукраїнському 
конкурсі юних дослідників «Кристали» імені Євгена 
Гладишевського – це маленькі кроки до реалізації 
запланованих мрій. 

У спілкуванні доброзичливий, розсудливий, чесний, 
самостійний, веселий, товариський, цікавий співрозмовник. 
Вміє знаходити спільну мову із людьми різного віку.

ПЛЮЩЕВСЬКИЙ 
РОМАН

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
ЮНИХ ДОСЛІДНИКІВ «КРИСТАЛИ» 
ІМЕНІ ЄВГЕНА ГЛАДИШЕВСЬКОГО 
У НОМІНАЦІЇ «ВІРТУАЛЬНИЙ КРИСТАЛ»

учень 1 класу 
комунального закладу 
«Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №5» 
Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області
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Ірина Вікторівна працює науковим керівником секції 
екологія Кіровоградської Малої академії наук учнівської 
молоді з 2015 року.

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

Плющевська Ірина Вікторівна у своїй роботі перевагу 
надає активним та ефективним методам навчання, серед 
яких переважає колективна робота учнів. На її уроках 
вихованці моделюють складні для сприйняття процеси, 
розвиваючи дослідницькі вміння і навички.

Постійно працюючи з обдарованими та здібними 
дітьми області, Плющевська І. В. щороку готує переможців 
І (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України до участі в ІІ та ІІІ етапах конкурсу. У 2021 році 
вперше підготувала переможця Всеукраїнського конкурсу 
юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського у 
номінації «Віртуальний кристал» (Плющевський Роман).

Слухачі МАНУМ, яких готує Ірина Вікторівна, 
неодноразово здобували дипломи ІІ, ІІІ ступенів на 
Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (Холодовська 
Наталія 2017 р.; Андрощук Вячеслав 2021 р.)

ПЛЮЩЕВСЬКА 
ІРИНА 
ВІКТОРІВНА

керівник секції екології 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді, вчитель хімії та 
екології комунального 
закладу «Навчально-
виховне об’єднання 
«Навчально-виховний 
комплекс «Гімназія – 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №1» 
Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області
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Поправко Руслана – тричі фіналістка Всеукраїнського конкурсу 
юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського, який 
проводить Національний центр «Мала академія наук України».

 Руслана у 2019 року у м. Львові захищала науково-дослідницьку 
роботу «Поглинання світла зрізами кристалу Нікол (ІІ) сульфату 
гептагідрату», у 2020 році вдруге потрапила до фіналу конкурсу, який 
відбувся дистанційно, з роботою на тему «Вплив парамагнетизму 
йонів Ніколу та Кобальту на поглинання монохромного світла 
кристалами їхніх подвійних солей» та виборола ІІІ місце. У 2021 році 
Руслана втретє взяла участь у фіналі конкурсу з роботою на тему 
«Вплив постійного магнітного поля на динаміку росту кристалів 
амоній манган (ІІ) дисульфан гексагідрату» та виборола ІІІ місце.

На своєму рахунку Руслана має цілий ряд перемог: І місце у 
ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів у секції «Геологія, геохімія та мінералогія» 
(2021), ІІІ місце у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів у секції «Географія 
та ландшафтознавство» (2021), І місце у І (районному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів у секції «Географія» (2018, 2019, 2020), І місце у ІІ (районному) 
етапі Всеукраїнської олімпіади з географії та історії (2019), ІІ місце 
у  ІІ (районному) етапі Всеукраїнської олімпіади з інформаційних 
технологій та української мови і літератури (2019), ІІІ місце у ІІ 
(районному) етапі Всеукраїнської олімпіади з біології (2019), хімії та 
інформаційних технологій (2018).

Керівник: Рябовол О. І.

ПОПРАВКО 
РУСЛАНА 

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

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,
учениця 9 класу 
філії «Дмитрівська 
загальноосвітня школа» 
опорного навчального 
закладу «Дмитрівська 
загальноосвітня школа 
I-III ступенів 
імені Т. Г. Шевченка» 
Дмитрівської сільської ради 
Кропивницького району 
Кіровоградської області
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Олександр Іванович володіє технологіями творчої педагогічної 
діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу 
і здібностей учнів, формує навички самостійно здобувати знання 
й застосовувати їх на практиці, вміє лаконічно, образно і виразно 
подати матеріал. Вільно орієнтується у всіх аспектах методики 
викладання хімії та біології. 

Рябовол О. І. розробив «Індивідуальні тренувальні вправи для 
формування в учнів 7-8 класу базових понять та вмінь з хімії», 
які були схвалені науковою радою Кіровоградського обласного 
інституту післядимломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського 
та опубліковані у журналі «Хімія» №17-18, вересень 2015.

Знання учнів Рябовола О. І. відповідають вимогам навчальної 
програми. Його вихованці Слівінський С.(2017), Терпак О. (2018), 
Холявінська А. (2019) були призерами Всеукраїнського конкурсу 
юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського, 
переможцями та призерами ІІ (районного) та ІІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії та біології, призерами 
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів. 

В 2019 році Терпак О. та Холявінська А. здобули перемогу у ІІ 
(фінальному) етапі Х Всеукраїнської науково-технічної виставки-
конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України» у 
категорії «Матеріалознавство». 

А учениця Олександра Івановича – Поправко Руслана – двічі 
поспіль посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі юних дослідників 
«Кристали» імені Євгена Гладишевського у 2020 та 2021 роках.

РЯБОВОЛ 
ОЛЕКСАНДР 
ІВАНОВИЧ

керівник секції «Хімія» 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді, вчитель хімії та 
біології філії «Дмитрівська 
загальноосвітня школа» 
опорного навчального 
закладу «Дмитрівська 
загальноосвітня школа I-III 
ступенів 
імені Т. Г. Шевченка» 
Дмитрівської сільської ради 
Кропивницького району 
Кіровоградської області 
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Протягом навчання Анастасія зарекомендувала себе 
обдарованою ученицею, цілеспрямована, активна, постійно прагне 
пізнавати нове, розвиватись та удосконалювати свої здібності. 
Наполеглива, з активною життєвою позицією.  

Слухачка Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді 
наполегливо займається дослідницькою роботою.

У своєму науковому дослідженні в 2021 році на тему 
«Дослідження фітонцидної активності деревостанів території 
Дмитрівської сільської ради Кіровоградської області» Анастасія 
досліджувала фітонцидну активність деревостанів на території 
Дмитрівської сільської ради Кіровоградської області, зробила 
аналіз літературних джерел із проблематики теми дослідження, 
визначила кількісний та видовий склад деревостанів території 
дослідження.

Серед улюблених предметів – біологія, хімія, українська 
література. Неодноразова учасниця і переможниця Всеукраїнських 
олімпіад І-ІІ рівня з біології та екології.

Відповідально ставиться до виконання доручень. Вимоглива 
до себе та до однокласників. Активна у справах колективу, 
проявляє ініціативу, бере активну участь у шкільних, позашкільних, 
громадських  заходах. Постійна учасниця шкільної самодіяльності, 
артистична. 

Брала активну участь у роботі шкільного лісництва «Пролісок»,  
Кіровоградської МАНУМ та шкільного учнівського парламенту. 

Керівник: Василишена Л. М.

ПРАЛЯ 
АНАСТАСІЯ

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 
ВИПУСНИКІВ УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ, 
ЗАПОЧАТКОВАНОГО ТОВАРИСТВОМ 
ЛІСНИКІВ УКРАЇНИ
(ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ)

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,
учениця 11 класу 
опорного навчального 
закладу «Дмитрівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
імені Т. Г. Шевченка» 
Дмитрівської сільської ради 
Кропивницького району 
Кіровоградської області
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За час роботи в закладі освіти Людмила Миколаївна 
зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений педагог та 
умілий організатор. 

Досконало володіє інноваційними методиками й технологіями, 
активно їх використовує та поширює у професійному середовищі, 
застосовує широкий спектр стратегій навчання, ефективно 
використовує нестандартні форми проведення уроків біології. 
Вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї,  вносить пропозиції 
щодо вдосконалення освітнього процесу в закладі.

Ефективність засвоєння навчального матеріалу забезпечує 
проведенням на уроках біологічних експериментів, дослідів, 
застосуванням демонстрацій при поясненні теми. З цією метою 
використовує сучасні навчально-інформаційні технології, 
комп’ютерні програмні засоби навчання, можливості інтернету.

Вміє швидко прийняти правильне рішення у складних 
педагогічних ситуаціях, спланувати та здійснити оптимальний 
варіант проведення уроку.

Багато уваги приділяє формуванню в учнів знань про роль 
біологічних наук у формуванні сучасної природничої картини світу. 
Сприяє виробленню вміння використовувати набуті знання для 
оцінки наслідків своєї діяльності у ставленні до навколишнього 
середовища, здоров’я інших людей, власного здоров’я, 
обґрунтування та дотримання заходів профілактики захворювань, 
правил поведінки у природі.

Велику увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, про 
що свідчать їх здобутки. Її вихованці щорічно є переможцями 
та учасниками ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, призерами у  
Всеукраїнських екологічних конкурсах та акціях при ОЦЕНТУМі 
м. Кропивницького. 

ВАСИЛИШЕНА 
ЛЮДМИЛА 
МИКОЛАЇВНА

вчитель біології 
опорного навчального 
закладу «Дмитрівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
імені Т. Г. Шевченка» 
Дмитрівської сільської ради 
Кропивницького району 
Кіровоградської області



ПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ, ЗМАГАНЬ І ФЕСТИВАЛІВ

149148

Надя добре навчається. Має гарну пам я̀ть, логічне мислення, 
здібності до пошукової роботи, відповідальна у підготовці до 
уроків. Бере активну участь у конкурсах та олімпіадах. 

Цікавиться історією, краєзнавством. Планує у майбутньому 
пов’язати професію з цією сферою. Коло захоплень широке – 
архітектура, флористика та малювання.

До вирішення навчальних проблем і життєвих завдань 
застосовує творчий підхід. Має високий рівень мотивації, вміє 
розраховувати власні сили, помножує їх кипучою енергією і 
досягає мети обов’язково.

Учениця чуйна, з повагою ставиться до старших, однолітків, 
користується повагою серед однокласників та вчителів.

БАБАК 
НАДІЯ

ПЕРЕМОЖНИЦЯ IV ЕТАПУ 
ХХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
УЧНІВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

учениця 10 класу 
Златопільської гімназії 
м. Новомиргорода 
Новомиргородської 
міської ради

Протягом навчання показала себе як працьовита і вдумлива 
учениця, з широким колом читацьких інтересів. Цікавиться 
історією та літературою. Багатогранна особистість, з самостійним і 
нестандартним баченням суспільних, історичних процесів. 

Учениця здатна прогнозувати можливі варіанти розвитку подій, 
оцінювати їх з позицій інтересів різних соціальних груп. Василіса 
неодноразово брала участь в учнівських предметних олімпіадах 
ІІ та ІІІ етапів, конкурсах з української мови імені Петра Яцика та 
імені Тараса Шевченка. У 2019-2020 р. разом з командою гімназистів 
здобула перемогу в районному етапі правничих ігор. Воля до 
перемоги поєднується з толерантністю.

САВІН 
ВАСИЛІСА

ПЕРЕМОЖНИЦЯ IV ЕТАПУ 
ХХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
УЧНІВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

учениця 10 класу 
Златопільської гімназії 
м. Новомиргорода 
Новомиргородської 
міської ради
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Має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання 
«Старший вчитель». Має глибоку науково-теоретичну і 
практичну підготовку, виявляє високий рівень творчості, 
ініціативи, досконало володіє ефективними способами 
організації освітнього процесу, займається науково-
дослідницькою роботою.

Віталій Леонідович показав себе здібним адміністратором 
та організатором, вмілим педагогом. За його ініціативи 
було започатковано низку загальногімназійних заходів, 
розроблено концептуальні засади освітньої діяльності, 
змодельовано інноваційні форми організації освітнього 
процесу.

Результативно працює з обдарованими дітьми, основну 
увагу зосереджує на розвиток творчих здібностей. Створює 
умови для інтелектуального росту гімназистів. Його 
учні є переможцями третього і четвертого етапів ХІ, ХХ 
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, учнівських 
предметних олімпіад. 

Відзначається загальною культурою, високими 
моральними якостями, що служать прикладом для 
наслідування.

Віталій Леонідович став лауреатом обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» в 
номінації «Директор року», посів І місце в обласному етапі 
Всеукраїнського конкурсу «Цікава школа» (2016 р.) 

БИРЗУЛ 
ВІТАЛІЙ 
ЛЕОНІДОВИЧ

учитель історії, директор 
Златопільської гімназії 
м. Новомиргорода 
Новомиргородської 
міської ради
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Софія старанна, талановита, ерудована, відповідальна 
учениця, має високий рівень навчальних досягнень, займається 
спортом, танцями. Бере активну участь в конкурсах та олімпіадах. 
Є слухачкою секції науково-технічна творчість та винахідництво 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді, 

Протягом 2020-2021 навчального року результатом 
наполегливої, творчої роботи стали перемоги у кількох конкурсах, 
а саме: переможниця І етапу Всеукраїнської науково-технічної 
виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє 
України» у номінації «Технічна творчість та винахідництво», тема 
проєкту «Модернізація фена» (диплом ІІ ступеня), проєкт полягав 
у розширенні функцій фена, як приладу для сушіння волосся, 
використання фена у якості досить потужного пилососа для 
збирання дрібних частинок; переможниця обласного конкурсу 
наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників 
Кіровоградщини» у секції науково-технічної творчості та 
винахідництва, тема проєкту: «Модернізація побутових 
електричних пристроїв» (диплом ІІІ ступеня); Всеукраїнського 
гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» Українського 
молодіжного аерокосмічного об’єднання «Сузір’я» (диплом 
ІІ ступеня); Всеукраїнського інтерактивного конкурсу юних 
винахідників «МАН-Юніор Дослідник – 2021 у номінації «Техніка-
Юніор», тема дослідження «Модернізація фена» (диплом ІІІ ступеня).

Керівник: Олійник О. М.

САДОВЕНКО 
СОФІЯ

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ІНТЕРАКТИВНОГО КОНКУРСУ 
«МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК» 
У НОМІНАЦІЇ «ТЕХНІК-ЮНІОР» 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 7 класу 
комунального закладу 
«Устинівське навчально-
виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» 
Устинівської 
селищної ради
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Відповідальний, творчий педагог, на високому рівні 
володіє інноваційними освітніми технологіями, активно їх 
використовує, вміє продукувати оригінальні ідеї.

Керівником секції науково-технічна творчість та 
винахідництво Кіровоградської Малої академії наук учнівської 
молоді працює перший рік.

Учні Ольги Миколаївни є учасниками та переможцями 
Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор 
Дослідник» за номінацією «Технік-Юніор», Всеукраїнського 
гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» Українського 
молодіжного аерокосмічного об’єднання «Сузір’я», І та 
ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
І етапу Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу 
молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України» та 
інших.

Є лауреатом обласного туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018» у номінації «Фізика» (ІV місце), 
переможець районного конкурсу «Учитель року – 2016» в 
номінації «Математика» (ІІ місце), нагороджена подякою за 
активну участь в конкурсі статей «Вікіпедія для школи» та 
подякою за підготовку учасників та переможців обласного 
конкурсу наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних 
дослідників Кіровоградщини» 2020 рік. 

Своїми педагогічними надбаннями вчитель щедро 
ділиться з вчителями, проводить майстер-класи, семінари-
практикуми. 

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

ОЛІЙНИК 
ОЛЬГА 
МИКОЛАЇВНА

керівник секції 
науково-технічна творчість 
та винахідництво 
Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,
вчитель математики, 
інформатики комунального 
закладу «Устинівське 
навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
Устинівської селищної ради
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Упиренко Богдана – обдарована особистість з високими 
здібностями, творча, всебічно розвинена, виявляє значний інтерес 
до вивчення біології, намагається пізнати невідомі та приховані 
факти у звичних речах. Науково-дослідницькою діяльністю почала 
займатися досить рано, кожного року працюючи над новою темою 
дослідження, а вже у десятому класі працювала над двома різними 
проєктами та ще й у різних секціях. Результати своєї роботи 
неодноразово презентувала і захищала на районних та обласних 
конкурсах, а також у Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН. 

За весь період навчальної діяльності у Кіровоградській 
МАНУМ Богдана щороку була переможницею ІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України. Особливо значними перемогами 
відзначився 2020-2021 рік, де у Всеукраїнському зльоті юних 
дослідників-природознавців «Науковий челендж» вона зайняла 
І місце. У Всеукраїнському конкурсі «Еко-Техно Україна 2021 
національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної 
творчості школярів ISEF 2021» Богдана двічі брала участь та зайняла 
ІІ та IV місця відповідно; у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких 
і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму 
у категорії «Біологія» теж виборола ІІІ місце. Також зайняла ІІІ місце у 
Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор Дослідник» 
у номінації «Еколог-Юніор».

Учениця має широке коло інтересів та є всебічно розвиненою 
особистістю.

УПИРЕНКО 
БОГДАНА 

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ «ЕКО-ТЕХНО УКРАЇНА 2021» 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЕТАПУ МІЖНАРОДНОГО 
КОНКУРСУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 
ШКОЛЯРІВ ISEF 2021 (INTERNATIONAL 
SCIENCE AND ENGINEERING FAIR) 
У НОМІНАЦІЇ «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ 
ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ» 
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді, учениця 
11 класу Глодоської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів 
Глодоської сільської ради 
Новоукраїнського району  
Кіровоградської області
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Анжела Анатоліївна має багаторічний стаж педагогічної 
роботи, як керівник науково-дослідницької роботи у різних 
природничих гуртках і секціях. Її вихованці є переможцями 
обласних та Всеукраїнських етапів різних природничих 
конкурсів: «Галерея кімнатних рослин», «Вчимося досліджувати 
та охороняти природу», «Юний селекціонер і генетик», «Інсайти 
сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини», обласного 
зльоту аграрних трудових об’єднань «Тобі Україно наші знання та 
праця!», Всеукраїнського юнатівського природоохоронного руху 
«Зелена естафета», Всеукраїнського конкурсу «Еко-Техно Україна 
– 2021» Всеукраїнському зльоті юних дослідників-природознавців 
«Науковий челендж», Всеукраїнського зльоту учнівських 
виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань, Всеукраїнського 
конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-
натуралістичного напряму. 

 Свій професіоналізм Анжела Анатоліївна використовує і під 
час роботи з учнями-слухачами Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді. Роботи під її керівництвом, присвячені 
екологічній, здоров’язбережувальній та аграрній проблематиці, 
відрізняються проблемністю, нестандартністю і актуальністю. 
Про це свідчать щорічні перемоги її учнів у ІІ (обласному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України. 

В 2013-2021 роках з 51 учасника ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України 37 учнів ставали переможцями, з них 4 були 
учасниками ІІІ етапу. 

МОХОНЬКО 
АНЖЕЛА 
АНАТОЛІЇВНА

керівник секції 
«Лісознавство»
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді, вчитель хімії 
та біології Глодоської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Глодоської 
сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області, 
керівник гуртка 
«Юні агрохіміки».
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Валерія зарекомендувала себе як старанна, дисциплінована, 
працелюбна, уважна учениця. Виявляє логічне, образне, творче 
мислення. Має добру пам’ять, здібності до вивчення предметів 
гуманітарного циклу. На уроках завжди уважна, активна. 

Валерія має активну життєву позицію, допитлива, ерудована. 
Учениця сумлінно ставиться до виконання громадських доручень, 
бере активну участь у житті школи та класу. Є лідером серед 
однолітків, тому у вересні 2019 року на виборах Президента 
учнівського самоврядування здобула перемогу.

Дівчина весела, самостійна, розсудлива, комунікабельна, щира, 
має гостре почуття справедливості, не піддається чужому впливу, 
уміє переконати співрозмовника, навівши переконливі аргументи.

Хащевацька Валерія у різні роки навчання була переможцем 
районних та обласних етапів таких конкурсів:

– Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;

– Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка;

– «Свій голос віддаю на захист природи»  
(номінація «Літературний твір»);

– «Творчість юних, що торкається душі» 
(номінація «Твір-роздум»).

Керівник: Ярова В. В.

ХАЩЕВАЦЬКА 
ВАЛЕРІЯ 

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ХХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ УЧНІВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ У 
НОМІНАЦІЇ «ЛІТЕРАТУРА»

учениця 10 класу 
комунального опорного 
закладу «Підвисоцький 
заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів 
ім. Т. Г. Шевченка» 
Підвисоцької сільської ради 
Голованівського району 
Кіровоградської області
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За період роботи в освітньому закладі зарекомендувала себе 
відповідальним працівником, який сумлінно виконує свої обов’язки. 
Використовує методи  компетентно орієнтованого підходу до 
організації освітнього процесу, знає основні нормативно-правові 
акти в галузі освіти, володіє ораторським мистецтвом. Новий 
матеріал викладає на належному науковому рівні із застосуванням 
міжпредметних зв’язків, звертає увагу на розвиток пізнавальних 
здібностей учнів. Має високу науково-теоретичну підготовку, добре 
володіє методикою викладання української мови та літератури. 
Постійно перебуває в пошуку нових і найбільш ефективних форм 
навчання, забезпечує свідоме засвоєння системи знань, умінь і 
навичок, які потрібні для загального розвитку здобувачів освіти.

Працює над вирішенням науково-методичної проблеми 
«Урізноманітнення форм і методів роботи як засіб підвищення 
якості знань та успішності здобувачів освіти», яку розв’язує шляхом 
впровадження елементів сучасних освітніх технологій у роботі з 
дітьми. Велику увагу приділяє активізації мовної діяльності учнів, 
опануванню ними монологічного та діалогічного мовлення, 
правилами мовної поведінки; розвиває вміння послідовно і 
грамотно висловлювати думку в усному і писемному мовленні. 
Впроваджує інноваційні форми та методи в навчально-виховний 
процес. У роботі вчитель використовує мультимедійні технології. 
Велику увагу приділяє нестандартним  формам роботи, практикує 
інтегровані уроки, уроки-семінари, уроки-дослідження, бібліотечні 
уроки. 

Учні  Віталіни Володимирівни мають не лише стійкий і глибокий 
багаж знань, критичність і самостійність мислення, а й чітко 
сформовану компетентність. Уся робота вчителя спрямована на 
розвиток в учнів свідомого ставлення до навчання.

Вироблення активної позиції в здобутті знань продовжується і 
в позаурочний час. Результати роботи зі здібними та обдарованими 
учнями знайшли свій відбиток у випробуваннях учнів на олімпіадах, 
інших предметних заходах.

Учні Ярової В.В. є призерами районних, обласних та учасниками 
Всеукраїнських олімпіад. В 2020/2021 н. р. її учениця Хащевацька 
Валерія стала переможцем ХХ Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості у номінації «Література». 

ЯРОВА 
ВІТАЛІНА 
ВОЛОДИМИРІВНА

вчитель української 
мови та літератури 
комунального опорного 
закладу «Підвисоцький 
заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів 
ім. Т. Г. Шевченка» 
Підвисоцької сільської ради 
Голованівського району 
Кіровоградської області
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Олександра з дитинства хотіла стати письменником та поетом. 
Вона захоплюється літературою, полюбляє декламувати поезії, в 
тому числі і власні. Бажання читати оригінали творів спонукали до 
вивчення іноземних мов, знання яких вона використала ставши 
у 2020 році переможцем ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 
олімпіади з англійської мови.

Знайомство з її улюбленим твором «Мартін Іден» Джека Лондона 
стимулювало зацікавлення філософією. Поєднавши літературу, 
знання англійської мови та філософії, у 2020 році слухачка 
присвятила свою роботу у секції «Англійська мова» дослідженню 
концептів SELF-MADE MAN та ÜBERMENSCH. Прикладом поєднання 
літератури та філософії у 2021 році стало дослідження творчості 
Альбера Камю, що стимулювало ознайомлення з філософією 
екзистенціалізму та абсурдизму.

Зацікавленість у вивчені філософією Олександра продовжила 
ставши учасником та переможцем у Всеукраїнській олімпіаді з 
філософії. Участь в олімпіадах з філософії дозволили учениці не 
тільки розширити свій кругозір, але й дало змогу обговорити 
свої ідеї з іншими учасниками. Саме учасники філософських шкіл 
залучили ученицю до дебатного руху. Олександра є учасницею та 
переможницею численних Всеукраїнських дебатних турнірів та 
представляє Україну на міжнародних турнірах.

В 2021 році вона стала переможницею VІІІ Всеукраїнської 
олімпіади з філософії (мова написання: англійська) та отримала 
можливість участі у Міжнародній олімпіаді з філософії для школярів. 
Завдяки Олександрі українська делегація вперше отримала 
призове місце − бронзову медаль! 

Після закінчення школи Олександра мріє отримати гуманітарну 
освіту. Вона сподівається разом з однодумцями, готовими за 
допомогою знань розбудовувати та просвічувати майбутнє 
суспільство, збагачувати літературний світ та поповнювати ряди 
видатних філософів та взагалі гідних людей.

Керівник: Кушнєрова С. В.

ХОВРАК 
ОЛЕКСАНДРА

ПЕРЕМОЖНИЦЯ МІЖНАРОДНОЇ ОЛІМПІАДИ
З ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук 
учнівської молоді,
учениця 10 класу 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»
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Вчитель вищої категорії, лауреат обласного туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016», лауреат 
обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського 
2019 року. 

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

Світлана Вікторівна використовує елементи програми з 
філософії «Філософія для дітей» спрямовані на систематичне 
навчання за допомогою філософії навичкам самостійно, 
аргументовано, критично міркувати для того, щоб підготувати 
інтелект до засвоєння нових знань і виховати морально і 
соціально відповідальну особистість.

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, переможців Всеукраїнської олімпіади з 
філософії. Цього 2021 року Світлана Вікторівна підготувала 
переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України, а саме: Горбенко Вероніку, секція «Соціологія» 
(диплом І ступеня); Цуканова Глєба, секція «Історичне 
краєзнавство» (диплом ІІ ступеня); Ваніна Юрія, секція 
«Правознавство» (диплом ІІІ ступеня), Жабковську Єлізавету, 
секція «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» (диплом ІІІ 
ступеня).

Світлана Вікторівна підготувала переможницю 
Міжнародної олімпіади з філософії для школярів Олександру 
Ховрак, яка стала першою в Україні учасницею, що здобула 
бронзову медаль (Республіка Словенія).

КУШНЄРОВА 
СВІТЛАНА 
ВІКТОРІВНА

керівник секції філософії 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді, вчитель історії 
комунального закладу 
«Центральноукраїнський 
науковий ліцей-інтернат 
Кіровоградської 
обласної ради»
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Юліана – постійна учасниця різноманітних мовних конкурсів 
міського, обласного та всеукраїнського рівнів. 

На своєму рахунку Юліана має цілий ряд перемог: переможець 
міського етапу (дипломи І-ІІ ступеня) Міжнародного мовно-
літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка, Міжнародного конкурсу  
української мови ім. П. Яцика (2016, 2017, 2018, 2019), міського та 
обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
ім. Т. Г. Шевченка (2018, 2019, 2-3 етап).

Юліана – переможець ІV етапу Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості у номінації «Література» з назвою роботи «Воїн 
світла та добра».

Учениця захоплюється літературою, історією та біологією. 
Дуже любить українську мову. Постійно вдосконалює свій 
інтелектуальний рівень, багато читає. Мріє досягти успіху в житті. 
Йде до своєї мети впевнено та наполегливо, долаючи перешкоди 
на своєму шляху. Має високий рівень навчальних досягнень  з усіх 
предметів шкільної програми. 

Керівник: Дубок Т. В.

ЦАНГА 
ЮЛІАНА

ПЕРЕМОЖНИЦЯ 
ХХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ УЧНІВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 
У НОМІНАЦІЇ «ЛІТЕРАТУРА»

учениця 7 класу 
Знам’янської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №1 
ім. Т. Г. Шевченка 
Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області
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Тетяна Василівна зарекомендувала себе вчителем з 
високим рівнем професійної майстерності. Досконало володіє 
інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно 
їх використовує та поширює у професійному середовищі. 
Використовує методи компетентно-орієнтованого підходу до 
організації навчального процесу. Раціонально розподіляє час 
на уроці, новий матеріал викладає на високому науковому 
рівні із застосуванням міжпредметних зв’язків. На уроках 
забезпечує оптимальний психофізіологічний клімат. Вчитель 
працює над створенням умов для розвитку й саморозвитку 
особистості учня, формування покоління, здатного навчатися 
впродовж усього життя, розвитку цінностей громадянського 
суспільства, для принципової переорієнтації та застосування 
сучасних технологій з метою модернізації національної 
школи.

Працює над науково-методичною проблемою «Активізація 
розумової діяльності учнів засобами стратегії розвитку 
критичного мислення». Велику увагу приділяє активізації 
мовної діяльності учнів, опануванню ними монологічного 
та діалогічного мовлення, правилами мовної поведінки; 
розвиває вміння послідовно і грамотно висловлювати 
думки в усному і писемному мовленні. Тетяна Василівна 
забезпечує високу якість та результативність своєї праці 
через серйозну методичну діяльність. Вона є керівником 
міського методичного об’єднання вчителів української мови 
та літератури.

Змістовну роботу проводить з обдарованими дітьми. 
Знання учнів відповідають вимогам навчальної програми. 
Учні Тетяни Василівни постійні учасники різноманітних 
мовознавчих конкурсів.

 Так, учениця 9 класу Холявінська Анна (2018 р.) здобула 
ІІ місце на обласній олімпіаді з української мови та І місце 
на обласному етапі конкурсу української мови ім. П. Яцика. 
Учениця 7 класу Цанга Юліана (2021 р.) є переможцем 
міських етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
ім. Т. Г.  Шевченка, Міжнародного конкурсу української мови 
ім. П. Яцика (2018), міського та обласного етапу Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка (2019, 2-3 
етап), Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у 
номінації «Література» (2021, 3-4 етап). 

ДУБОК 
ТЕТЯНА 
ВАСИЛІВНА

вчитель української мови 
та літератури Знам’янської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №1 
ім. Т. Г. Шевченка 
Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області
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Цимбал Валерія за період навчання засвоїла матеріал на 
високому рівні, постійно була нагороджена Похвальними листами, 
грамотами за навчання, участь у конкурсах та олімпіадах із різних 
предметів шкільного, районного рівнів. Учениця старанна, здібна, 
відповідальна, наполеглива у досягненні мети.

Має добру пам’ять, уяву, стійку увагу. Прочитаний текст чи 
почуту інформацію передає близько до тексту, швидко сприймає і 
усвідомлює навчальні завдання, відповідає на запитання правильно, 
виважено. Вміло аналізує факти, виділяє істотні ознаки, узагальнює і 
робить висновки. Відстоює власну точку зору, аргументує. 

Валерія постійна учасниця класних, шкільних свят, змагань, 
конкурсів, де вміло розвиває свої здібності: співає, танцює, відвідує 
спортивні секції. Захоплюється спортом, досвідчений гравець з 
волейболу.

Доброзичлива, життєрадісна, розсудлива, чесна. 
Цілеспрямована, трудолюбива, з розвиненим почуттям 
відповідальності, обов’язку. Доручену справу виконує якісно і 
вчасно. Серйозна, принципова, справедлива. Валерія впевнена в 
своїх силах і можливостях, вільно почуває себе під час виступів 
перед аудиторією. 

ЦИМБАЛ 
ВАЛЕРІЯ 

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

учениця 8 класу 
комунального закладу 
«Олександрівське 
навчально-виховне 
об'єднання №1» 
Олександрівської 
районної ради 
Кіровоградської області
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Альона Василівна має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 
категорії» та звання «старший вчитель», працює в навчальному 
закладі з 2003 року.

За час роботи у закладі зарекомендувала себе педагогом, 
який володіє інноваційними освітніми технологіями, активно їх 
використовує та поширює у професійному середовищі; впроваджує 
форми та методи організації освітнього процесу, що забезпечують 
максимальну ефективність навчання, вносить пропозиції щодо 
вдосконалення освітнього процесу в закладі.

Альона Василівна досконало володіє методикою викладання 
української мови та літератури, використовує сучасні форми 
та методи навчання й виховання, зокрема методи та прийоми 
розвитку критичного мислення, творчих здібностей та уяви учнів, 
проєктні технології. З метою активізації пізнавальної діяльності 
впроваджує на уроках словесності такі види робіт: «Дерево 
рішень», «Мікрофон», «Т-схема», «Займи позицію», робота в групах, 
парах; використовує опорні схеми, таблиці, кросворди, вправи: 
«Незакінчене речення», «Мої асоціації», «Ти - редактор», «Культура 
мовлення», диктант «Відірви хвіст», цитатний диктант, літературний 
диктант, цифровий диктант, творчі завдання, синонімічні (лексичні, 
фразеологічні) хвилинки, «Так – ні», різнорівневі тестові завдання, 
враховуючи розвиток творчої особистості кожного учня.

У 2018 році брала участь у районному конкурсі «Вчитель року», 
де посіла І місце й досить результативно представляла район на 
обласному етапі. 

Її вихованці беруть активну участь у олімпіадах і конкурсах 
знавців української мови та літератури, займають призові місця на 
шкільному та районному етапах, є призерами обласних олімпіад. 
Зокрема, учениця Червоненко Аліна у 2016 р. здобула перемогу 
в обласному етапі Міжнародного мовного конкурсу ім. П. Яцика, 
а в 2018, 2019 рр. посіла ІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з української мови та літератури. В 2021 році, учениця 8 
класу Цимбал Валерія виборола ІІ місце у Міжнародному мовно-
літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. 

МОВЧАН 
АЛЬОНА 
ВАСИЛІВНА

вчитель української 
мови та літератури 
комунального закладу 
«Олександрівське 
навчально-виховне 
об'єднання №1» 
Олександрівської 
районної ради 
Кіровоградської області
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Анна – активістка, творча особистість, має гарні організаторські 
здібності. Дівчинка має врівноважений характер, вміє добре 
спілкуватися з людьми, товариська, відверта, щира, з повагою 
ставиться до старших і молодших. 

Школярка проявляє інтерес до вивчення природничих наук, 
що розкривають взаємозв́ язки між людиною і природою. Також 
активно займається спортом. Свій екологічний та спортивний 
спосіб життя поєднала у спільну справу на основі якої виконала 
дослідницько-експериментальну роботу «Плогінг – здорова 
людина та чисте довкілля». Результати своєї діяльності представила 
на XV Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних 
робіт з природознавства «Юний дослідник» у секції «Я і природа», 
де отримала ІІ місце. Аня неодноразово ставала переможцем у 
різноманітних заходах як самостійно, так і у складі команди. Беручи 
активну участь у конкурсах, показала себе як творча особистість, 
яка має стійкий інтерес до екології, біології та географії. 

СТОЯН 
АННА 

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ХV ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ДОСЛІДНИЦЬКО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РОБІТ З 
ПРИРОДОЗНАВСТВА «ЮНИЙ ДОСЛІДНИК»
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

учениця 7 класу комунального 
закладу «Плетеноташлицька 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Злинської сільської 
ради Новоукраїнського району 
Кіровоградської області

Ірина, будучи вихованкою екологічного гуртка, займається 
просвітницькою діяльністю, бере участь у різноманітних екоакціях, 
є учасницею дослідницьких та пошукових експедицій. Поряд з 
тим захопилася дослідницькою діяльністю та активно бере участь 
у заходах районного, обласного та Всеукраїнського рівня. Ірина 
вже має здобутки: XV Всеукраїнський конкурс дослідницько-
експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» 
у секції «Народознавство та краєзнавство» – І місце та секція 
«Тваринний світ» – ІІ місце (2020); Обласний конкурс «Вчимося 
досліджувати та охороняти природу» у номінації «Екологія та 
проблеми довкілля» – ІІІ місце (2021) та «Сільськогосподарське 
дослідництво» – ІІІ місце (2020); Обласний етап Всеукраїнської 
трудової акції «Кролик» – отримала ІІІ місце з власною 
дослідницькою роботою (2020). 

На досягнутому Ірина зупинятися не збирається і наступна її 
мрія – навчання та перемога у МАНУМ. 

ЧАБАН 
ІРИНА 

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ХV ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ДОСЛІДНИЦЬКО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РОБІТ З 
ПРИРОДОЗНАВСТВА «ЮНИЙ ДОСЛІДНИК»
(ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ)

учениця 7 класу комунального 
закладу «Плетеноташлицька 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Злинської сільської 
ради Новоукраїнського району 
Кіровоградської області
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Лілія Сергіївна творчий, ініціативний учитель, її уроки завжди 
сучасні, цікаві, оригінальні. Особливу увагу приділяє роботі 
з обдарованими дітьми. Учні та вихованці гуртків постійно 
беруть участь в конкурсах, фестивалях районного, обласного та 
Всеукраїнського рівнів, де займають призові місця. Серед них у 
2020-2021 навчальному році: 3 – І місця, 2 – ІІ місця, 1 - ІІІ місце у 
XV Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 
робіт з природознавства «Юний дослідник»; 2 – ІІІ місця на 
Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської 
молоді «Дотик природи-2020» у секції «Науки про Землю 
(Географія. Геологія)»; ІІ та 3 – ІІІ місця в обласному конкурсі 
«Вчимося досліджувати та охороняти природу» у номінації 
«Екологія та проблеми довкілля» та «Охорона здоров’я»; ІІ місце у 
Всеукраїнському конкурсі винахідницьких та раціоналізаторських 
проєктів еколого-натуралістичного напрямку у категорії «Науки 
про Землю (Географія. Геологія)»; 2 – І місце та ІІ місце в Обласному 
конкурсі наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних 
дослідників Кіровоградщини» у секції «Гідрологія» та «Географія та 
ландшафтознавство»; ІІ місце у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН у секції «Географія та 
ландшафтознавство» та інші.

Висока педагогічна майстерність, інтелектуальний рівень, 
творча активність Лілії Сергіївни забезпечують їй належний 
авторитет серед педагогічної громадськості, школярів та батьків. 
Нестандартне мислення, сила духу, творчі здібності, натхнення, 
нестримна енергія – ось риси педагога, які допомагають досягти 
успіху та розвивати потенціал своїх учнів та вихованців. 

ШАБАНОВА 
ЛІЛІЯ 
СЕРГІЇВНА

керівник секції гідрології 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді, вчитель географії 
комунального закладу 
«Плетеноташлицька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
Злинської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області
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За час навчання виявила здібності до вивчення предметів 
гуманітарного та природничого циклу. Є вихованкою гуртка 
«Лікарські рослини». Вікторія бере активну участь у конкурсах 
гуманітарного та еколого-натуралістичного напрямку. 

Дівчинка захопилася дослідницькою діяльністю та активно бере 
участь у заходах районного, обласного та Всеукраїнського рівня. 
У 2020-2021 навчальному році найбільшим досягненням Вікторії 
стала перемога у XV Всеукраїнському конкурсі дослідницько-
експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» 
у секції «Охорона здоров’я» - ІІІ місце; та в Обласному конкурсі 
«Вчимося досліджувати та охороняти природу» у номінації 
«Екологія та проблеми довкілля» - ІІІ місце. Вікторія постійно 
вдосконалює свої уміння та прагне до подальшої дослідницької 
діяльності, наступний крок – це навчання та участь у конкурсі-
захисті науково-дослідницьких робіт у МАНУМ. Коло інтересів – це 
географія та біологія. 

Вікторія ще не визначилася, ким буде у майбутньому і якою 
професією оволодіє, але впевнена, що отриманий досвід їй стане 
у нагоді.

ШЕВЧЕНКО 
ВІКТОРІЯ 

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ХV 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 
РОБІТ З ПРИРОДОЗНАВСТВА «ЮНИЙ 
ДОСЛІДНИК» (ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

учениця 7 класу комунального 
закладу «Плетеноташлицька 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Злинської сільської 
ради Новоукраїнського району 
Кіровоградської області

Свою першу перемогу у Всеукраїнському рівні отримала 
у секції «Охорона здоров’я» (Диплом за ІІІ місце) у фіналі XIV 
Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт 
з природознавства «Юний дослідник – 2019», будучи ученицею 4 
класу, що стало стимулом до подальшої дослідницької діяльності. 
Загалом на рахунку Вероніки є значна кількість досягнень: XV 
Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт 
з природознавства «Юний дослідник» у секції «Народознавство 
та краєзнавство» – І місце та секція «Я і природа» – І місце 
(2020); Обласний конкурс «Вчимося досліджувати та охороняти 
природу» у номінації «Екологія та проблеми довкілля» - ІІІ місце 
(2021); у номінації «Юний дослідник» – ІІ місце (2020); Всеукраїнська 
трудова акція «Дослідницький марафон», де з власним проєктом 
у сфері сільськогосподарського дослідництва було отримано 
ІІІ місце (2020); І місце в Обласному конкурсі наукових проєктів 
«Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини» у 
секції «Гідрологія» (2020); ІІІ місце на Всеукраїнському біологічному 
форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи-2020» у 
секції «Науки про Землю (Географія. Геологія)».

ШАБАНОВА 
ВЕРОНІКА 

ПЕРЕМОЖНИЦЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ІНТЕРАКТИВНОГО КОНКУРСУ 
«МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК»
(ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ)

учениця 6 класу комунального 
закладу «Плетеноташлицька 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Злинської сільської 
ради Новоукраїнського району 
Кіровоградської області
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Лілія Сергіївна творчий, ініціативний учитель, її уроки завжди 
сучасні, цікаві, оригінальні. Особливу увагу приділяє роботі 
з обдарованими дітьми. Учні та вихованці гуртків постійно 
беруть участь в конкурсах, фестивалях районного, обласного та 
Всеукраїнського рівнів, де займають призові місця. Серед них у 
2020-2021 навчальному році: 3 – І місця, 2 – ІІ місця, 1 - ІІІ місце у 
XV Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 
робіт з природознавства «Юний дослідник»; 2 – ІІІ місця на 
Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської 
молоді «Дотик природи-2020» у секції «Науки про Землю 
(Географія. Геологія)»; ІІ та 3 – ІІІ місця в обласному конкурсі 
«Вчимося досліджувати та охороняти природу» у номінації 
«Екологія та проблеми довкілля» та «Охорона здоров’я»; ІІ місце у 
Всеукраїнському конкурсі винахідницьких та раціоналізаторських 
проєктів еколого-натуралістичного напрямку у категорії «Науки 
про Землю (Географія. Геологія)»; 2 – І місце та ІІ місце в Обласному 
конкурсі наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних 
дослідників Кіровоградщини» у секції «Гідрологія» та «Географія та 
ландшафтознавство»; ІІ місце у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН у секції «Географія та 
ландшафтознавство» та інші.

Висока педагогічна майстерність, інтелектуальний рівень, 
творча активність Лілії Сергіївни забезпечують їй належний 
авторитет серед педагогічної громадськості, школярів та батьків. 
Нестандартне мислення, сила духу, творчі здібності, натхнення, 
нестримна енергія – ось риси педагога, які допомагають досягти 
успіху та розвивати потенціал своїх учнів та вихованців. 

ШАБАНОВА 
ЛІЛІЯ 
СЕРГІЇВНА

керівник секції гідрології 
Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської 
молоді, вчитель географії 
комунального закладу 
«Плетеноташлицька 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
Злинської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області
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АЛФАВІТНИЙ
ПОКАЗЧИК
ПЕРЕМОЖЦІВ

А-Д

АНДРОЩУК ВЯЧЕСЛАВ  70
БАБАК НАДІЯ   148
БАСАРАБ ВІКТОРІЯ   38
БАТЯШОВА ЄВА    72
БОНДАР АРТУР   114
БОРОВИК ОЛЬГА   108
БУГАЙОВА АНГЕЛІНА   110
БУРЛУЦЬКА ДАРІЯ    112
ВАНІН ЮРІЙ   74
ВЄРЕМЄЄНКО ЯРОСЛАВ  22
ВОВЧОК МАКСИМ   114
ГАРАСЬКО НАЗАРІЙ  116
ГІЛЬ АЛІСА   48
ГОЛУБ ДЕНИС   50
ГОЛУБ МАРГАРИТА   24
ГОЛУБ МАРІЯ    118
ГОНЧАРЕВИЧ РОМАН  120
ГОРБЕНКО ВЕРОНІКА  40
ГОРДОВА СОФІЯ   122
ГРЕК СНІЖАНА   52
ДАНІЛОВ КОСТЯНТИН  26
ДІДЕНКО ДАР’Я   124
ДОБРЯНСЬКИЙ ЯРОСЛАВ  76
ДРОЗДЕНКО СНІЖАНА   126
ДУКАЙ КАТЕРИНА   78

ЄЛАНЬОВА ДІАНА   82
ЄСІКЯН МАРІАМ    84
ЖАБКОВСЬКА ЄЛІЗАВЕТА  80
ЗАДОРОЖНИЙ КОСТЯНТИН  54
ЗАПОРОЖЕЦЬ ВЛАДИСЛАВ  56
ЗДОРОВЕНКО КИРИЛО  28
КАРКУША В’ЯЧЕСЛАВ  128
КАРМАЗІН ДАР’Я   86
КАРЧЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР  88
КАЧУР ТЕТЯНА   130
КОНОНЕНКО ІВАН   90
КОПЕЦЬКА ТЕТЯНА   30
ЛАВРЕНЮК ВАЛЕРІЯ  92
ЛИТВИНЧУК ДАРІЯ   132
МАРФУЛА ІРИНА   94
МЕРЕНКОВ ІВАН   134
МНЕКА МАКСИМ    96
МОСКАЛЬОВА ВАЛЕРІЯ  136
МОХОНЬКО ДАР’Я   98
НІКОЛАЙЧЕНКО ОЛЕКСАНДР  132
ОСТАПЧУК АНАСТАСІЯ  32

Є-О

ПИНДИК МИХАЙЛО  138
ПИСАРЕНКО СОФІЯ  140
ПЛЮЩЕВСЬКИЙ РОМАН  142
ПОЛЮХОВИЧ ОЛЕНА  140
ПОПРАВКО РУСЛАНА   144
ПОСТОЙ ВЛАДИСЛАВ  100
ПОЧКАЙ АННА   58
ПРАЛЯ АНАСТАСІЯ   146
ПУХТІЄНКО ВІКТОРІЯ  42
РУДА ДАРІЯ   44
САВІН ВАСИЛІСА   148
САДОВЕНКО СОФІЯ  150
СКОВПІЙ ОЛЕКСАНДРА  60
СТОЯН АННА    162
ТКАЧ ЮЛІЯ   134
ТУМАНОВА АННА   46
УПИРЕНКО БОГДАНА   152
ФІЛІПЕНКО ДАР’Я    102
ХАЩЕВАЦЬКА ВАЛЕРІЯ  154
ХИМЕНКО ІННА   62
ХОВРАК ОЛЕКСАНДРА  156
ЦАНГА ЮЛІАНА   158
ЦИБРІЄНКО ЄЛИЗАВЕТА  104
ЦИМБАЛ ВАЛЕРІЯ    160
ЦУКАНОВ ГЛЄБ   64
ЧАБАН ІРИНА    162
ШАБАНОВА ВЕРОНІКА   164
ШАМАНСЬКИЙ КИРИЛО   66, 68
ШВЕЦЬ ВЛАДИСЛАВ  34
ШЕВЧЕНКО ВІКТОРІЯ   164
ШЕВЧЕНКО МИХАЙЛО  36
ШЕПЕЛЬ НАТАЛІЯ    106

П-Ш
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АЛФАВІТНИЙ
ПОКАЗЧИК
ПЕДАГОГІВ

АКБАШ КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА   89
АМОСОВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ   109, 117
АНДРЕЄВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА  73
АФАНАСЬЄВА ЛАРИСА ІВАНІВНА  43
БАБИЧ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА  33
БИРЗУЛ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ  149
БІБІК НАТАЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА   39, 59, 61, 103
БОЖКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА   25
БОНДАРЕНКО КАТЕРИНА ЛЕОНІДІВНА  107
БОНДАРЧУК ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ   39, 65, 75
БУГАЙОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА  111
БУРЯК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  49
ВАСИЛИШЕНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА 147
ГВОЗДИК ІРИНА ВІКТОРІВНА   63
ГОЛУБ ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА   119
ГОНЧАРОВА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА  87
ГОНЧАРУК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ  35
ГОРЕЛЕНКО ІННА ЛЕОНІДІВНА  127
ГРИГОРЕНКО ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА 23
ГРИЦЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА  85
ДАХНО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА  51
ДЕНИСОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ   46, 56
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