
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ОБДАРОВАНА
МОЛОДЬ

КІРОВОГРАДЩИНИ
2021/2022 навчальний рік

ІІ частина

Кропивницький 2022



зміст

ПЕРЕМОЖЦІ
МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОНКУРСІВ,
ЗМАГАНЬ І ФЕСТИВАЛІВ

8

АЛФАВІТНИЙ
ПОКАЗЧИК
ПЕРЕМОЖЦІВ 98

АЛФАВІТНИЙ
ПОКАЗЧИК
НАСТАВНИКІВ 99

Обдарована молодь Кіровоградщини: інформаційний вісник за 2021/2022 навчальний рік, 
ІІ частина [відп. за випуск Н. І. Мазур] ; Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді. — 
Кропивницький: КМАНУМ, 2022. − 100 с.: [фотогр.] 

У виданні подається інформація про обдарованих учнів Кіровоградської області - переможців Міжнародних, 
Всеукраїнських інтелектуальних конкурсів, змагань і фестивалів 2021/2022 навчального року та їх наставників.

© Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді, 2022

Дизайн та верстка: Дизайн та верстка: ОлегОлег  САЛЕНКО

РЕДАКЦІЙНА РАДАРЕДАКЦІЙНА РАДА

Голова радиГолова ради

Члени ради:Члени ради:

Ельза ЛЕЩЕНКО − директор департаменту освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації,
кандидат педагогічних наук

Анатолій КОРОТКОВ − директор Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату, професор,
народний артист України

Неля МАЗУР − заступник директора з навчально-виховної роботи Центральноукраїнського 
наукового ліцею-інтернату, виконавчий директор Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді, кандидат педагогічних наук

Олена КАЗАКОВА − методист Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді

Олег САЛЕНКО − методист Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді

Коректори:Коректори:



ДРУЗІ!

Всупереч війні, навчайтесь!

Адже вам відбудовувати і розвивати Україну. 

Без знань, якісних і сучасних, не обійтись.

Дякую, що патріотичні, розумні і трудолюбиві.

Вірте в нашу армію, в нескорений народ, вірте в себе і Україну!

Щиро
Начальник Кіровоградської 
обласної військової адміністрації АНДРІЙ РАЙКОВИЧ

ВІТАЮ НОВЕ ПОКОЛІННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ!

Ще один рік минув і скарбниця наукових здобутків Кіровоградщини поповнилася 
новими дослідженнями і винаходами.

У кожному з них – ваша наполеглива праця, ваше бажання вдосконалити цей світ, 
ваша віра у власні сили і потужна підтримка наставників та батьків.

Я щиро вірю, прийде час і ваші знання стануть надійним, міцним фундаментом для 
розбудови України, для розвитку рідного регіону.

Дякую за ваше завзяття – ви надихаєте!

Щиро бажаю нових звершень, нових перемог в ім‘я України!

Голова 
Кіровоградської обласної ради СЕРГІЙ ШУЛЬГА



...Правильно кажуть, що, якщо дитина талановита, то талант у неї багатогранний. Однак вона 

повинна ще зуміти розвинути в собі всі ці дарування, відшліфувати свої здібності і правильно 

скористатися ними з користю для себе і для суспільства, але це неможливо зробити без педагогів, 

наукових керівників, які підтримують креативні ідеї на етапі підготовки науково-дослідницького 

проєкту. 

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

країни, розробку і запровадження нових технологій. ХХІ століття відкриває безмежність перспектив, 

дозволяє продукувати всі свої креативні ідеї і створювати інновації. 

Бажаємо вам максимально ефективно та якісно втілювати в життя свої проєкти і досягти успіху в 

обраному напрямку!

Директор департаменту освіти і науки
Кіровоградської облдержадміністрації ЕЛЬЗА ЛЕЩЕНКО

ОБДАРОВАНА
МОЛОДЬ
КІРОВОГРАДЩИНИ
2021/2022 навчальний рік
ІІ частина



98

АВСТРІЦЬКА 
ЛІЛІЯ

учениця 5 класу 
Глодоського ліцею 
Глодоської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області

Лілія у 2021 році здобула ІІ місце в обласному конкурсі 
наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників 
Кіровоградщини» у секції «Охорона довкілля та раціональне 
природокористування». 

Лілія 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. 

Захоплюється малюванням, освоюючи різні техніки; постійно 
презентує свої картини у соціальних мережах та різних конкурсах. 

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

МОХОНЬКО 
АНЖЕЛА 
АНАТОЛІЇВНА

керівник гуртка  
«Юні рослинники»,  
учитель хімії та біології 
Глодоського ліцею  
Глодоської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області

Анжела Анатоліївна успішно реалізує вимоги оновлених 
навчальних програм з хімії та біології, володіє інноваційними 
освітніми методами й технологіями. Уміло та ефективно 
здійснює науково-методичну і науково-дослідну діяльність.

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 юннатівського природоохоронного 
руху «Зелена естафета», Всеукраїнського конкурсу «Еко-Техно 
Україна – 2021», Всеукраїнського зльоту юних дослідників-
природознавців «Науковий челендж», Всеукраїнського 
зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 
об’єднань, Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і 
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 
напряму.

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

Роботи під її керівництвом, присвячені екологічній, 
здоров’язбережувальній та аграрній проблематиці, 
визначаються проблемністю, нестандартністю та відповідають 
вимогам до оформлення. Про це свідчать щорічні перемоги її 
учнів на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Має 
учасників і переможця ІІІ етапу.
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БОНДАР 
АРТУР

слухач Кiровоградської Малої 
академiї наук учнiвської молодi,

учень 10 класу 
«Опорного закладу
«Ліцей №1 імені Героя України 
Березняка Євгена Степановича 
Помічнянської міської ради 
Кіровоградської області»

Артур допитливий, ерудований хлопець, який з дитинства 
проявляв здібності до досліджень. За підтримки батьків 
проводить різні експерименти із саморобними установками; 
є активним учасником дослідницьких проєктів і конкурсів. 
Цікавиться новинками науки і техніки. Великий інтерес проявляє 
до нових розробок та способів отримання екологічно чистих 
джерел енергії і її збереження.

У 2021 році став переможцем Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких проєктів МАН-Юніор-дослідник 
(диплом ІІ ступеня, номінація «Технік»). Він презентував 
роботу «Розумна оселя», в якій розглянув практичне втілення 
екологічних способів забезпечення теплом та керування 
опаленням будинку, контролю  за температурою і вологістю 
повітря сучасними датчиками на базi Arduino uno. 

Зацікавленість проєктами, в яких змістовною лінією є 
пошук альтернативних екологічних джерел енергії у побуті та 
техніці, проявилась і в цьогорічних науково-дослідницьких 
роботах Артура. «Екоавтомобіль Флеттнера» – це проєкт, за 
представлення якого на конкурсі МАН-Юніор-Дослідник учень 
отримав диплом ІІ ступеню у номінації «Технік».

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

СКОРОХОД 
СВІТЛАНА 
ВІКТОРІВНА

вчитель фізики та астрономії
«Опорного закладу 
«Ліцей №1 імені Героя України 
Березняка Євгена Степановича»
Помічнянської міської ради 
Кіровоградської області»

Вчитель вищої категорiї, вчитель-методист, лауреат 
обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель poкy-
2004», лауреат обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
«Класний керівник року-2004», лауреат ІІІ туру ХІV 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2009».

Педагог з високим рівнем професійних компетентностей. 
Вдало організовує практично-дослідницьку діяльність. 
Приділяє велику увагу вмінням учнів використовувати знання 
та особистий досвід у життєвих ситуаціях. Основне завдання, 
яке вона ставить перед собою, – створити в учнів наукову 
картину світу. 

Вчитель виховує творчу, конструктивну, незалежну 
особистість. У 2021-2022 н. р. підготувала: переможця (диплом 
ІІ ступеня) Бондара Артура у Всеукраїнському інтерактивному 
конкурсі «МАН-Юніор Дослідник-2022» (номінація 
«Техніка») та переможця (диплом ІІІ ступеня) Гальченко Ілону 
у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор 
Дослідник-2022» (номінація «Астрономія»). 

Стосунки з дітьми будує на довірі, повазі, вимогливості, 
справедливості, що дає їм можливість вдосконалюватися 
інтелектуально та морально.

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

Постійно підвищує рівень своєї професійної майстерності, 
впроваджуючи ідеї педагогів-новаторів. 
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БОНДАРЕНКО 
КАРОЛІНА

учениця 6 класу 
Глодоського ліцею 
Глодоської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області

Кароліна є старанною та вимогливою ученицею, займається 
дослідницькою діяльністю ще з п’ятого класу. 

В 2021 році приймала участь в обласному конкурсі 
наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників 
Кіровоградщини» та зайняла ІІ місце. 

Була учасником Всеукраїнського зльоту учнівських 
виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти, де посіла ІІ місце, 
а у Всеукраїнській виставці досягнень юних натуралістів 
«Виставковий павільйон НЕНЦ» – ІІІ місце. У конкурсі-захисті 
науково-дослідницьких робіт в рамках Всеукраїнського зльоту 
учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань 
Кароліна зайняла І місце. 

Учениця стала переможцем Всеукраїнського конкурсу 
винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-
натуралістичного напряму, де зайняла І місце в категорії  
«Охорона здоров’я» та ІІІ місце у категорії «Сільськогосподарське 
дослідництво та винахідництво»

ПЕРЕМОЖНИЦЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЗЛЬОТУ ВИРОБНИЧИХ 
БРИГАД, ТРУДОВИХ АГРАРНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА 
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ВИНАХІДНИЦЬКИХ І 
РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ ПРОЄКТІВ  
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ
(ДИПЛОМИ І, ІІ та ІІІ СТУПЕНЯ)

МОХОНЬКО 
АНЖЕЛА 
АНАТОЛІЇВНА

керівник гуртка  
«Юні рослинники»,  
учитель хімії та біології 
Глодоського ліцею  
Глодоської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області

Анжела Анатоліївна успішно реалізує вимоги оновлених 
навчальних програм з хімії та біології, володіє інноваційними 
освітніми методами й технологіями. Уміло та ефективно 
здійснює науково-методичну і науково-дослідну діяльність.

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 юннатівського природоохоронного 
руху «Зелена естафета», Всеукраїнського конкурсу «Еко-Техно 
Україна – 2021», Всеукраїнського зльоту юних дослідників-
природознавців «Науковий челендж», Всеукраїнського 
зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 
об’єднань, Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і 
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 
напряму.

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

Роботи під її керівництвом, присвячені екологічній, 
здоров’язбережувальній та аграрній проблематиці, 
визначаються проблемністю, нестандартністю та відповідають 
вимогам до оформлення. Про це свідчать щорічні перемоги її 
учнів на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Має 
учасників і переможця ІІІ етапу.
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БУГАЙОВА 
АНГЕЛІНА

учениця 6 класу 
Новопразького ліцею №1 
Новопразької селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області

Ангеліна посіла ІІ місце в обласному конкурсі наукових 
проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників 
Кіровоградщини», секція «Літературна творчість» (науково-
дослідницький проєкт «Незвичайні пригоди Струмочка») та 
ІІІ місце у секції «Українська література» (проєкт «Феномен 
Володимира Чубенка»).

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. 

Керівник: Бугайова Н. А.

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

БУГАЙОВА 
НАТАЛІЯ 
АНАТОЛІЇВНА

керівник секції української мови 
Кiровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді,

вчитель української мови і 
літератури Новопразького ліцею 
№1 Новопразької селищної ради 
Олександрійського району  
Кіровоградської області

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

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

Учні Бугайової Н. А. відзначаються високим рівнем 
творчого потенціалу та володіння рідною мовою. Про це 
свідчить якісний показник результативності участі у мовно-
літературних конкурсах, адже вихованці є постійними 
переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з 
української мови, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
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.
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ВЕДРІНА 
ОЛЕКСАНДРА

учениця 11 класу 
комунального закладу 
«Ліцей «Науковий» 
Міської ради 
міста Кропивницького»

Олександра з дитинства  хотіла стати журналістом. Вона 
захоплюється літературою, залюбки бере участь у різних творчих 
конкурсах. Олександра має гарну пам’ять, виявляє логічне, 
конкретне мислення. Вміє висловлювати власну думку в усній 
та письмовій формі, аргументувати її, демонструє багатий 
словниковий запас. Мовлення виразне та емоційне. 

На високому рівні пише творчі роботи. Була фіналісткою 
Всеукраїнського відкритого марафону з української мови  
імені П. Яцика. 

Прагнення вдосконалити навички з написання есе, статей, 
нарисів стали поштовхом до участі  в усіх етапах Конкурсу. 
Наполеглива праця над словом дала вагомий результат – 
перемогу у ХІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Програмового вивчення творчості Тараса Шевченка 
Олександрі було замало, тому вона додатково  працювала  над 
монографіями, дисертаціями, провела не одне компаративне  
дослідження. Ученицю найбільше цікавило, як по-сучасному 
показати творчість Шевченка. 

Олександра сподівається, що сучасне покоління українців 
сприйматиме творчість  Тараса Шевченка  не як  щось нудне, 
обов’язкове, а як безмежжя нових думок і креативних ідей, 
бо у кожному слові пророка закладено глибинний сенс, який 
неодмінно потрібно осягнути.

Керівник: Мельник І. П.

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

МЕЛЬНИК 
ІРИНА 
ПЕТРІВНА

учитель української мови 
та літератури 
комунального закладу 
«Ліцей «Науковий» 
Міської ради 
міста Кропивницького»

Ірина Петріна володіє технологіями творчої педагогічної 
діяльності з урахуванням здібностей учнів. Під час проведення 
уроків вміло застосовує нестандартні форми роботи, 
використовує методи компетентно орієнтовного підходу, що 
дає змогу зробити освітній процес насиченим та цікавим; 
максимально активізує пізнавальну діяльність, значно 
підвищує якість знань школярів. В практиці використовує 
нестандартні уроки – заочні подорожі, екскурсії, диспути, 
вікторини, тощо.

Педагог володіє ораторським мистецтвом, має грунтовні 
методичні знання, викликає в учнів зацікавленість, формує 
творчу, розумову діяльність; досягає належного рівня 
засвоєння учнями навчального матеріалу. Вплітає в канву 
уроків елементи народознавства, що формує в учнів любов до 
рідного краю, відроджує історичну пам’ять та духовність.

Вчитель постійно розвиває самостійність школярів, 
ініціативу, практикує роботу в групах. Художнім словом 
впливає на формування моральних якостей учнів, зосереджує 
увагу над проблемами добра, справедливості, честі. Розвиває 
усне і писемне мовлення, образне, асоціативне, логічне 
мислення. Вчить аналізувати літературні твори, порівнювати та 
узагальнювати мовні явища. 

Належну увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. Її 
учениця Барсукова Катерина була переможницею обласного 
конкурсу «Об’єднаймося брати» в 2021 р. Ведріна Олександра 
– переможниця міського, обласного та Всеукраїнського етапів 
ХІI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Шевченка в 2022 році. 
Королько Ярослава отримала диплом ІІ ступеню в обласному 
конкурсі наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних 
дослідників Кіровоградщини» МАН в секції «Українська мова» 
в 2021 р.

Педагогиня бере активну участь у роботі міського 
предметного об’єднання, семінарах, конференціях: «Українська 
мова не тільки для ЗНО, а й для життя»; Всеукраїнська 
відеоконференція «Професійна позиція: думки, аргументи, 
факти», Всеукраїнській школі майстерності «Педагогічний 
старт-2021». Велику увагу приділяє роботі з молодими 
вчителями, в рамках Освітнього Хабу «Я - педагог! Впевнений 
Старт» 2021р. проводила онлайн-консультації для вчителів 
мовно-літературного циклу. Є переможницею обласного 
конкурсу наукових, навчальних і методичних розробок 
«Інновації  в освітньому просторі: сучасні тренди» (диплом І 
ступеня в номінації «Змішане навчання») в 2021 р.
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слухачка Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді,

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

Дар’я обдарована особистість з високими здібностями, 
творча, всебічно розвинена, відповідальна, ініціативна, 
наполеглива, працелюбна та креативна, уміє цілеспрямовано 
зосередити увагу на досягненні поставленої мети. З дитинства 
захоплюється точними науками – математикою та фізикою. 
Саме ця зацікавленість привела її до участі у багатьох олімпіадах 
та різних конкурсах. Неодноразово виборювала перемоги у 
конкурсах «Колосок» та «Гринвіч». Також мала нагоду взяти 
участь у тренінгу «Розвиток лідерства та адвокація» від компанії 
TEENERGIZER. 

Наполегливе, кропітке навчання в Кіровоградській Малій 
академії наук учнівської молоді привело до вагомих результатів: 
у 2022 році приймала участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України, секція екологічно-безпечні технології 
та ресурсозбереження, тема проєкту: «Проєкт автономної 
установки для збору води з повітря» (диплом ІІ ступеня); 
переможниця Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-
Юніор Дослідник» в номінації «Технік», тема проєкту: «Проєкт 
автономної установки для збору води з повітря» (диплом ІІ 
ступеня); представляла свій проєкт у Всеукраїнському конкурсі 
винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-
натуралістичного напряму.

Першим кроком до створення цієї роботи стало незвичайне 
захоплення учениці покращити якимось чином життя на Землі. 
Питання щодо збільшення кількості вологи на засушливих 
місцевостях і допомогло прийти до створення установки для 
збору води з повітря. 

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

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

ПЕРЕМОЖНИЦЯ 
ФІНАЛЬНОГО ЕТАПУ ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ВИСТАВКИ-КОНКУРСУ 
МОЛОДІЖНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ 
«МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ» У НОМІНАЦІЇ 
«ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ» 
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

НЕЛІПОВИЧ  
ВІКТОР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ

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); 2021 
рік, ІІ етап – Булгаз Анна (диплом І ступеня), ІІІ етап – Туманова Анна 
(диплом І ступеня); 2022 рік, ІІІ етап – Виговська Дар’я, (диплом ІІ 
ступеня), Демешко Дмитро (диплом ІІІ ступеня); 2021 рік, Фінальний 
етап ХІІ Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу 
молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України» – Виговська 
Дар’я (диплом ІІ ступеня); 2022 рік, Всеукраїнський інтерактивний 
конкурс «МАН-Юніор Дослідник» в номінації «Технік», дипломи ІІ 
ступеня: Демешко Дмитро, Виговська Дар’я.

керівник секції теоретичної фізики
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді

ШЕРЕМЕТ  
ПАВЛО  
МИКОЛАЙОВИЧ

Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту  
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України стали: 2021 рік – Туманова Анна (диплом І ступеня);  
Марфула Ірина (диплом ІІІ ступеня); Фінальний етап ХІІ Всеукраїнської 
науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних 
проєктів «Майбутнє України» – Виговська Дар’я (диплом ІІ ступеня); 
2022 рік, Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор 
Дослідник» в номінації «Технік», дипломи ІІ ступеня: Демешко 
Дмитро, Виговська Дар’я; Всеукраїнський конкурс винахідницьких 
і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму 
(Демешко Дмитро, Виговська Дар’я); ІІІ етап – Виговська Дар’я, 
(диплом ІІ ступеня), Демешко Дмитро (диплом ІІІ ступеня), Решко Ілля 
(диплом ІІІ ступеня).

заступник директора з навчальної роботи,  
вчитель географії комунального закладу  
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат  
Кіровоградської обласної ради», кандидат педагогічних наук

ДЕНИСОВ  
ДЕНИС 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

Щороку його вихованці є призерами таких конкурсів як: 
Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт  
учнів-членів Малої академії наук України: 2020 рік, ІІІ етап – 
Свистунов Костянтин (диплом ІІ ступеня); 2021 рік, ІІ етап – Булгаз 
Анна (диплом І ступеня); ІІІ етап – Туманова Анна (диплом І ступеня); 
Запорожець Владислав (диплом ІІ ступеня); 2022 рік, ІІІ етап  – 
Запорожець Владислав (диплом І ступеня), Карчевський Володимир 
в двох секціях (диплом ІІ ступеня) та (диплом ІІІ ступеня), Виговська 
Дар’я (диплом ІІ ступеня); Демешко Дмитро (диплом ІІІ ступеня); 
Танасійчук Анна (диплом ІІІ ступеня).

керівник секції експериментальної фізики  
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,
вчитель фізики комунального закладу «Центральноукраїнський  
науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»

ВИГОВСЬКА 
ДАР’Я
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ВОЙТЕНКО 
АНІСІЯ

вихованка  
Побузького центру дитячої 
та юнацької творчості 
Побузької селищної ради

Анісія відвідує гурток Клуб «Ніка» з вересня 2018 року. 
Вихованка усебічно розвинена, старанна, здібна, активна, 
комунікабельна. Вміє організувати свій навчальний простір та 
дозвілля. Проявляє інтерес до предметів гуманітарного циклу. 

До поставлених завдань та доручень ставиться відповідально, 
має високі результати навчальних досягнень та зразкову 
поведінку. Гурток відвідує із задоволенням,  приймає  
участь в інтелектуальних  іграх  на місцевому, обласному та 
Всеукраїнських рівнях. 

До вирішення життєвих завдань застосовує творчий підхід. 
Має високий рівень мотивації, вміє розраховувати власні сили і 
досягає мети обов’язково.

Анісія має широке коло захоплень: відвідує гуртки 
декоративно-прикладного напрямку, бере активну участь у 
різноманітних конкурсах, заходах, займається карате, вивчає 
французьку мову.

Керівник: Лісовенко О. П.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ  
ЮНИХ ДОСЛІДНИКІВ «КРИСТАЛИ»  
ІМЕНІ ЄВГЕНА ГЛАДИШЕВСЬКОГО 
В НОМІНАЦІЇ «НАЙОРИГІНАЛЬНІШИЙ 
КРИСТАЛ» (СЕРЕДНЯ ВІКОВА КАТЕГОРІЯ)

ЛІСОВЕНКО 
ОЛЬГА 
ПАВЛІВНА

керівник гуртка 
Побузького центру дитячої 
та юнацької творчості
Побузької селищної ради

Ольга Павлівна працює керівником гуртка Клуба «Ніка» 
в Побузькому центрі дитячої та юнацької творчості Побузької 
селищної ради з 2005 року, заступник директора з 2013 року. 

Здібний організатор дитячого колективу, фахівець з 
високим рівнем теоретичної, практичної та методичної 
підготовки, компетентний педагог з великим творчим 
потенціалом. Велику увагу приділяє якості освіти.  
Є співавтором методичної розробки «Мовно – комунікативна 
компетентність як складова розвитку особистості (на прикладі 
організації та проведення англо-українських вікторин)».

Під час організації масових заходів у ЦДЮТі 
Ольга Павлівна виступає генератором ідей та організатором. 
Її праця є вагомим внеском у справу виховання активних, 
розумних, морально здорових громадян України.

Ольга Павлівна проводить велику роботу з пропаганди 
інтелектуального розвитку дітей. Є постійним організатором 
районних інтелектуальних ігор, активний учасник обласної 
творчої групи з інтелектуального розвитку молоді.

ЇЇ вихованці із задоволенням приймають участь у 
Всеукраїнському конкурсі юних дослідників «Кристали» імені 
Євгена Гладишевського.
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ГАЛЬЧЕНКО 
ІЛОНА

слухачка Кiровоградської Малої 
академiї наук учнiвської молодi,

учениця 8 класу  
«Опорного закладу
«Ліцей №1 імені Героя України
Березняка Євгена Степановича
Помічнянської міської ради 
Кіровоградської області»

Ілона – цілеспрямована, творча особистість. Має високий 
рівень навчальних досягнень. Їй притаманне дуже швидке 
мислення, вміння абстрагувати, узагальнювати, аргументовано 
вести дискусію. Ці здібності дали змогу Ілоні стати лауреатом 
Міжнародного історичного конкурсу «Публічна дипломатія – 
2021».

Дівчинка проявляє здібності до грунтовних теоретичних та 
експериментальних досліджень, має терплячість та силу волі, 
необхідну для проведення складних спостережень та обробок їх 
результатів. 

Протягом останніх двох років приймає активну участь у 
Всеукраїнському  конкурсі МАН-Юніор-Дослідник. Цьогоріч 
Ілона отримала диплом ІІІ ступеня, у номінації «Астроном» зі 
своїм дослідницьким проєктом «Чому падають зорі».

Саме участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і 
проєктах надає дівчинці з периферійного містечка унікальні 
можливості спілкування та обговорення наукових питань не 
лише з однолітками-однодумцями, а й з викладачами провідних 
закладів вищої освіти.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ  
«МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК» 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ,  
НОМІНАЦІЯ «АСТРОНОМІЯ»)

СКОРОХОД 
СВІТЛАНА 
ВІКТОРІВНА

вчитель фізики та астрономії
«Опорного закладу 
«Ліцей №1 імені Героя України 
Березняка Євгена Степановича»
Помічнянської міської ради 
Кіровоградської області»

Вчитель вищої категорiї, вчитель-методист, лауреат 
обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель poкy-
2004», лауреат обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
«Класний керівник року-2004», лауреат ІІІ туру ХІV 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2009».

Педагог з високим рівнем професійних компетентностей. 
Вдало організовує практично-дослідницьку діяльність. 
Приділяє велику увагу вмінням учнів використовувати знання 
та особистий досвід у життєвих ситуаціях. Основне завдання, 
яке вона ставить перед собою, – створити в учнів наукову 
картину світу. 

Вчитель виховує творчу, конструктивну, незалежну 
особистість. У 2021-2022 н. р. підготувала: переможця (диплом 
ІІ ступеня) Бондара Артура у Всеукраїнському інтерактивному 
конкурсі «МАН-Юніор Дослідник-2022» (номінація 
«Техніка») та переможця (диплом ІІІ ступеня) Гальченко Ілону 
у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор 
Дослідник-2022» (номінація «Астрономія»). 

Стосунки з дітьми будує на довірі, повазі, вимогливості, 
справедливості, що дає їм можливість вдосконалюватися 
інтелектуально та морально.

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

Постійно підвищує рівень своєї професійної майстерності, 
впроваджуючи ідеї педагогів-новаторів. 
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ГОНЧАРЕНКО 
МАКСИМ

вихованець екологічного гуртка 
«Жайворонок» 
комунального закладу 
«Петрівський центр дитячої 
та юнацької творчості» 
Петрівської селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області

Максим відвідує екологічний гурток «Жайворонок» 
комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької 
творчості» уже 5 років. За цей час він 5 разів ставав переможцем 
обласного конкурсу «Вчимося досліджувати та охороняти 
природу» в секції «Біологія». 

Починаючи із 4 класу, хлопчик зацікавлено пізнавав природу, 
вивчав різні методи дослідження, проводив власні експерименти. 
Найбільше Максима цікавили біологічні аналізи, він займався 
пошуком чутливих біоіндикаторів на різні види забруднення 
навколишнього середовища. Перші наукові проєкти були 
пов’язані із вивченням забруднення грунтів. Наступні роботи 
були складнішими, в них Максим досліджував фітотоксичність 
синтетичних миючих засобів та рівень засолення грунту. 

В останньому проєкті хлопчик проводив біотестування 
донних відкладів річки Інгулець. Свою роботу Максим захищав 
у обласному конкурсі «Вчимось досліджувати та охороняти 
природу», де посів І місце.  

Керівник: Тимченко Н. П.

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

ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО БІОЛОГІЧНОГО ФОРУМУ 
УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
«ДОТИК ПРИРОДИ» (ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

ТИМЧЕНКО 
НАТАЛІЯ 
ПЕТРІВНА

Переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних 
закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник екологічного 
гуртка» (2016 рік).

Розвиток творчих здібностей гуртківців, формування інтересу 
до поглибленого вивчення теоретичних основ біології та екології – 
основне завдання керівника екологічного гуртка.  
Із цією метою Наталія Петрівна залучає гуртківців до роботи над 
новими екологічними проектами, до участі у науково-дослідницькій 
діяльності, у науково-практичних конференціях, районних, обласних, 
Всеукраїнських акціях, конкурсах, експедиціях. Вміло здійснює 
індивідуальний підхід, мотивацію до науково-дослідницької 
діяльності, вибір актуальних екологічних проблем, що забезпечують 
високий результат саме зі здібними дітьми.

керівник екологічного гуртка «Жайворонок»
комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» 
Петрівської селищної ради Олександрійського району 
Кіровоградської області
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ДЕМЕНТЬЄВА 
ЖАННА 

вихованка екологічного гуртка 
«Жайворонок» 
комунального закладу 
«Петрівський центр дитячої 
та юнацької творчості» 
Петрівської селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області

Жанна відвідує Петрівський центр дитячої та юнацької 
творчості 7 років. Найактивніше себе зарекомендувала в 
екологічному гуртку «Жайворонок» та як член парламенту 
дітей Петрівської територіальної громади. Під час навчання 
показала себе як старанна, дисциплінована, працелюбна, уважна 
вихованка. 

Має досягнення в дослідницько-експериментальному 
напрямі, проводить дослідження на екологічному гуртку, з їх 
результатами виступає на обласних та Всеукраїнських конкурсах. 

Керівники: Дементьєва Н .П., Тимченко Н. П. 

ПЕРЕМОЖНИЦЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
ВИНАХІДНИЦЬКИХ І РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ 
ПРОЄКТІВ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО 
НАПРЯМУ (ВІКОВА КАТЕГОРІЯ 12-15 РОКІВ) 
«ПСИХОЛОГІЯ» (ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

ДЕМЕНТЬЄВА 
НАТАЛІЯ 
ВАСИЛІВНА 

Ініціативна, творча, енергійна, прагне йти в ногу з часом у 
постійному  пошуку нових ідей та втілення їх в життя. Плідно працює 
з дитячим активом Петрівської селищної територіальної громади, 
розвиває в парламентарів ініціативу, прагнення активно приймати 
участь у житті класу, школи, села, громади. Результатом є реалізація 
проєктів, благодійних акцій, координація роботи волонтерських 
загонів, співпраця з органами місцевого самоврядування.

Наталія Василівна постійно залучає дітей в активну комунікативну 
взаємодію, вчить культури спілкування, умінню вести діалог, брати 
участь у дискусії. Формує активну громадську позицію молодого 
покоління, допомагає дітям вчитися самостійно мислити, аналізувати, 
приймати рішення. 

заступник директора з навчально-виховної роботи 
комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» 
Петрівської селищної ради Олександрійського району 
Кіровоградської області

ТИМЧЕНКО 
НАТАЛІЯ 
ПЕТРІВНА

Переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних 
закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник екологічного 
гуртка» (2016 рік).

Розвиток творчих здібностей гуртківців, формування інтересу 
до поглибленого вивчення теоретичних основ біології та екології – 
основне завдання керівника екологічного гуртка.  
Із цією метою Наталія Петрівна залучає гуртківців до роботи над 
новими екологічними проектами, до участі у науково-дослідницькій 
діяльності, у науково-практичних конференціях, районних, обласних, 
Всеукраїнських акціях, конкурсах, експедиціях. Вміло здійснює 
індивідуальний підхід, мотивацію до науково-дослідницької 
діяльності, вибір актуальних екологічних проблем, що забезпечують 
високий результат саме зі здібними дітьми.

керівник екологічного гуртка «Жайворонок»
комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» 
Петрівської селищної ради Олександрійського району 
Кіровоградської області
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НЕЛІПОВИЧ  
ВІКТОР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ

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); 2021 
рік, ІІ етап – Булгаз Анна (диплом І ступеня), ІІІ етап – Туманова Анна 
(диплом І ступеня); 2022 рік, ІІІ етап – Виговська Дар’я, (диплом ІІ 
ступеня), Демешко Дмитро (диплом ІІІ ступеня); 2021 рік, Фінальний 
етап ХІІ Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу 
молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України» – Виговська 
Дар’я (диплом ІІ ступеня); 2022 рік, Всеукраїнський інтерактивний 
конкурс «МАН-Юніор Дослідник» в номінації «Технік», дипломи ІІ 
ступеня: Демешко Дмитро, Виговська Дар’я.

керівник секції теоретичної фізики
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді

ШЕРЕМЕТ  
ПАВЛО  
МИКОЛАЙОВИЧ

Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту  
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України стали: 2021 рік – Туманова Анна (диплом І ступеня);  
Марфула Ірина (диплом ІІІ ступеня); Фінальний етап ХІІ Всеукраїнської 
науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних 
проєктів «Майбутнє України» – Виговська Дар’я (диплом ІІ ступеня); 
2022 рік, Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор 
Дослідник» в номінації «Технік», дипломи ІІ ступеня: Демешко 
Дмитро, Виговська Дар’я; Всеукраїнський конкурс винахідницьких 
і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму 
(Демешко Дмитро, Виговська Дар’я); ІІІ етап – Виговська Дар’я, 
(диплом ІІ ступеня), Демешко Дмитро (диплом ІІІ ступеня), Решко Ілля 
(диплом ІІІ ступеня).

заступник директора з навчальної роботи,  
вчитель географії комунального закладу  
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат  
Кіровоградської обласної ради», кандидат педагогічних наук

ДЕНИСОВ  
ДЕНИС 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

Щороку його вихованці є призерами таких конкурсів як: 
Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт  
учнів-членів Малої академії наук України: 2020 рік, ІІІ етап – 
Свистунов Костянтин (диплом ІІ ступеня); 2021 рік, ІІ етап – Булгаз 
Анна (диплом І ступеня); ІІІ етап – Туманова Анна (диплом І ступеня); 
Запорожець Владислав (диплом ІІ ступеня); 2022 рік, ІІІ етап  – 
Запорожець Владислав (диплом І ступеня), Карчевський Володимир 
в двох секціях (диплом ІІ ступеня) та (диплом ІІІ ступеня), Виговська 
Дар’я (диплом ІІ ступеня); Демешко Дмитро (диплом ІІІ ступеня); 
Танасійчук Анна (диплом ІІІ ступеня).

керівник секції експериментальної фізики  
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,
вчитель фізики комунального закладу «Центральноукраїнський  
науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»

ДЕМЕШКО  
ДМИТРО

слухач Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді,

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

Дмитро – активний, цілеспрямований і творчий учень, 
любить досліджувати та відкривати щось нове. Організований, 
цілеспрямований, впевнено досягає поставленої мети. З 
дитинства виявляє інтерес до проведення дослідів та різних 
фізичних експериментів. 

Така мотивація сприяла наполегливій праці та підготовці 
до участі в конкурсах Малої академії наук України: 2021 рік – 
Фінальний етап ХІІ Всеукраїнської науково-технічної виставки-
конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України» 
у номінації «Матеріалознавство та перспективні технології» 
тема проєкту: «Використання альтернативних природних 
теплоізоляційних матеріалів для зниження тепловтрат будівлі» 
(диплом учасника); 2022 рік – учасник Всеукраїнського 
конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проєктів 
еколого-натуралістичного напряму; учасник Всеукраїнського 
інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник» в номінації 
«Технік» (диплом ІІ ступеня); ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України, секція матеріалознавство, тема проєкту: 
«Використання суцвіття рогози як альтернативного матеріалу для 
зниження тепловтрат будівлі» (диплом IІІ ступеня).

Мета його проєкту - це пошук природнього екологічно 
безпечного матеріалу для створення стінового утеплювача 
з низьким коефіцієнтом теплопровідності. Разом зі своїми 
науковими керівниками Дмитро розробив та створив 
оригінальне саморобне обладнання для перевірки коефіцієнта 
теплопровідності стінового утеплювача, виготовленого із 
екологічно-безпечного суцвіття рогози. Такий підхід дав змогу в 
умовах шкільної лабораторії одержати експериментальні дані, які 
відповідають державним будівельним нормам.

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

ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ІНТЕРАКТИВНОГО 
КОНКУРСУ «МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК» 
У НОМІНАЦІЇ «ТЕХНІК» 
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)
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ДЮКОВА 
АНАСТАСІЯ

слухачка Кіровоградської Малої  
академії наук учнівської молоді,

учениця 7 класу  
комунального закладу 
«Устинівське навчально-
виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів»  
Устинівської селищної ради

Анастасія здібна, ерудована, комунікабельна учениця, до 
навчання ставиться сумлінно, особливий інтерес проявляє до 
вивчення природничо – математичних наук. Є учасницею різних 
конкурсів районного, обласного та всеукраїнського рівнів.

Протягом 2021-2022 навчального року брала участь в 
конкурсах: І етап Всеукраїнської науково-технічної виставки-
конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє 
України» у номінації «Екологія та ресурсозбереження», тема 
проєкту «Віконний кондиціонер» (диплом учасника), проєкт 
полягав у виготовленні віконного кондиціонера, що працює 
цілодобово без споживання електроенергії, створити нормальний 
мікроклімат помешкання завдяки кондиціонеру, виміряти 
зниження температури повітря в приміщенні; Обласний конкурс 
наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників 
Кіровоградщини», секція науково-технічної творчості та 
винахідництва, тема проєкту: «Віконний кондиціонер» (диплом 
учасника).

Анастасія багато працює над собою, намагаючись 
удосконалювати свої знання, розвивати творчі здібності, 
громадські доручення виконує сумлінно, переживає за успіхи 
колективу, прагне до досягнення свідомо поставлених цілей, 
має різнопланові захоплення. Є активним учасником євро клубу 
«Мрія» комунального закладу «Устинівський Будинок дитячої та 
юнацької творчості»

Керівник: Олійник О. М.

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

ОЛІЙНИК 
ОЛЬГА 
МИКОЛАЇВНА

керівник секції екологічно 
безпечні технології та 
ресурсозбереження
Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді,

вчитель математики, 
інформатики комунального 
закладу «Устинівське 
навчально-виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів»  
Устинівської селищної ради»

Ольга Миколаївна вчитель вищої кваліфікаційної 
категорії, відповідальний, творчий педагог, на високому рівні 
володіє інноваційними освітніми технологіями, активно їх 
використовує, вміє продукувати оригінальні ідеї. 

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. 

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»; 
Обласного конкурсу наукових проєктів «Інсайти сьогодення від 
юних дослідників Кіровоградщини, І та ІІ етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з математики та інших. 

Творча активність, наполегливість, професіоналізм 
допомагають досягти успіхів, надихають вихованців до 
перемог. Своїми педагогічними надбаннями вчитель щедро 
ділиться з колегами, проводить майстер – класи, семінари-
практикуми. 

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

слухач Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді, 

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

Владислав ще з дитинства цікавився різною технікою і 
з цікавістю спостерігав за роботою телевізора, комп’ютера, 
телефону, мікрохвильової печі. Але серед усіх технічних приладів 
найбільше захоплювали дрони, що і стало основою для майбутніх 
наукових досліджень.

Владислав має високий рівень інтелекту, грунтовні 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: 2021 рік – призер ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України, секція «Екологічно 
безпечні технології та ресурсозбереження», тема проєкту: 
«Проєкт використання безпілотних літальних апаратів у системі 
екологічного моніторингу стану повітря» (диплом ІІ ступеня); 
переможець Фінального етапу ХІІ Всеукраїнської науково-
технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів 
«Майбутнє України» у номінації «Авіа- та ракетобудування, 
машинобудування і робототехніка» (диплом ІІІ ступеня); 2022 
рік – переможець Всеукраїнського інтерактивного конкурсу 
«МАН-Юніор Дослідник» в номінації «Технік» (диплом ІІ 
ступеня), а також представляв свій проєкт у Всеукраїнському 
конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-
натуралістичного напряму; 2022 рік – переможець ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України, секція «Авіа- 
та ракетобудування, машинобудування і робототехніка», 
тема проєкту: «Проєктування та розробка вузлів авіаційних 
робототехнічних систем на основі БПЛА мультироторного типу 
для систем екологічного моніторингу якості повітря»  
(диплом І ступеня).

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

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

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ФІНАЛЬНОГО ЕТАПУ  
ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОЇ ВИСТАВКИ-КОНКУРСУ 
МОЛОДІЖНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ 
«МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ» У НОМІНАЦІЇ 
«АВІА- ТА РАКЕТОБУДУВАННЯ, 
МАШИНОБУДУВАННЯ І РОБОТОТЕХНІКА» 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

ДЕНИСОВ  
ДЕНИС 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

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

Щороку його вихованці є призерами таких конкурсів як: 
Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт  
учнів-членів Малої академії наук України: 2020 рік, ІІІ етап – 
Свистунов Костянтин (диплом ІІ ступеня); 2021 рік, ІІ етап – Булгаз 
Анна (диплом І ступеня); ІІІ етап – Туманова Анна (диплом І ступеня); 
Запорожець Владислав (диплом ІІ ступеня); 2022 рік, ІІІ етап  – 
Запорожець Владислав (диплом І ступеня), Карчевський Володимир 
в двох секціях (диплом ІІ ступеня) та (диплом ІІІ ступеня), Виговська 
Дар’я (диплом ІІ ступеня); Демешко Дмитро (диплом ІІІ ступеня); 
Танасійчук Анна (диплом ІІІ ступеня).

керівник секції експериментальної фізики  
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,
вчитель фізики комунального закладу «Центральноукраїнський  
науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»

КОВАЛЬОВ  
ЮРIЙ  
ГРИГОРОВИЧ

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

Цьогоріч одразу декілька слухачів Кіровоградської МАНУМ у 
різних секціях стали призерами ІІІ етапу Всеукраїнського  
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН:  
Запорожець Владислав (cекція «Авіа- та ракетобудування, 
машинобудування і робототехніка», диплом І ступеня),  
Карчевський Володимир (секція «Інформаційно-телекомунікаційні 
системи та технології», диплом ІІ ступеня; секція «Експериментальна 
фізика», диплом ІІІ ступеня), Козяр Катерина (секція «Технологічні 
процеси та перспективні технології», диплом ІІ ступеня; секція 
«Теоретична фізика», диплом ІІ ступеня). 

науковий керівник секції теоретичної фізики
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізико-математичних 
дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету
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ЗУБАК 
ПОЛІНА

учениця 5 класу 
загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №4 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області

Поліна старанна та здібна учениця. Скромна, життєрадісна, 
доброзичлива та чуйна. Зважаючи на її зайнятість поза 
навчанням та різнобічні інтереси, дівчинка чудово 
справляється із будь-якою кількістю роботи. Старанно 
опановує всі шкільні предмети, але більш схильна до вивчення 
гуманітарних дисциплін. Багато читає, цікавиться додатковою 
літературою, виконує творчі та додаткові завдання. Уміє 
знаходити джерело інформації та аналізувати, досліджувати її, 
ставити і розв’язувати завдання. 

Поліна – цілеспрямована, наполеглива, докладає усіх 
зусиль для досягнення поставленої мети. 

Дівчинка стверджує, що її перемога в ІV (підсумковому) 
етапі ХХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 
присвяченого Шевченківським дням, під гаслом 
«Об’єднаймося ж, брати мої!» в номінації «Література» – це 
результат наполегливої праці не тільки її, але і вчителя-
наставника. Не зупинятися на досягнутому, а продовжувати 
отримувати нові й нові перемоги – ось гасло, з яким Поліна 
крокує по життю! 

Керівник: Баранчук О. С.

ПЕРЕМОЖНИЦЯ 
ІV (ПІДСУМКОВОГО) ЕТАПУ ХХІ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
УЧНІВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
В НОМІНАЦІЇ «ЛІТЕРАТУРА»

БАРАНЧУК 
ОКСАНА 
СТЕПАНІВНА

вчитель української мови та 
літератури  
загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №4 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області

Оксана Степанівна вбачає головну мету вивчення рідної 
мови у формуванні інтелектуально розвиненої, духовно багатої, 
національно свідомої, творчої особистості. 

Досягнувши високого професіоналізму, забезпечує умови 
для розвитку особистості дитини, сприяє позитивній мотивації 
учнів до пізнавальної діяльності та творчої активності. Тому її 
учні – постійні учасники та переможці мовних та літературних 
конкурсів, олімпіад.

Вчителька підготувала Зубак Поліну, переможницю ІV 
(підсумкового) етапу ХХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості, присвяченого Шевченківським дням, під гаслом 
«Об’єднаймося ж, брати мої!» в номінації «Література». 

Словесник заохочує учнів до формування духовного світу, 
цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних 
орієнтирів, залучає до культурних надбань українського народу 
і людства в цілому засобами рідної мови і літератури. 
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КОЗУБЕНКО 
ІГОР

слухач Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді,

учень 9 класу 
Новопразького 
навчально-виховного 
об`єднання 
«загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад - 
позашкільний центр» 
Новопразької селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області

Ігор дуже активний та цілеспрямований хлопець, любить 
досліджувати та шукати щось нове і робити хоч маленькі, 
але все ж таки відкриття і сидіти на одному місці просто 
не звик. Має міцну основу сформованих знань, умінь та 
навичок. Зарекомендував себе відповідальним, ініціативним, 
наполегливим, працелюбним учнем. Організований, 
уміє критично мислити, робити обгрунтовані висновки, 
цілеспрямовано зосередити увагу на досягненні поставленої 
мети. Вдало використовує знання, набуті в одній галузі, при 
вирішенні питань в інших галузях. Проте, з усіх шкільних 
предметів хлопець найбільше полюбляє хімію. Ігор показав 
себе як всебічно розвинута творча особистість, приймаючи 
активну участь в різноманітних конкурсах, олімпіадах.

Хлопець не дуже любить думати про майбутнє, більше 
живе сьогоднішнім днем. Він не впевнений, чи здійсниться 
його бажання, щодо майбутньої професії, але робота 
над олімпіадами, конкурсами та проєктами показала, що 
він рухається правильним шляхом, а також надала йому 
можливості впевнитись, що віра в свої сили допоможе не 
тільки подолати стереотипні погляди у нашому суспільстві, а 
й пробити будь-яку стіну на його життєвому шляху.

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

ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
НАУКОВИХ УЧНІВСЬКИХ ПРОЄКТІВ І РОЗРОБОК 
«УНІВЕРСІАДА – 2022»

БЕРЕЖНИЙ 
ОЛЕКСІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

вчитель хімії та біології 
Новопразького 
навчально-виховного 
об`єднання «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний 
заклад - позашкільний центр» 
Новопразької селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області

Олексій Олександрович – творчий, енергійний та 
ініціативний вчитель. Незважаючи на невеликий педагогічний 
досвід роботи (2 роки) він вже встиг зарекомендувати себе 
вчителем з високим рівнем педагогічної майстерності. На уроки 
Олексія Олександровича учні йдуть із задоволенням, оскільки 
кожен урок для них є цікавим, сучасним та оригінальним. 
Вимогливий до себе та учнів. Заохочує учнів приймати 
нешаблонні рішення, та лаконічно і точно висловлювати свої 
думки. Враховує в процесі роботи не тільки знання програм, 
але й психічний стан школярів, їхні індивідуальні особливості. 
Володіє  інноваційними освітніми методиками , активно 
їх використовує та поширює у професійному середовищі; 
володіє широким спектром стратегій навчання;  застосовує 
нестандартні форми проведення уроку; активно впроваджує 
форми та методи організації навчально-виховного процесу, 
що забезпечує максимальну самостійність навчання учнів; 
вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного 
процесу в навчальному закладі. Наразі працює над проблемою 
активізації пізнавальної діяльності учнів на предметах 
природничого циклу засобами фреймових технологій.

Особливу увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. 
Якість проведеної роботи підтверджена результативністю: 
за 2021-2022 навчальний рік учні Олексія Олександровича 
здобули призові місця на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з хімії, біології та екології, Всеукраїнських 
дистанційних олімпіад з хімії та біології,  диплом ІІІ ступеня 
на ІІ етапі конкурсу-захисту наукових робіт МАН України, 
Всеукраїнському конкурсі наукових робіт «Універсіада-2022», 
предметному конкурсі «Колосок».

Активна життєва позиція, високий рівень педагогічної 
майстерності, ініціативність та креативність Олексія 
Олександровича забезпечують йому належний авторитет серед 
педагогів, громадськості, школярів та батьків.
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КОШЕЛЬНЮК 
КАТЕРИНА

учениця 8 класу 
комунального закладу 
«Добровеличківський 
ліцей «ІНТЕЛЕКТ» 
Добровеличківської 
селищної ради 
Кіровоградської області

Шкільний вік – найкращий період для формування 
особистості учня. Катерина завжди проводить час із користю не 
тільки у школі, а й за її межами. Ця тендітна учениця має міцний, 
вольовий характер, ніколи не зупиняється на досягнутому.

Катерина має високий рівень навчальних здібностей та 
пізнавальної активності. Володіє широким кругозором, хорошою 
пам’яттю та логікою.

Постійно розвивається і має досягнення з різних начальних 
дисциплін: у 2021/2022 році учениця здобула І місце у ІІ етапі 
Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, ІІ місце – з 
української мови та літератури, фізики та біології, ІІІ місце – з 
математики.

У цьому навчальному році Катерина тільки розпочала 
свій шлях у науку: взявши участь у Шостому Міжнародному 
конкурсі наукових і мистецьких робіт імені Володимира Маняка 
та Лідії Коваленко, учениця здобула перемогу в номінації 
«Кращі дослідницькі та мистецькі роботи учнів закладів 
загальної середньої освіти 5-8 класів» (диплом ІІІ ступеня). У 
своїх дослідженнях вона розкриває нам історію нашої країни, 
причетність до неї кожної родини. Учениця ставить  перед собою 
високі цілі та досягає нових вершин. Усі її перемоги  є стартом 
для творчого, інтелектуального й духовного зросту.

Керівник: Устюжаніна О. В.

ПЕРЕМОЖНИЦЯ 
VI МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ  
НАУКОВИХ І МИСТЕЦЬКИХ РОБІТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА МАНЯКА ТА  
ЛІДІЇ КОВАЛЕНКО (ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

УСТЮЖАНІНА 
ОЛЕНА 
ВІКТОРІВНА

вчитель історії та правознавства 
комунального закладу 
Добровеличківський ліцей 
«ІНТЕЛЕКТ» 
Добровеличківської 
селищної ради 
Кіровоградської області

За час роботи показала високий професіоналізм, відмінну 
теоретичну та практичну підготовку, володіння новітніми 
інноваційними методиками й технологіями та активне 
використання їх у професійному середовищі; володіння 
технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням 
особливостей навчального матеріалу та здібностей учнів; 
формування навичок самостійного здобуття знань й 
застосовування їх на практиці.

Вчитель велику увагу приділяє не скільки оцінюванню 
обсягу матеріалу, що залишився в пам’яті учня, скільки вмінню 
його аналізувати, узагальнювати, активно використовувати в 
нестандартній ситуації, умінню самостійно здобувати знання, 
вести пошуково-дослідницьку роботу. 

Сприяє формуванню в учнів поваги до принципів 
загальнолюдської моралі, батьків, культурно-національних, 
духовних, історичних цінностей України. Вчить любити і 
шанувати історію свого краю та родини.

Вимогливість вчителя до учнів поєднується з гуманним, 
демократичним ставленням до кожного. Таке виконання своїх 
професійних обов’язків забезпечує високу результативність та 
якість роботи. 

Її вихованці є неодноразовими переможцями та учасниками 
обласного етапу Всеукраїнських олімпіад з історії та 
правознавства, учасниками та призерами Всеукраїнських та 
Міжнародних конкурсів. Члени клубу «Скіф», який очолює 
Олена Вікторівна, є постійними призерами районного та 
учасниками обласного Історичного турніру.

Цьогоріч її учениця Кошельнюк Катерина на Шостому 
Міжнародному конкурсі наукових і мистецьких робіт імені 
Володимира Маняка та Лідії Коваленко в номінації «Кращі 
дослідницькі та мистецькі роботи учнів закладів загальної 
середньої освіти 5-8 класів» посіла ІІІ місце, а Щербова 
Анастасія здобула диплом ІІІ ступеня на ХV Міжнародному 
конкурсі з українознавства для учнів 8-11 класів ЗЗСО.
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ЛИСЕНКО 
ДАР’Я

учениця 9 класу 
комунального закладу 
«Перчунівський ліцей» 
Піщанобрідської сільської ради

Проявляти здібності до навчання Дар’я почала ще в 
дошкільному віці. У колі одноліток учениця проявляє себе 
дружелюбною та доброзичливою особистістю, на яку можна 
покластися у відповідальних ситуаціях. Вона дисциплінована, 
вихована, наполеглива та сумлінна учениця, яка серйозно 
ставиться до процесу навчання, адже усвідомлює його 
важливість для себе у майбутньому.

Приймає активну участь у громадському житті класу та 
закладу, є учасником шкільної самодіяльності. Має дипломи 
та сертифікати Міжнародного природничого конкурсу 
«Колосок», Міжнародної природознавчої гри «Геліантус», 
Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», призерка 
олімпіади «Олімпус-зимова сесія» з англійської мови, 
конкурсів на платформі «Всеосвіта» та «На урок». 

Дар’я є учасницею районних олімпіад з української мови 
та літератури, історії України, англійської мови .

Учениця мріє здобути вищу освіту та допомагати будувати 
майбутнє нашої незалежної та вільної України!  

ПЕРЕМОЖНИЦЯ 
IV (ПІДСУМКОВОГО) ЕТАПУ 
ХХІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ  
УЧНІВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 
(НОМІНАЦІЯ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА 
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ»)

КУЗЬМОВИЧ 
МИКОЛА 
ЮРІЙОВИЧ

учитель історії 
комунального закладу 
«Перчунівський ліцей» 
Піщанобрідської сільської ради

Микола Юрійович має належну науково-теоретичну та 
методичну підготовку. Добре визначає мету уроку, поєднує 
різні види навчальної діяльності. Орієнтується в сучасних 
психолого-педагогічних концепціях навчання й активно 
застосовує їх у своїй практичній діяльності. 

Важливим елементом в діяльності Миколи Юрійовича є 
створення умов для навчання, виховання і розвитку учнів, 
обов’язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, 
інтереси у поєднанні з гейміфікацією навчальної діяльності. 
Процес формування компетенцій вчитель здійснює шляхом 
широкого використання у навчальному процесі творчих робіт, 
проєктів, науково-дослідницьких робіт.

Організовуючи діяльність учнів, Микола Юрійович 
піклується про створення умов для випробування їх у 
різновидах навчальної діяльності з метою поступового 
формування вмінь та навичок, розвитку здібностей, 
захоплення предметом історії через радість досягнення успіху. 

Значну увагу приділяє вчитель самостійній діяльності як 
одному із різновидів роботи.

У 2019 році Микола Юрійович був співкерівником науково-
дослідницької роботи «Єднаймося, бо ми того варті!» на ХІХ 
Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Єднаймося ж, 
брати мої!», яку готував і захищав учень 11 класу Коваленко 
Вадим, зайнявши І місце (диплом І ступеня). 

Цьогоріч під керівництвом вчителя учні 9 класу 
Лисенко Дар’я та Письменний Олег стали переможцями IV 
(підсумкового) етапу ХХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості у номінації «Історія України та державотворення».
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ЛИТВИНЧУК 
ДАРІЯ

учениця 10 класу 
опорного навчального закладу 
«Богданівська загальноосвітня 
школа І-III 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, Дарія 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 XІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (диплом 
II ступеня).

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

Керівник: Ковальова О. В.

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

КОВАЛЬОВА 
ОЛЕНА 
ВОЛОДИМИРІВНА

вчитель української мови 
та літератури 
опорного навчального закладу 
«Богданівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
імені І. Г. Ткаченка 
Суботцівської сільської ради 
Кропивницького району 
Кіровоградської області»

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».
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ЛІСОВЕНКО 
ВЛАДИСЛАВ

вихованець 
Побузького центру дитячої 
та юнацької творчості 
Побузької селищної ради

Владислав відвідує гурток Клубу «Ніка» з вересня 2018 
року. Вихованець  усебічно  розвинений,  здібний,  активний, 
комунікабельний. Вміє розрахувати свій час – навчання/дозвілля. 
Багато читає та дивиться пізнавальні програми. Вміє і любить 
фантазувати, спілкуватися з друзями, користується авторитетом 
серед однокласників. Захоплюється фотографуванням, є 
переможцем обласних конкурсів «Моя країна Україна»,  
«В об’єктиві натураліста». 

Цікавиться експериментами та дослідами – із захопленням 
доглядає за мурашиною фермою, своїми спостереженнями 
ділиться з однокласниками та друзями, юний натураліст. Гурток 
відвідує із задоволенням,  приймає участь в інтелектуальних  
іграх  на місцевому, обласному та Всеукраїнських рівнях. Є 
призером Всеукраїнського конкурсу УМАКО «Сузір’я» «Космічні 
фантазії» 2022 р. у номінації фото, відео та кіномистецтво 
(ІІ місце). Будує глобальні плани на майбутнє в науковій сфері.

У спілкуванні доброзичливий, розсудливий, чесний, 
самостійний, товариський, цікавий співрозмовник.

Керівник: Лісовенко О. П.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ  
ЮНИХ ДОСЛІДНИКІВ «КРИСТАЛИ»  
ІМЕНІ ЄВГЕНА ГЛАДИШЕВСЬКОГО 
В НОМІНАЦІЇ «НАЙОРИГІНАЛЬНІШИЙ 
КРИСТАЛ» (СЕРЕДНЯ ВІКОВА КАТЕГОРІЯ)

ЛІСОВЕНКО 
ОЛЬГА 
ПАВЛІВНА

керівник гуртка 
Побузького центру дитячої 
та юнацької творчості
Побузької селищної ради

Ольга Павлівна працює керівником гуртка Клуба «Ніка» 
в Побузькому центрі дитячої та юнацької творчості Побузької 
селищної ради з 2005 року, заступник директора з 2013 року. 

Здібний організатор дитячого колективу, фахівець з 
високим рівнем теоретичної, практичної та методичної 
підготовки, компетентний педагог з великим творчим 
потенціалом. Велику увагу приділяє якості освіти.  
Є співавтором методичної розробки «Мовно – комунікативна 
компетентність як складова розвитку особистості (на прикладі 
організації та проведення англо-українських вікторин)».

Під час організації масових заходів у ЦДЮТі 
Ольга Павлівна виступає генератором ідей та організатором. 
Її праця є вагомим внеском у справу виховання активних, 
розумних, морально здорових громадян України.

Ольга Павлівна проводить велику роботу з пропаганди 
інтелектуального розвитку дітей. Є постійним організатором 
районних інтелектуальних ігор, активний учасник обласної 
творчої групи з інтелектуального розвитку молоді.

ЇЇ вихованці із задоволенням приймають участь у 
Всеукраїнському конкурсі юних дослідників «Кристали» імені 
Євгена Гладишевського.
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МАКАРЕНКО 
ЯРОСЛАВА

учениця 6 класу 
Созонівського ліцею 
Великосеверинівської 
сільської ради 
Кропивницького району 
Кіровоградської області

Ярослава дуже багато читає художньої літератури, активна 
відвідувачка міської бібліотеки імені Тараса Шевченка, має 
нахил до вивчення предметів гуманітарного циклу, дуже 
любить перевіряти свої знання у різноманітних предметних 
олімпіадах як в очних, так і в онлайн-форматі, зокрема 
на платформі освітнього порталу «На Урок» у минулому 
навчальному році в інтернет-конкурсах «150 імен Лесі 
Українки» та «#ТГШ207: Таємниця генія Шевченка» вона має 
дипломи ІІ ступеня.

Дівчинка творча, здатна до пошукової, дослідницької 
діяльності, при чому цікавиться маловідомими сторінками 
літератури та культури рідного краю. Так, у 2020-2021н.р. 
Ярослава була учасницею обласного етапу ХХ Всеукраїнського 
конкурсу учнівської творчості, що проходить під загальним 
гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!», на тему: «Торуй свій 
шлях – той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе навіки 
вік» (В. Стус)» у номінації «Література», у якому написала 
есе «Василь Макарович Остапенко – художник-лялькар 
з дитинством у серці» про свого родича, відомого діяча 
Кіровоградщини, художника-декоратора Кіровоградського 
академічного обласного театру ляльок, а також посіла ІІ місце 
у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «Крок до знань 2021» 
з відеопроєктом на тему «Персоніфікований образ весни у 
поезіях збірки Дмитра Іванова «Село в терновому вінку».

Керівник: Щербина С. В.

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

ЩЕРБИНА 
СВІТЛАНА 
ВАСИЛІВНА

вчитель української мови та 
літератури Созонівського ліцею 
Великосеверинівської 
сільської ради 
Кропивницького району 
Кіровоградської області

Світлана Василівна – досвідчений педагог із відмінною 
методичною і науково-теоретичною підготовкою, активно 
працює над розвитком творчих здібностей своїх вихованців 
та вихованок на уроках української мови,  літератури та 
в позаурочний час. Уникаючи у своїй роботі штампів і 
використовуючи особистісно зорієнтований підхід до навчання, 
вчителька вважає, що сучасний педагог має розвивати ключові 
і предметні компетентності перш за все у себе, щоб стати 
агентом змін у НУШ через інноваційне освітнє середовище. 
Адже зараз іншого шляху немає, недарма народна мудрість 
каже: «Не навчайте дітей так, як навчали вас. Вони народились 
в інші часи». 

Результатом плідної праці керівником секції 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді є те, 
що її вихованці посідають призові місця на олімпіадах та 
конкурсах різного рівня: ІІ (обласний) етап Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України, Всеукраїнська олімпіада 
з української мови та літератури, Міжнародний конкурс 
української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнський 
літературний конкурс «Об’єднаймося ж, брати мої!», 
Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка, тощо. 

Світлана Василівна бере участь у конкурсах учительської 
майстерності, переконана в тому, що має завжди «тримати 
планку», вдосконалюючись і відшліфовуючи високий рівень. 
Так, двічі, у 2003 та 2009 роках вона ставала лауреатом 
обласного конкурсу «Вчитель року» в номінації «Українська 
мова та література». 

Творчо підходячи до своєї праці, педагог створила ряд 
методичних розробок уроків та позакласних заходів, які 
друкувалися в посібниках обласних та всеукраїнських фахових 
видань, а карантин березня-травня 2020 рік допоміг їй 
розширити можливості ділитися своїм досвідом із педагогами 
України в онлайн-режимі через особисті сторінки в освітніх 
проєктах «На Урок» та «Всеосвіта».
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МАРТИНОВА 
АРІНА

учениця 7 класу 
комунального закладу 
«Долинський 
опорний заклад загальної 
середньої освіти – гімназія І-ІІІ 
ступенів № 3 
Долинської міської ради»

Аріна має високий рівень знань з усіх предметів. Охоче й 
легко навчається, виділяється вмінням добре викладати свої 
думки, демонструє здібності до практичного застосування знань. 
Особливий інтерес виявляє до вивчення філології. Постійно 
працює над удосконаленням власних здібностей, багато читає 
художньої літератури. Цілеспрямована, старанна, креативна, 
допитлива. Вивченням творчості Т. Г. Шевченка зацікавилася у 
7 класі, багато знає напам’ять віршів письменника. 

Дівчина має хорошу пам’ять, багатий словниковий запас, 
використовує у мовленні речення різної структури. Допитлива, 
уміє ставити вдумливі запитання, володіє вмінням знаходити 
вихід із нестандартних ситуацій, бачити зв’язки між різними 
явищами, подіями, далекими за змістом.

Аріна має особливу оригінальну уяву, нестандартне бачення 
світу й нешаблонне мислення, здатна спостерігати одночасно 
декілька процесів і активно вивчати все оточуюче. Проявляє 
талант в умінні вигадувати й розповідати історії. Любить 
виконувати завдання дослідницького характеру. 

Дівчина вимоглива до себе, самокритична. Активно прагне 
брати на себе ініціативу, творити добро. Виявляє інтерес до 
духовних цінностей.

У майбутньому мріє стати фахівцем української філології, тому 
що переконана, що саме мова формує національний менталітет, 
є живим свідком історії народу, зберігає його культурні здобутки, 
що є визначальним чинником життя людини й суспільства.

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

ТОЛМАЧ 
НАТАЛІЯ 
ІВАНІВНА

вчитель української мови 
та літератури 
комунального закладу 
«Долинський 
опорний заклад загальної 
середньої освіти – гімназія 
І-ІІІ ступенів №3 
Долинської міської ради»

Наталія Іванівна – творча, ініціативна, її уроки завжди 
сучасні, цікаві, оригінальні, відзначаються методичною 
щільністю, логічною завершеністю, високим науковим та 
теоретичним рівнем. Навчальний процес на уроках вчитель 
будує так, щоб  він  був ефективним, оптимальним за 
структурою, цікавим, сприяв розкриттю творчого потенціалу 
школярів, забезпечував необхідні уміння і навички, 
стимулював до знаходження виходу з різних ситуацій. 

Як учитель-новатор апробує та використовує у своїй 
діяльності  сучасні методики навчання, є членом обласних 
творчих груп «Унормування сучасної української мови», 
«Інформаційні технології в роботі вчителя української мови 
та літератури». Пройшла підготовку за програмою творчої 
групи вчителів української мови та літератури «Практичне 
використання інструментів Microsoft та Google в роботі вчителя 
української мови та літератури». 

У своїй роботі віддає перевагу сучасним інноваційним 
технологіям, результативно працює з обдарованими дітьми, 
основну увагу зосереджує на розвитку їх творчих здібностей. 

Щорічно Наталія Іванівна готує переможців олімпіади з 
української мови та літератури, Міжнародного конкурсу знавців 
української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка. 

На високому рівні проводить позакласну роботу: мовно-
літературні квести, інтелектуальні ігри, літературно-музичні 
композиції, що посилює інтерес учнів до вивчення предмету, 
сприяє оволодінню ними різними формами спілкування, вчить 
своїх вихованців використовувати набуті знання в практичній 
діяльності, уважно ставитись до слова, знайомить з багатством 
і красою рідної мови.
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МАТЛАХ 
НИКИТА

слухач Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді,

учень 10 класу комунального 
закладу «Навчально-виховне 
об’єднання ліцей-школа-
дошкільний навчальний заклад 
«Вікторія-П» 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області»

Никита наполегливий та відповідальний учень. Для 
досягнення результату добре виконує поставлені завдання. Має 
широке коло інтересів, поглиблено вивчає англійську мову.

Цікавиться інформаційними та телекомунікаційними 
системами та технологіями, а також технологічними процесами 
та перспективними технологіями. Тому він вважає, що навчання 
в Кіровоградській Малій академії наук учнівської молоді, 
відділенні технічних наук є одним із найважливіших чинників 
розвитку науки і допоможе в обранні подальшого навчання 
та отриманні вищої освіти. Такі чинники сприяли подальшому 
розвитку наукових інтересів та підготовці до участі в роботі МАН 
України.

У 2021-2022 навчальному році брав участь у наступних 
конкурсах: І етап Всеукраїнської науково-технічної виставки-
конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України», 
секція екологія та ресурсозбереження, тема проєкту «Розробка 
побутового фільтру для очищення води» (диплом учасника); 
Обласний конкурс наукових проєктів «Інсайти сьогодення від 
юних дослідників Кіровоградщини», секція екологічно безпечні 
технології та ресурсозбереження, тема проєкту «Розробка 
багатосекційного фільтру очищення води для використання з 
побутовими поліпропіленовими фільтрами» (диплом учасника).

У лютому 2022 році Никита у ІІ (обласному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів виборов ІІІ місце у секції технологічні процеси та 
перспективні технології, тема проєкту «Багатосекційний фільтр 
очищення води».

Науковий керівник: Трушаков Д. В.

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

ТРУШАКОВ 
ДМИТРО 
ВОЛОДИМИРОВИЧ

керівник секції 
інформаційно-телекомунікаційні 
системи та технології 
Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді,

кандидат технічних наук, 
доцент кафедри автоматизації 
виробничих процесів 
Центральноукраїнського 
національного технічного 
університету

Дмитро Володимирович має якісний рівень професійної 
підготовки, постійно удосконалює наукові знання та 
використовує їх на практиці при викладанні матеріалу 
студентам та учням. 

Сфера наукових інтересів: автоматизація технологічних 
процесів, інформаційно-телекомунікаційні системи та 
технології, неруйнівний контроль та технічна діагностика, 
діагностика систем та теорія надійності.

Співавтор 112 наукових праць, у тому числі 11 наукових 
праць зареєстровано у науково-метричній базі «Scopus»; 
отримано 10 патентів на винахід; 23 навчально-методичні 
роботи (методичні вказівки); учасник багатьох міжнародних та 
всеукраїнських наукових семінарів та конференцій. 

Має сертифікат компетентності фахівця з неруйнівного 
контролю та кваліфікаційне посвідчення (Центр сертифікації 
при Українському товаристві неруйнівного контролю та 
технічної діагностики). 

Велику увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. У 
2020-2021 навчальному році його вихованці Посторонко Назар 
та Щепін Валерій отримали І місця на II (обласному) етапі 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України в секціях «Інформаційно-
телекомунікаційні системи та технології» та «Технологічні 
процеси та перспективні технології». 

У 2021-2022 навчальному році вихованець Матлах Никита 
був учасником IІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в 
секції «Технологічні процеси та перспективні технології» 
(диплом ІІІ ступеня).
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МОРОЗ 
МАКСИМ

вихованець екологічного гуртка 
«Жайворонок» 
комунального закладу 
«Петрівський центр дитячої 
та юнацької творчості» 
Петрівської селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області

Максима найбільше цікавлять експерименти, за допомогою 
яких можна вивчати явища природи. Першою науковою роботою 
Максима було дослідження «Властивості повітря. Досліди на 
кухні». Свій проєкт хлопець захищав на районній конференції 
наукових досліджень «Учнівська творчість» (ІІІ місце).

Максиму подобається хімія, тому наступною роботою стало 
дослідження вмісту солей у воді із різних джерел рідного 
селища. Для цього учень ознайомився із вимогами до якості 
питної води в Україні, вивчив теоретичний матеріал про 
мінеральний склад води та протягом 6 місяців проводив фізичні 
аналізи за допомогою цифрової лабораторії «НеоЛог». 

Закінчений проєкт «Вивчення загального вмісту солей у 
питній воді» Максим захищав на Всеукраїнському конкурсі 
винахідницьких і раціоналізаторських проєктів в секції «Екологія» 
та виборов ІІІ місце.

Керівник: Тимченко Н. П.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
ВИНАХІДНИЦЬКИХ І РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ 
ПРОЄКТІВ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО 
НАПРЯМУ В КАТЕГОРІЇ (СЕКЦІЇ) 
«ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 
ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ» 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

ТИМЧЕНКО 
НАТАЛІЯ 
ПЕТРІВНА

Переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних 
закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник екологічного 
гуртка» (2016 рік).

Розвиток творчих здібностей гуртківців, формування інтересу 
до поглибленого вивчення теоретичних основ біології та екології – 
основне завдання керівника екологічного гуртка.  
Із цією метою Наталія Петрівна залучає гуртківців до роботи над 
новими екологічними проектами, до участі у науково-дослідницькій 
діяльності, у науково-практичних конференціях, районних, обласних, 
Всеукраїнських акціях, конкурсах, експедиціях. Вміло здійснює 
індивідуальний підхід, мотивацію до науково-дослідницької 
діяльності, вибір актуальних екологічних проблем, що забезпечують 
високий результат саме зі здібними дітьми.

керівник екологічного гуртка «Жайворонок»
комунального закладу «Петрівський центр дитячої та юнацької творчості» 
Петрівської селищної ради Олександрійського району 
Кіровоградської області
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НАЗАРКО 
АНАСТАСІЯ

слухачка Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді,

учениця 9 класу 
Глодоського ліцею 
Глодоської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області

Анастасія з дитинства любить читати книжки. Вона 
захоплюється літературою, любить декламувати вірші, робить 
спроби писати власні поезії.

Кілька років тому дівчина відкрила для себе ім’я письменника 
діаспори Фотія Мелешка та його повість «Три покоління», яка 
є малодослідженою в літературознавстві. Протягом тривалого 
часу унікальне культурне надбання було для українців закрите, 
витіснене на маргінес. 

Рано чи пізно кожна людина приходить до бажання глибше 
пізнати світ, який нас оточує, випробувати свої сили, розум, 
старанність. Можливо саме тому Анастасія брала участь у різних 
конкурсах, де досягла значних результатів. У 2018 році зайняла 
ІІІ місце у фінальному етапі Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу імені Тараса Шевченка. У 2019 році стала переможцем 
ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 
Тараса Шевченка. 

У 2020 році вперше брала участь в обласному конкурсі 
науково-дослідницьких проєктів «Інсайти сьогодення від юних 
дослідників Кіровоградщини» у секціях «Українська мова» та 
«Літературна творчість», де зайняла перше та третє місця. У 
2021 році захищала наукову роботу в конкурсі-захисті наукових 
робіт в Кіровоградській МАН в секції «Українська література», 
де зайняла ІІ місце за роботу «Образ третього покоління як 
метафора майбутнього України в повісті «Три покоління» Фотія 
Мелешка».

Два роки поспіль учениця була активним учасником обласних 
літературно-краєзнавчих Куценківських читань. Цього року вони 
відбулися під гаслом «Літературне краєзнавство і національна 
пам’ять».

Рідна мова та рідне слово ваблять, притягують ученицю своїм 
чаруючим магнетизмом, тому вже сьогодні вона планує свій шлях 
у майбутнє прокладати саме стежками філологічної науки.

ПЕРЕМОЖНИЦЯ 
ХV МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ З 
УКРАЇНОЗНАВСТВА ДЛЯ УЧНІВ 8-11 КЛАСІВ 
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

МАЛИШКО 
ВАЛЕНТИНА 
ГРИГОРІВНА

керівник гуртка  
«Українська література»,

вчитель 
української мови та літератури 
Глодоського ліцею 
Глодоської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області

Вчитель вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне 
звання «Старший учитель», лауреат районної премії імені 
Василя Сухомлинського 2017 року.

Досконало володіє методикою викладання української 
мови та літератури, забезпечує свідоме засвоєння системи 
знань, умінь і навичок, потрібних для загального розвитку 
учнів. Впроваджує інноваційні форми та методи в освітній 
процес, активно їх використовує та поширює у професійному 
середовищі.

Серед учнів Малишко В. Г. з 2020 року є переможці 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН: у 2020 році – Юрчик 
Аліна (ІІІ місце), Упиренко Богдана (ІІІ місце); у 2021 році 
– Упиренко Богдана (І місце) та Назарко Анастасія (ІІ місце); 
у 2022 році – Назарко Анастасія (ІІ місця за обидві роботи). 
Щороку учні Малишко В.Г. беруть участь та мають перемоги в 
обласному конкурсі науково-дослідницьких проєктів «Інсайти 
сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини». 

У 2021 році Назарко А. стала переможцем обласного 
етапу ХХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 
«Об`єднаймось, брати мої». У 2017 році в ІІ етапі 
Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра 
Яцика зайняла ІІ місце; у ІІ етапі Міжнародного мовно-
літературного конкурсу імені Тараса Шевченка – І місце в ІІ 
етапі та стала переможцем ІІІ етапу. У 2018 році зайняла ІІІ 
місце в фінальному етапі Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу імені Тараса Шевченка.

Учні Валентини Григорівни були переможцями конкурсів: 
«Шкільна журналістика» (2021) – Бондаренко Кароліна; 
«Моя Батьківщина – Україна» – Назарко А. (ІІ місце), 
Мороз М. (ІІ місце), Бондаренко Кароліна (ІІІ місце); ХV 
Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 
класів – 3 переможці: Назарко А. (ІІ місце), Мороз М. (ІІ місце), 
Солдатова А. (ІІІ місце). 

Учні Малишко В. Г. часто обирають філологічні 
спеціальності у вищих навчальних закладах України. 
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НІКОЛАЙЧЕНКО 
ОЛЕКСАНДР

учень 6 класу 
опорного навчального закладу 
«Богданівська загальноосвітня 
школа І-III ступенів 
імені І. Г. Ткаченка 
Суботцівської сільської ради 
Кропивницького району 
Кіровоградської області»

Олександр вміє впевнено та наполегливо йти до перемоги, 
не дивлячись на свій врівноважений та спокійний, на 
перший погляд, підхід до речей. Йому добре знайомі поняття 
“конкуренція” та “інтрига відбору” кращих серед кращих.  
Навчання у 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 
лише другий рік поспіль, це не завадило йому у досягненні 
поставленої мети. Саша охоче й легко навчається, виявляє 
різнобічну допитливість, повністю віддається улюбленій справі. 
Шестирічний досвід занять бально-спортивною хореографією 
заклали міцний фундамент у дитячій свідомості стосовно 
виборювання свого місця під сонцем, конкурентоспроможності 
та партнерства у боротьбі. Ця неймовірна атмосфера повністю 
поглинула його внутрішній світ, виховуючи при цьому міцність 
духу, спортивну витримку та непохитне бажання постійного 
розвитку гармонії тіла та розуму. 

У мирний час – це поїздки усією Україною (Чемпіонати, 
Всеукраїнські та Міжнародні змагання), та віримо, що попереду – 
ще безліч цікавих перспектив. Цьогоріч, взято ще одну вершину і 
у навчанні - перемога у XІІ Міжнародному мовно-літературному 
конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 
(диплом II ступеня). Адже, освітній фронт – це своєрідне поле 
бою, де дозволено використовувати єдину зброю – ЗНАННЯ та 
без підтримки наставника виграти бій практично неможливо.

Ще багато чого не реалізовано: мрій, планів та задумів. 
Нехай вони будуть такими ж успішними й перспективними, як і 
цьогорічні перемоги в інтелектуальних випробуваннях. 

Керівник: Ковальова О. В.

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

КОВАЛЬОВА 
ОЛЕНА 
ВОЛОДИМИРІВНА

вчитель української мови 
та літератури 
опорного навчального закладу 
«Богданівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
імені І. Г. Ткаченка 
Суботцівської сільської ради 
Кропивницького району 
Кіровоградської області»

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».
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ПИСАРЕНКО 
СОФІЯ

слухачка Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді, 

учениця 10 класу 
Глодоського ліцею 
Глодоської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області

Софія великий досвід здобула, ставши слухачкою 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді секцій 
екології та валеології. 

Софія – щорічний переможець ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України; у 2022 році представляла дві наукові 
роботи у різних секціях, де зайняла два ІІІ місця.

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

ПЕРЕМОЖНИЦЯ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
ВИНАХІДНИЦЬКИХ І РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ 
ПРОЄКТІВ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО 
НАПРЯМУ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ЕКОЛОГІЧНОГО ХАКАТОНУ ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ 
МОЛОДІ «X REALITY ECOLOGICAL HACK-2021»
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

МОХОНЬКО 
АНЖЕЛА 
АНАТОЛІЇВНА

керівник гуртка  
«Юні рослинники»,  
учитель хімії та біології 
Глодоського ліцею  
Глодоської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області

Анжела Анатоліївна успішно реалізує вимоги оновлених 
навчальних програм з хімії та біології, володіє інноваційними 
освітніми методами й технологіями. Уміло та ефективно 
здійснює науково-методичну і науково-дослідну діяльність.

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 юннатівського природоохоронного 
руху «Зелена естафета», Всеукраїнського конкурсу «Еко-Техно 
Україна – 2021», Всеукраїнського зльоту юних дослідників-
природознавців «Науковий челендж», Всеукраїнського 
зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 
об’єднань, Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і 
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 
напряму.

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

Роботи під її керівництвом, присвячені екологічній, 
здоров’язбережувальній та аграрній проблематиці, 
визначаються проблемністю, нестандартністю та відповідають 
вимогам до оформлення. Про це свідчать щорічні перемоги її 
учнів на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Має 
учасників і переможця ІІІ етапу.
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ПИСЬМЕННИЙ 
ОЛЕГ

учень 9 класу 
комунального закладу 
«Перчунівський ліцей» 
Піщанобрідської сільської ради

Олег – надзвичайно обдарована, глибоко мисляча та 
творча особистість. 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.

Приймає активну участь у спортивному та громадському 
житті школи та класу. Олег цікавиться інформаційними 
технологіями і, як результат, є постійним учасником районних 
олімпіад з інформатики. Олег є учасником районного та 
переможцем ІІІ (обласного) етапу ХХІ Всеукраїнського 
конкурсу учнівської творчості, що проходив під гаслом 
«Об’єднаймося ж, брати мої» у номінації «Історія України та 
державотворення» з роботою «Життєвий шлях кіборга із села 
Перчунове Письменного Валерія» (жовтень, 2021р.). 

Цьогоріч учень став переможцем IV (підсумкового) етапу 
ХХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації 
«Історія України та державотворення».

Прекрасно орієнтується у новинках науково-технічного 
прогресу та намагається сам бути його рушієм. 

У майбутньому Олег планує займатися інформаційними 
технологіями, програмуванням та кібербезпекою.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ  
IV (ПІДСУМКОВОГО) ЕТАПУ 
ХХІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ  
УЧНІВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 
(НОМІНАЦІЯ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА 
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ»)

КУЗЬМОВИЧ 
МИКОЛА 
ЮРІЙОВИЧ

учитель історії 
комунального закладу 
«Перчунівський ліцей» 
Піщанобрідської сільської ради

Микола Юрійович має належну науково-теоретичну та 
методичну підготовку. Добре визначає мету уроку, поєднує 
різні види навчальної діяльності. Орієнтується в сучасних 
психолого-педагогічних концепціях навчання й активно 
застосовує їх у своїй практичній діяльності. 

Важливим елементом в діяльності Миколи Юрійовича є 
створення умов для навчання, виховання і розвитку учнів, 
обов’язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, 
інтереси у поєднанні з гейміфікацією навчальної діяльності. 
Процес формування компетенцій вчитель здійснює шляхом 
широкого використання у навчальному процесі творчих робіт, 
проєктів, науково-дослідницьких робіт.

Організовуючи діяльність учнів, Микола Юрійович 
піклується про створення умов для випробування їх у 
різновидах навчальної діяльності з метою поступового 
формування вмінь та навичок, розвитку здібностей, 
захоплення предметом історії через радість досягнення успіху. 

Значну увагу приділяє вчитель самостійній діяльності як 
одному із різновидів роботи.

У 2019 році Микола Юрійович був співкерівником науково-
дослідницької роботи «Єднаймося, бо ми того варті!» на ХІХ 
Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Єднаймося ж, 
брати мої!», яку готував і захищав учень 11 класу Коваленко 
Вадим, зайнявши І місце (диплом І ступеня). 

Цьогоріч під керівництвом вчителя учні 9 класу 
Лисенко Дар’я та Письменний Олег стали переможцями IV 
.(підсумкового) етапу ХХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості у номінації «Історія України та державотворення».
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ПОДКОПАЄВА 
ВЕРОНІКА 

учениця 5 класу 
комунального закладу 
«Петрівське 
навчально-виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-гімназія»
Петрівської селищної  ради 
Олександрійського району
Кіровоградської області

Дівчинка надзвичайно цілеспрямована і наполеглива, завжди  
докладає максимум зусиль для досягнення будь-якої мети: чи то 
у шкільному житті, чи у повсякденних ситуаціях.

Має різноманітний світ захоплень: відвідує спортивну секцію 
з кіокушинкай карате, читає художню літературу, танцює, співає, 
декламує художні тексти. Із великим задоволенням бере участь у 
конкурсах і змаганнях, має багато перемог та нагород.

Відмінно навчається,  найбільше подобаються уроки 
математики, української мови та літератури. Улюблена книга 
Вероніки – «Кобзар» Тараса Григоровича Шевченка, знає 
напам’ять багато його поезій. Тож без вагань погодилася брати 
участь у  Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка. 
Виборола перемоги на шкільному,  обласному та Всеукраїнському 
(фінальному) етапах. 

Цьогоріч здобула ще одну  літературну перемогу: ІІІ місце 
у обласному етапі конкурсу авторської казки «Пригоди у країні 
Толерантності». 

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

СЛОБОДЯНИК 
ОЛЬГА 
ВІКТОРІВНА

вчитель української мови 
та літератури 
комунального закладу 
«Петрівське 
навчально-виховне об’єднання 
«загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-гімназія» 
Петрівської селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області

Філологічна ерудиція вчителя – перший чинник його 
особистості. А другий – методична вправність, без якої не йде 
на користь найвагоміший науковий вантаж і яка розуміється 
як постійний творчий пошук – cаме такі риси вирізняють 
діяльність Слободяник Ольги Вікторівни. 

Ольга Вікторівна приділяє увагу гуманізації навчання, 
орієнтуючись на загальнолюдські моральні цінності, вчить 
виділяти головне, застосовувати знання у практичній 
діяльності. Прагне так провести урок, щоб діти не пішли 
з нього байдужими, а збагатилися знаннями, почуттями. 
Проводить  цікаву і змістовну позакласну роботу.

Використовує міжпредметні зв’язки, що сприяє 
поглибленому розумінню явищ, які вивчаються, розширенню 
кругозору учнів. Цікавиться новинками літератури, виховує 
читацькі смаки учнів, любов до  літератури рідного краю. 
Вважає, що основне в її роботі – розвиток творчої особистості.

Учні Ольги Вікторівни постійні переможці ІІ-IV етапів 
Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, 
Міжнародного конкурсу знавців української мови імені 
Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, творчих 
конкурсів. 

За час професійної діяльності її вихованці вибороли 22 
перемоги всеукраїнського та обласного рівнів. 
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ПОЛЮХОВИЧ 
РОМАН

учень  6 класу 
Глодоського ліцею 
Глодоської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області

Роман у складі команди був учасником Всеукраїнського 
зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 
об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти та 
у презентації виставки «Щедрість рідної землі», у складі команди 
зайняв ІІ місце, а у Всеукраїнській виставці досягнень юних 
натуралістів «Виставковий павільйон НЕНЦ» – ІІІ місце. 

Зацікавившись науковою діяльністю, Роман був учасником 
і переможцем Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і 
раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму, 
де у категорії «Охорона здоров’я» зайняв ІІІ місце.

У 2021 році зайняв І місце в обласному конкурсі 
наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників 
Кіровоградщини» у секції «Біологія людини». 

ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЗЛЬОТУ ВИРОБНИЧИХ 
БРИГАД, ТРУДОВИХ АГРАРНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА 
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ ВИНАХІДНИЦЬКИХ І 
РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ ПРОЄКТІВ 
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ
(ДИПЛОМ ІІ ТА ІІІ СТУПЕНЯ)

МОХОНЬКО 
АНЖЕЛА 
АНАТОЛІЇВНА

керівник гуртка  
«Юні рослинники»,  
учитель хімії та біології 
Глодоського ліцею  
Глодоської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області

Анжела Анатоліївна успішно реалізує вимоги оновлених 
навчальних програм з хімії та біології, володіє інноваційними 
освітніми методами й технологіями. Уміло та ефективно 
здійснює науково-методичну і науково-дослідну діяльність.

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 юннатівського природоохоронного 
руху «Зелена естафета», Всеукраїнського конкурсу «Еко-Техно 
Україна – 2021», Всеукраїнського зльоту юних дослідників-
природознавців «Науковий челендж», Всеукраїнського 
зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 
об’єднань, Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і 
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 
напряму.

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

Роботи під її керівництвом, присвячені екологічній, 
здоров’язбережувальній та аграрній проблематиці, 
визначаються проблемністю, нестандартністю та відповідають 
вимогам до оформлення. Про це свідчать щорічні перемоги її 
учнів на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Має 
учасників і переможця ІІІ етапу.



6766

ПОПРАВКО 
РУСЛАНА 

слухачка Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді, 

учениця 10 класу опорного 
навчального закладу 
«Дмитрівська загальноосвітня 
школа I-III ступенів 
імені Т. Г. Шевченка» 
Дмитрівської сільської ради 
Кропивницького району
Кіровоградської області

Руслана чотири роки поспіль є фіналісткою Всеукраїнського 
конкурсу юних дослідників «Кристали» імені Євгена 
Гладишевського, який проводить Національний центр «Мала 
академія наук України» спільно з Львівським національним 
університетом імені Івана Франка. Руслана у 2019 році у м. Львові 
захищала науково-дослідницьку роботу «Поглинання світла 
зрізами кристалу Нікол (ІІ) сульфату гептагідрату», де отримала 
Грамоту від організаторів конкурсу та Диплом фіналіста конкурсу 
від Малої академії наук України. У 2020 році потрапила до фіналу 
конкурсу з роботою на тему «Вплив парамагнетизму йонів Ніколу 
та Кобальту на поглинання монохромного світла кристалами 
їхніх подвійних солей» та виборола ІІІ місце. 2021 року зайняла 
3 місце. 2022 року зайняла 1 місце з темою «Кристали-тріони 
Станіслава Лема та антиферомагнетики. Вплив постійного 
магнітного поля на ріст кристалів еритросидерита».

Руслана має перемогу у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів у секції «Геологія, 
хімія та мінералогія».

Руслана навчається в Малій академії наук учнівської молоді в 
секціях географії та хімії. Захоплюється вивченням природничих 
дисциплін, але має високий рівень навчальних досягнень з усіх 
предметів шкільної програми. Вміє самостійно здобувати знання, 
опрацьовувати додаткову літературу для розширення об’єму 
знань. Активна у класних, загальношкільних, районних, обласних 
та всеукраїнських заходах різноманітного спрямування. Член 
шкільного парламенту. Займається спортом, пропагує здоровий 
спосіб життя. Грає на гітарі та співає. 

Керівник: Рябовол О. І.

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

РЯБОВОЛ 
ОЛЕКСАНДР 
ІВАНОВИЧ

керівник секції хімії 
Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді

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 в журналі «Хімія»  
№17-18, вересень 2015.

У лютому 2019 року вчитель хімії Рябовол О.І. був 
учасником навчального тренінгу «Організація навчально-
дослідницької діяльності учнів» у рамках Всеукраїнського 
науково-освітнього проєкту «Впровадження інноваційних 
освітніх технологій в системі МАН» при НЦ «Мала академія 
наук України» в Києві.

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

В 2020 році Терпак О. та Холявінська А. здобули перемогу 
у ІІ (фінальному) етапі Х Всеукраїнської науково-технічної 
виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів 
«Майбутнє України» у категорії «Матеріалознавство».  

Учениця Олександра Івановича – Поправко Руслана – у 
2020 році вдруге потрапила до фіналу конкурсу з роботою 
на тему «Вплив парамагнетизму йонів Ніколу та Кобальту на 
поглинання монохромного світла кристалами їхніх подвійних 
солей» та виборола ІІІ місце. 2021 року зайняла почесне 3 
місце. 2022 року зайняла І місце з темою «Кристали-тріони 
Станіслава Лема та антиферомагнетики. Вплив постійного 
магнітного поля на ріст кристалів еритросидерита».
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РАДЧЕНКО 
ВЛАДИСЛАВ

слухач Кіровоградської Малої  
академії наук учнівської молоді,

учень 11 класу 
комунального закладу 
«Маловодянська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів 
Долинської міської ради»

Владислав старанний, цілеспрямований, наполегливий, 
працьовитий, усебічно розвинений, має високий рівень знань з 
різних галузей наук, особливу перевагу надає програмуванню та 
технічним наукам. Поринувши з головою в тему мікроконтролерів, 
датчиків, електроніки та приладобудування, він був вражений 
можливостями, які відкривалися перед ним. Тематика допомоги 
евакуації нахлинула як сон. Рухаючись кожного дня довгими 
коридорами навчального закладу він постійно звертав увагу на 
лампи освітлення на стелі. Всі вони однакові у великих будівлях 
та інших закладах, розташовані з монотонною послідовністю. 
Ідея прийшла чітко і ясно – він зрозумів не тільки як може 
перевірити свої набуті знання й втілити свою мрію створити щось 
своїми руками, що може допомогти людям своїм винаходом 
просто не виходили у Владислава із голови. Відтоді і почалася 
його дослідницька діяльність. 

Така мотивація сприяла наполегливій праці участі в 
роботі Малої академії наук України: 2021 рік – фінальний 
етап ХІІ Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу 
молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України» номінація 
«Електроніка та приладобудування» (диплом IІ ступеня); 
2022 рік – ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
секція електроніка та приладобудування, тема проєкту: «Аварійна 
пожежна рятувально-інформаційна система» (диплом ІІІ 
ступеня).

Після закінчення школи Владислав планує вступати до 
Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, де 
він мріє продовжити роботу над проєктом, але вже у вигляді 
«стартапу». Мріє, що його винахід буде рятувати життя людям в 
майбутньому. 

Науковий керівник: Остапчук Я. С.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ФІНАЛЬНОГО ЕТАПУ
ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 
ВИСТАВКИ-КОНКУРСУ МОЛОДІЖНИХ 
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ «МАЙБУТНЄ 
УКРАЇНИ» У НОМІНАЦІЇ «ЕЛЕКТРОНІКА ТА 
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ»
(ДИПЛОМ IІ СТУПЕНЯ)

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»

Ярослав Сергійович 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 проектів 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»; Всеукраїнського 
інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник 2022».

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

учениця 10 класу 
комунального закладу  
«Червоновершська  
загальноосвiтня школа 
І-ІІІ ступенів» 
Компаніївської селищної ради 
Кіровоградської області

Олександра з дитинства захоплюється українською та 
англійською мовами, любить читати художню літературу.  У 
2018 році стала призеркою обласного етапу  Всеукраїнського 
конкурсу для дітей та юнацтва «Літературний Всесвіт» 
(розділ «Нова космічна казка»). 

У 2022 році стала переможницею IV етапу Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Петра Яцика, але цьому 
передувала  щорічна участь у шкільних, районних конкурсах 
з української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-
літературному конкурсі учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка та олімпіадах з української мови й 
літератури, у яких неодноразово здобувала перші місця. 
Була учасницею шкільного творчого проєкту «Семантика 
та  етимологія прізвиськ жителів села Червоновершка  
Компаніївського району». Протягом 6 років відвідує гурток 
«Живе слово». Під час позакласної роботи та позашкільної 
освіти бере активну участь у різноманітних заходах. 

Дівчина уважна, проявляє здібності до редагування 
текстів, написання творчих робіт. Має гарну пам’ять, легко 
відтворює почуту та прочитану інформацію. Наполеглива, 
багато займається самоосвітою. Кожного уроку готує якусь 
цікаву інформацію, відповідно до теми. 

Після закінчення школи Олександра мріє здобувати  
правову освіту, де дуже важливими є навички комунікації,  
зможе застосувати всі свої знання.

Керівник: Пінчук Т. М.

ПЕРЕМОЖНИЦЯ 
МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА
(ДИПЛОМ I СТУПЕНЯ)

ПІНЧУК 
ТЕТЯНА 
МИКОЛАЇВНА

вчитель української мови 
та літератури 
комунального закладу
«Червоновершська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» 
Компаніївської селищної ради 
Кіровоградської області

Вчитель вищої категорії, старший вчитель, член журі ХІ 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка (обласний етап), 
екзаменатор відкритої частини ЗНО.

Володіє технологіями творчої педагогічної діяльності 
з урахуванням особливостей навчального матеріалу і 
здібностей учнів. Вміє спрямовувати роботу учнів на уроці 
та концентрувати їх увагу, грунтовно вивчає психологічні та 
індивідуальні особливості, їх нахили та розумові здібності. 
Вміло застосовує нестандартні форми роботи, використовує 
методи компетентно орієнтовного підходу, що дає змогу 
інтенсифікувати освітній процес, максимально активізувати 
пізнавальну діяльність учнів, значно підвищувати 
інтенсивність уроків та поліпшувати якість знань учнів.

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, готує 
учнів до участі в олімпіадах, літературних конкурсах. Члени 
літературного гуртка «Живє слово», який веде Пінчук Т. М., є 
постійними учасниками територіальних та обласних конкурсів. 
Так, у 2019 році дипломом ІІІ ступеня відзначено члена гуртка 
ученицю 7 класу Савенко Олександру за участь у конкурсі 
для дітей та юнацтва «Літературний Всесвіт» (номінація 
«Нова космічна казка»), а у 2022 році ця учениця стала 
переможницею IV етапу Міжнародного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика. 

Учні Тетяни Миколаївни неодноразово ставали 
переможцями олімпіад з української мови та літератури 
(Добровольська Наталія 2017-2018 н. р. та 2018-2019 н. р. 
І місця у ІІ етапі конкурсу), конкурсу знавців української мови 
імені П. Яцика (2017-2018 н. р Добровольська Наталія та 
2019-2020 н. р. ІІ місця Бобух Аліна), Міжнародний мовно-
літературний конкурс  учнівської та студенської творчостіі імені 
Т. Г. Шевченка (2019-2020 н. р. І місце Ткаченко Карина та 
Тодоренко Ярослава). 

Тетяна Миколаївна використовує домінування розвивальних 
можливостей над інформаційною насиченістю, максимальне 
розширення кола інтересів, ускладнення змісту навчальної 
діяльності.
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САМОКРИК 
ЄЛІЗАВЄТА 

слухачка Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді,

учениця 9 класу 
Користівського ліцею 
Приютівської селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області

Єлізавєта надає перевагу точним наукам, має широкий 
кругозір, любить читати, відкривати щось нове. Фізика – 
наука експериментальна, а дівчина полюбляє досліджувати 
навколишній світ, проводити експерименти. Тим більше, що на 
території, де вона проживає, є об’єкти з підвищеним значенням 
індукції магнітного поля. Це і контактна мережа з напругою 
27500 В і ретрансляційна вежа. Тому за основу було взято роботу 
«Дослідження магнітних полів на основі цифрового датчика MG-
BTA». 

Єлізавєта із захопленням проводила експериментальні 
дослідження, використовуючи сучасне цифрове обладнання, яке 
забезпечує точність, об’єктивність, дає можливість аналізувати, 
пізнавати світ, пізнавати наше місце, місце людини в світі.

Керівники: Правий В. П., Правий О. В.

ПЕРЕМОЖНИЦЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
«МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК», 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)
НОМІНАЦІЯ «ТЕХНІК»  

ПРАВИЙ 
ВІКТОР 
ПАВЛОВИЧ

Віктор Павлович – висококваліфікований, талановитий, 
ініціативний, творчий педагог, володіє сучасними методами 
та прийомами навчання. Основним напрямком його роботи є 
дослідження проблеми реалізації компетентнісного підходу у шкільній 
освіті. 

Чимало часу приділяє поширенню власного педагогічного досвіду 
роботи на шпальтах Всеукраїнських методичних видань із фізики 
та інформатики. Вчитель ділиться досвідом власної роботи на 
конференціях різного рівня та інтернет-конференціях. 

У 2021-2022 н. р. під керівництвом Віктора Павловича  слухачка 
Кіровоградської Малої академії наук – Анастасія Бабій здобула ІІ місце 
в секції медицини у ІІІ Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту НДР 
учнів-членів МАН.

директор, вчитель фізики Користівського ліцею 
Приютівської селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області

ПРАВИЙ 
ОЛЕКСАНДР 
ВІКТОРОВИЧ

Олександр Вікторович має високий рівень науково-теоретичної 
підготовки, досконало володіє методикою викладання фізики, 
забезпечує високий рівень організації освітнього процесу на основі 
досягнень сучасної педагогічної науки. Для організації навчально-
пізнавальної діяльності вчитель творчо використовує інтерактивні 
технології навчання.   

Найхарактернішою рисою педагогічної діяльності 
Олександра Вікторовича є застосування ефективних комп’ютерних 
методик, які забезпечують умови для створення атмосфери 
розвивального середовища, сприяють формуванню фізичних знань, 
розвитку експериментальних вмінь і навичок на уроках фізики, 
логічного та критичного мислення, формування навичок здійснення 
наукових досліджень. 

вчитель фізики та інформатики 
Користівського ліцею Приютівської селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області
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СИЛЕНКО 
НАДІЯ

слухачка Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді,

учениця 7 класу 
Новопразького ліцею №1 
Новопразької селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області

Надія виборола ІІІ місце у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких проєктів учнів членів 
Малої академії наук України (науково-дослідницький проєкт  
«Становлення світоглядної позиції підлітка та шляхи її художньої 
реалізації на прикладі повісті В. Кобзаря «Запах фіалки»).

Надія переконана, що навчання в Малій академії наук України 
допоможе їй визначитися з майбутньою професією, тому планує 
пов’язати своє життя та професійну діяльність з філологією. 
Безумовно, це та царина, де вона зможе найкраще себе проявити. 

Надія – дуже енергійна та наполеглива дівчинка, що змогла 
осягнути чарівний світ художнього слова. 

Керівник: Бугайова Н. А.

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

БУГАЙОВА 
НАТАЛІЯ 
АНАТОЛІЇВНА

керівник секції української мови 
Кiровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді,

вчитель української мови і 
літератури Новопразького ліцею 
№1 Новопразької селищної ради 
Олександрійського району  
Кіровоградської області

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

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

Учні Бугайової Н. А. відзначаються високим рівнем 
творчого потенціалу та володіння рідною мовою. Про це 
свідчить якісний показник результативності участі у мовно-
літературних конкурсах, адже вихованці є постійними 
переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з 
української мови, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 
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.
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ТАТАРІНОВА 
ОЛЕКСАНДРА

учениця 9 класу 
комунального закладу 
«Долинський 
опорний заклад загальної 
середньої освіти – гімназія 
І-ІІІ ступенів №3 
Долинської міської ради»

Олександра – неодноразовий переможець фінального 
етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді  імені Тараса Шевченка серед учнів 
5-11 класів закладів загальної середньої освіти. Має дипломи 
переможця ІІ-ІІІ ступенів. 

Олександра здібна, старанна учениця. На високому 
рівні володіє програмовим матеріалом з української мови й 
літератури. Завжди цікавиться новинками філологічної науки. 
Швидко  запам’ятовує  навчальний  матеріал, має  добре 
розвинуте логічне мислення, нестандартну творчу уяву, володіє 
навичками критичного мислення. Під час вирішення різних 
проблем і завдань застосовує творчий підхід. Учениця має 
високу пізнавальну активність, яка базується на високому рівні 
сенсорних (увага, сприймання, пам’ять) та інтелектуальних 
(дивергентне й конвергентне мислення, критичність мислення, 
здатність до узагальнення й прогнозування). 

Має високий рівень мотивації. Олександра не зупиняється 
на досягнутому, увесь час працює над удосконаленням власних 
здібностей, багато читає художньої й наукової літератури. 

Допитлива, цілеспрямована, творча, креативна. Цікавиться 
вивченням та пропагуванням творчості Т. Г. Шевченка: читає 
науково-критичні книги, статті; переглядає відео; інтерпретує та 
декламує тексти творів Кобзаря. 

Керівник: Толмач Н. І.

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

ТОЛМАЧ 
НАТАЛІЯ 
ІВАНІВНА

вчитель української мови 
та літератури 
комунального закладу 
«Долинський 
опорний заклад загальної 
середньої освіти – гімназія 
І-ІІІ ступенів №3 
Долинської міської ради»

Наталія Іванівна – творча, ініціативна, її уроки завжди 
сучасні, цікаві, оригінальні, відзначаються методичною 
щільністю, логічною завершеністю, високим науковим та 
теоретичним рівнем. Навчальний процес на уроках вчитель 
будує так, щоб  він  був ефективним, оптимальним за 
структурою, цікавим, сприяв розкриттю творчого потенціалу 
школярів, забезпечував необхідні уміння і навички, 
стимулював до знаходження виходу з різних ситуацій. 

Як учитель-новатор апробує та використовує у своїй 
діяльності  сучасні методики навчання, є членом обласних 
творчих груп «Унормування сучасної української мови», 
«Інформаційні технології в роботі вчителя української мови 
та літератури». Пройшла підготовку за програмою творчої 
групи вчителів української мови та літератури «Практичне 
використання інструментів Microsoft та Google в роботі вчителя 
української мови та літератури». 

У своїй роботі віддає перевагу сучасним інноваційним 
технологіям, результативно працює з обдарованими дітьми, 
основну увагу зосереджує на розвитку їх творчих здібностей. 

Щорічно Наталія Іванівна готує переможців олімпіади з 
української мови та літератури, Міжнародного конкурсу знавців 
української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка. 

На високому рівні проводить позакласну роботу: мовно-
літературні квести, інтелектуальні ігри, літературно-музичні 
композиції, що посилює інтерес учнів до вивчення предмету, 
сприяє оволодінню ними різними формами спілкування, вчить 
своїх вихованців використовувати набуті знання в практичній 
діяльності, уважно ставитись до слова, знайомить з багатством 
і красою рідної мови.
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ХОВРАК 
ОЛЕКСАНДРА

слухачка Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді

Олександра – творча особистість, яка завжди прагне нових 
знань. У 2020 році вона стала переможницею ІІІ обласного етапу 
Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, Всеукраїнської 
олімпіади з філософії та учасницею ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України в секції «Англійська мова». 

Саме під час фінального етапу олімпіади з філософії учениця 
не тільки розширила свій кругозір, але й мала 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.

У 2021 році вона стала переможницею VІІІ Всеукраїнської 
олімпіади з філософії (мова написання: англійська) та отримала 
можливість участі у Міжнародному етапі олімпіади з філософії 
для школярів. Завдяки Олександрі українська делегація вперше 
отримала призове місце - бронзову медаль! 

Олександра виграла гранд від онука Роберта Ельворті – 
Майкла Клаксона Уебба на продовження навчання у 
Великобританії. Але це не завадило їй здійснити свою мрію і 
взяти участь в олімпіаді з філософії. Цьогоріч на IPO 2022 у 
Лісабоні вона отримала почесну відзнаку від журі.

Олександра разом із волонтерами з України та інших країн 
світу намагається допомагати поширювати правдиву інформацію 
про події в країні та залучати допомогу різних міжнародних 
організацій та громадян.  Олександра мріє стати учасницею 
міжнародних місій, які надають допомогу країнам, які страждають 
від воєн і конфліктів.

Керівник: Кушнєрова С. В.

ПЕРЕМОЖНИЦЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ФІЛОСОФІЇ
ЕСЕ - АНГЛІЙСЬКОЮ 
(ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ)

КУШНЄРОВА 
СВІТЛАНА 
ВІКТОРІВНА

керівник секції філософії
Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді

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

Світлана Вікторівна – творчий, креативний, закоханий 
у свою роботу вчитель. Має високу наукову і теоретичну 
підготовку, володіє ефективними, сучасними формами і 
методами роботи з учнями. 

Заняття для слухачів Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді проводить на високому науково-
методичному рівні, урізноманітнюючи їх форми, застосовує 
елементи нових освітніх технологій. Особливу увагу звертає на 
формування соціальної компетенції, 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.

Ставлячи перед собою чітку мету, Світлана Вікторівна 
головним завданням кожного уроку вважає виховання 
громадянина України, патріота, соціально зрілої людини. 

Слухачі КМАНУМ, керівником яких була Кушнєрова С.В., 
неодноразово брали участь і здобували перемогу у різних 
конкурсах Всеукраїнського та Міжнародного рівнів. 

Цього року Світлана Вікторівна підготувала переможців 
Всеукраїнської олімпіади з філософії Ховрак Олександру (І 
місце, есе англійською мовою). 

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

учениця 9 класу 
Олександрівської філії 
комунального закладу 
«Олександрівський ліцей №1» 
Олександрівської  
селищної ради  
Кропивницького району 
Кіровоградської області

Валерія – старанна, розумна, цілеспрямована, ерудована, 
творча особистість. Захоплюється вивченням української 
мови і літератури, біології та правознавства, займається 
хореографією й волейболом. 

Валерія постійна учасниця предметних олімпіад, 
різноманітних мовно-літературних конкурсів районного, 
обласного та всеукраїнського рівня.

За роки навчання у школі у своїй скарбниці досягнень 
Валерія має багато перемог:  
2017-2018 н.р.: І місце (районний етап) Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Петра Яцика;  
2018-2019 н.р.: І місце (ІІ етап) Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка;  
2019-2020 н.р.: І місце (ІІ, ІІІ етап) Міжнародного конкурсу 
з української мови імені Петра Яцика; ІІ місце (ІІ етап) 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка;  
2020-2021 н.р.: І місце (ІІ етап) Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка; ІІ місце (ІІІ, ІV етап) Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка;  
2021-2022 н.р.: І місце (ІІ етап) Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з української мови і літератури; Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка; І місце (ІІІ етап) Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з української мови і літератури;  
ІІ місце (ІІІ, ІVетап) Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді  
імені Тараса Шевченка.

Керівник: Мовчан А. В.

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

МОВЧАН 
АЛЬОНА 
ВАСИЛІВНА

вчитель української мови 
і літератури 
Олександрівської філії 
комунального закладу 
«Олександрівський ліцей №1» 
Олександрівської 
селищної ради 
Кропивницького району 
Кіровоградської області

Альона Василівна досконало володіє методикою 
викладання української мови і літератури, використовує сучасні 
форми та методи навчання й виховання, зокрема методи та 
прийоми розвитку критичного мислення, творчих здібностей та 
уяви учнів, ІКТ-технології.

З метою активізації пізнавальної діяльності на уроках 
словесності використовує опорні схеми, таблиці, вправи, які 
створює на платформах google, learningapps, jigsawplanet, 
thinglink, mindomo: «Незакінчене речення», «Мої асоціації», 
«Знайди та виправ помилку», літературний диктант, творчі 
завдання, синонімічні (лексичні, фразеологічні) хвилинки, 
«Знайомство з літературним твором за 2 кроки», різнорівневі 
тестові завдання, враховуючи розвиток творчої особистості 
кожного учня. 

Її вихованці є призерами олімпіад і конкурсів із української 
мови і літератури не тільки районного, а й обласного та 
всеукраїнського етапів: – учениця Червоненко Аліна в 2016 р. 
здобула перемогу (І місце) в ІІІ етапі Міжнародного конкурсу 
з української мови імені Петра Яцика, а в 2018, 2019, 2020 р. 
посіла ІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
української мови і літератури.

Цимбал Валерія в 2020 р. стала переможцем (І місце) 
в ІІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика; а в 2021, 2022 рр. посіла ІІ місце в ІІІ і ІV етапі 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка, у 2022 р. Валерія 
здобула перемогу (І місце) в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з української мови і літератури.
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ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
РУСЛАН

слухач Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді,

учень 10 класу 
Користівського ліцею 
Приютівської селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області

Виконуючи експериментальну роботу, Руслан  спочатку не 
вірив, що він зможе виміряти сонячну іррадіацію. Коли науковий 
керівник запропонував провести експерименти з використанням 
цифрових датчиків, ноутбука, то хлопець був вражений, що  
можна досліджувати природні явища макросвіту – як сонячне 
світло доходить до нас, що його затримує, як затримує, від чого 
це залежить…

І вони дослідили як проходять УФ-А та УФ-В промені 
через атмосферу,  дослідили сонячну іррадіацію на  місцевості 
в сонячний день. Порівняли їх. Руслан  вважає, що сучасна 
цифрова апаратура дає нам можливість об’єктивно досліджувати 
явища, об’єкти, предмети, дає можливість правильно робити 
висновки.

Керівники: Правий В. П., Правий О. В.

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

ПРАВИЙ 
ВІКТОР 
ПАВЛОВИЧ

Віктор Павлович – висококваліфікований, талановитий, 
ініціативний, творчий педагог, володіє сучасними методами 
та прийомами навчання. Основним напрямком його роботи є 
дослідження проблеми реалізації компетентнісного підходу у шкільній 
освіті. 

Чимало часу приділяє поширенню власного педагогічного досвіду 
роботи на шпальтах Всеукраїнських методичних видань із фізики 
та інформатики. Вчитель ділиться досвідом власної роботи на 
конференціях різного рівня та інтернет-конференціях. 

У 2021-2022 н. р. під керівництвом Віктора Павловича  слухачка 
Кіровоградської Малої академії наук – Анастасія Бабій здобула ІІ місце 
в секції медицини у ІІІ Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту НДР 
учнів-членів МАН.

директор, вчитель фізики Користівського ліцею 
Приютівської селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області

ПРАВИЙ 
ОЛЕКСАНДР 
ВІКТОРОВИЧ

Олександр Вікторович має високий рівень науково-теоретичної 
підготовки, досконало володіє методикою викладання фізики, 
забезпечує високий рівень організації освітнього процесу на основі 
досягнень сучасної педагогічної науки. Для організації навчально-
пізнавальної діяльності вчитель творчо використовує інтерактивні 
технології навчання.   

Найхарактернішою рисою педагогічної діяльності 
Олександра Вікторовича є застосування ефективних комп’ютерних 
методик, які забезпечують умови для створення атмосфери 
розвивального середовища, сприяють формуванню фізичних знань, 
розвитку експериментальних вмінь і навичок на уроках фізики, 
логічного та критичного мислення, формування навичок здійснення 
наукових досліджень. 

вчитель фізики та інформатики 
Користівського ліцею Приютівської селищної ради 
Олександрійського району 
Кіровоградської області
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ЧУДНИЙ 
ДМИТРО 

учень 6 класу 
комунального закладу 
«Плетеноташлицький ліцей»  
Злинської сільської ради 

Дмитро 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. 

Особливу цікавість Дмитро проявив до науково-
дослідницької діяльності. За перший рік свого дослідництва 
протягом 2021–2022 навчального року тричі ставав 
переможцем конкурсів, а саме:

•обласний конкурс наукових проєктів «Інсайти сьогодення 
від юних дослідників Кіровоградщини 2021» – ІІ місце у 
секції «Зоологія»; 

•обласний конкурс «Вчимося досліджувати та охороняти 
природу» – ІІ місце у секції «Юний дослідник»;

•Всеукраїнський конкурс дослідницько-
експериментальних робіт із природознавства «Юний 
дослідник» - ІІ місце у секції «Охорона здоров’я».

Науковий керівник: Шабанова Л. В. 

ПЕРЕМОЖЕЦЬ  
ХVІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РОБІТ 
З ПРИРОДОЗНАВСТВА «ЮНИЙ ДОСЛІДНИК»
(ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

ШАБАНОВА 
ЛІЛІЯ 
СЕРГІЇВНА

керівник секції «Гідрологія» 
Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді,

вчитель географії 
комунального закладу 
«Плетеноташлицький ліцей» 
Злинської сільської ради 

Лілія Сергіївна – ерудований, творчий, працелюбний 
педагог, вимоглива до себе та своїх учнів, її уроки завжди 
сучасні, цікаві, оригінальні. Результативно працює Лілія 
Сергіївна із обдарованими учнями, розвиваючи їх здібності. 
Основне завдання, яке вона ставить перед собою – створити 
у вихованців наукову картину світу. Вчитель виховує творчу, 
конструктивну, незалежну особистість. 

Учні постійно беруть участь в конкурсах обласного та 
Всеукраїнського рівнів, де займають призові місця. Серед них 
у 2021–2022 навчальному році: 

•ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України у секції «Гідрологія»; 

•Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор 
Дослідник» – 2 – ІІІ місця у секції «Історія» та «Техніка»; 

•3 – І місця на Всеукраїнському біологічному форумі 
учнівської та студентської молоді «Дотик природи-2021» у 
секції «Науки про Землю (Географія. Геологія)»; 

•І, ІІ та ІІІ місце в обласному конкурсі «Вчимося 
досліджувати та охороняти природу»; 

•1 – ІІ місце та 3 – ІІІ місця у Всеукраїнському конкурсі 
винахідницьких та раціоналізаторських проєктів еколого-
натуралістичного напрямку; 

•2 – І місця, 3 – ІІ місця, 2 – ІІІ місця в обласному конкурсі 
наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників 
Кіровоградщини»; 

•ІІ та ІІІ місце у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН у відділенні «Науки про 
Землю» та інші. 

Висока педагогічна майстерність, інтелектуальний рівень, 
творча активність Лілії Сергіївни забезпечують їй належний 
авторитет серед педагогічної громадськості, школярів та 
батьків. 
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ШАБАНОВА
ВЕРОНІКА 

учениця 7 класу 
комунального закладу 
«Плетеноташлицький ліцей»  
Злинської сільської ради 

Вероніка ерудована, активна, комунікабельна учениця. 
Науково-дослідницькою діяльністю почала займатися ще з 
4 класу, отримавши свою першу перемог у Всеукраїнському 
конкурсі дослідницько-експериментальних робіт з 
природознавства «Юний дослідник». 

2021-2022 також приніс Вероніці чимало досягнень:
•Всеукраїнський конкурс молодіжних проєктів з 

енергозбереження «Енергія і середовище – 2021» – ІІІ місце;
•Всеукраїнський біологічний форум учнівської та 

студентської молоді «Дотик природи» у категорії «Науки про 
Землю» – І місце; 

•Всеукраїнський конкурс літературних, дослідницьких та 
мультимедійних учнівських проєктів, присвячених 150-річчю 
з Дня Народження Лесі Українки у напрямі «Літературні 
проєкти» – ІІ місце; 

•Обласний конкурс наукових проєктів «Інсайти 
сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини» у 
відділенні «Науки про Землю» – І місце; 

•Обласний конкурс «Вчимося досліджувати та охороняти 
природу» у номінації «Ресурси енергозбереження» – І місце; 

•Всеукраїнський конкурс винахідницьких та 
раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного 
напрямку у категорії «Сільськогосподарське дослідництво та 
винахідництво» – ІІ місце; 

•4-й регіональний Фестиваль соціальної реклами 
«Майбутнє за молоддю» – ІІ місце; 

•Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор 
Дослідник» у секції «Історія» – ІІІ місце.

Керівник: Шабанова Л. С.

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

ШАБАНОВА 
ЛІЛІЯ 
СЕРГІЇВНА

керівник секції «Гідрологія» 
Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді,

вчитель географії 
комунального закладу 
«Плетеноташлицький ліцей» 
Злинської сільської ради 

Лілія Сергіївна – ерудований, творчий, працелюбний 
педагог, вимоглива до себе та своїх учнів, її уроки завжди 
сучасні, цікаві, оригінальні. Результативно працює Лілія 
Сергіївна із обдарованими учнями, розвиваючи їх здібності. 
Основне завдання, яке вона ставить перед собою – створити 
у вихованців наукову картину світу. Вчитель виховує творчу, 
конструктивну, незалежну особистість. 

Учні постійно беруть участь в конкурсах обласного та 
Всеукраїнського рівнів, де займають призові місця. Серед них 
у 2021–2022 навчальному році: 

•ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України у секції «Гідрологія»; 

•Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор 
Дослідник» – 2 – ІІІ місця у секції «Історія» та «Техніка»; 

•3 – І місця на Всеукраїнському біологічному форумі 
учнівської та студентської молоді «Дотик природи-2021» у 
секції «Науки про Землю (Географія. Геологія)»; 

•І, ІІ та ІІІ місце в обласному конкурсі «Вчимося 
досліджувати та охороняти природу»; 

•1 – ІІ місце та 3 – ІІІ місця у Всеукраїнському конкурсі 
винахідницьких та раціоналізаторських проєктів еколого-
натуралістичного напрямку; 

•2 – І місця, 3 – ІІ місця, 2 – ІІІ місця в обласному конкурсі 
наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників 
Кіровоградщини»; 

•ІІ та ІІІ місце у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН у відділенні «Науки про 
Землю» та інші. 

Висока педагогічна майстерність, інтелектуальний рівень, 
творча активність Лілії Сергіївни забезпечують їй належний 
авторитет серед педагогічної громадськості, школярів та 
батьків. 
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ШВЕДУЛ 
БОГДАН

учень 9 класу 
комунального закладу 
«Плетеноташлицький ліцей» 
Злинської сільської ради 

Богдан – слухач секції «Гідрологія» Кіровоградської 
Малої академії наук, займається науково-дослідницькою 
діяльністю, прагне отримувати нові знання. 2021-2022 
навчальний рік був активним та вдалим для Богдана:

•Всеукраїнський екологічний хакатон для учнівської 
молоді «X REALITY ECOLOGICAL HACK-2021» – ІІІ місце; 

•І (обласний) етап Всеукраїнської науково-технічної 
виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів 
«Майбутнє України» – ІІ місце; 

•Обласний конкурс наукових проєктів «Інсайти 
сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини» 
– І місце у секції «Охорона довкілля та раціональне 
природокористування» та ІІ місце науковому відділенні 
«Технічні науки»; 

•Обласний конкурс «Вчимося досліджувати та охороняти 
природу» у номінації «Екологія та проблеми довкілля» –  
ІІ місце; 

•Всеукраїнський конкурс винахідницьких та 
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 
напрямку у категорії «Екологічно безпечні технології та 
прикладна екологія» – ІІІ місце та у категорії «Інженерні 
науки» – ІІІ місце. 

У Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор 
дослідник» Богдан отримав диплом ІІІ ступеня, представивши 
напрацювання у своєму проєкті «Використання пет-пляшок 
для 3D-друку». 

Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма 
учнями. Широка загальна ерудиція робить Богдана всебічно 
розвиненою особистістю, сприяє його авторитету серед 
учителів та учнів. 

Керівник: Миц В. М., Шабанова Л. С. 

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

МИЦ  
ВІТАЛІЙ 
МИКОЛАЙОВИЧ

Віталій Миколайович – молодий спеціаліст, ініціативний 
педагог, який постійно працює над підвищенням свого фахового та 
професійного рівня, велику увагу приділяє самоосвіті, цікавиться 
новинками методичної і фахової літератури. 

Працює над проблемою «Розвиток ключових компетентностей 
учнів на уроках інформатики і фізики шляхом використання сучасних 
педагогічних технологій та методик в умовах інформаційно-
комунікаційного простору». 

Підготував переможця у фінальному етапі Всеукраїнського 
екологічного Хакатону для учнівської молоді «X REALITY ECOLOGICAL 
HACK-2021» в категорії технологічні рішення для підвищення 
ефективності водного господарства України (ІІІ місце);  
у 2022 році – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких та 
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напрямку у 
категорії «Інженерні науки».

вчитель фізики та інформатики 
комунального закладу 
«Плетеноташлицький ліцей» 
Злинської сільської ради

ШАБАНОВА 
ЛІЛІЯ 
СЕРГІЇВНА

Лілія Сергіївна – ерудований, творчий, працелюбний педагог, 
вимоглива до себе та своїх учнів, її уроки завжди сучасні, цікаві, 
оригінальні. Результативно працює Лілія Сергіївна із обдарованими 
учнями, розвиваючи їх здібності. Основне завдання, яке вона ставить 
перед собою – створити у вихованців наукову картину світу. Вчитель 
виховує творчу, конструктивну, незалежну особистість. 

Учні постійно беруть участь в конкурсах обласного та 
Всеукраїнського рівнів, де займають призові місця. Серед них у 2021–
2022 навчальному році: ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України у секції «Гідрологія»; Всеукраїнський інтерактивний 
конкурс «МАН-Юніор Дослідник» – 2 – ІІІ місця у секції «Історія» та 
«Техніка».

керівник секції «Гідрологія» 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді,
вчитель географії комунального закладу
«Плетеноташлицький ліцей» Злинської сільської ради 
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ШЕВЧЕНКО 
АНТОН

учень  6 класу 
Глодоського ліцею 
Глодоської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області

Антон у складі команди був учасником Всеукраїнського зльоту 
учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти та під час 
цього зльоту у презентації виставки «Щедрість рідної землі» 
у складі команди зайняв ІІ місце; у Всеукраїнській виставці 
досягнень юних натуралістів «Виставковий павільйон НЕНЦ» –  
ІІІ місце. 

Вже два роки поспіль брав участь в обласному конкурсі 
наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників 
Кіровоградщини» та займав призові місця.

Учень має високий рівень інтелекту, грунтовні знання з усіх 
навчальних предметів, всебічно розвинений, цілеспрямований та 
наполегливий. 

ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЗЛЬОТУ ВИРОБНИЧИХ 
БРИГАД, ТРУДОВИХ АГРАРНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА 
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ДИПЛОМИ ІІ ТА ІІІ СТУПЕНЯ)

МОХОНЬКО 
АНЖЕЛА 
АНАТОЛІЇВНА

керівник гуртка  
«Юні рослинники»,  
учитель хімії та біології 
Глодоського ліцею  
Глодоської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області

Анжела Анатоліївна успішно реалізує вимоги оновлених 
навчальних програм з хімії та біології, володіє інноваційними 
освітніми методами й технологіями. Уміло та ефективно 
здійснює науково-методичну і науково-дослідну діяльність.

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 юннатівського природоохоронного 
руху «Зелена естафета», Всеукраїнського конкурсу «Еко-Техно 
Україна – 2021», Всеукраїнського зльоту юних дослідників-
природознавців «Науковий челендж», Всеукраїнського 
зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 
об’єднань, Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і 
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 
напряму.

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

Роботи під її керівництвом, присвячені екологічній, 
здоров’язбережувальній та аграрній проблематиці, 
визначаються проблемністю, нестандартністю та відповідають 
вимогам до оформлення. Про це свідчать щорічні перемоги її 
учнів на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Має 
учасників і переможця ІІІ етапу.
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ШЕВЧЕНКО 
ВІКТОРІЯ 

учениця 8 класу 
комунального закладу 
«Плетеноташлицький ліцей»  
Злинської сільської ради 

Вікторія є слухачкою секції «Гідрологія» Кіровоградської 
Малої академії наук України та вихованкою гуртка «Юні 
охоронці природи» комунального закладу «Кіровоградський 
ОЦЕНТУМ», що працює на базі ліцею. Вікторія – 
екоактивістка, бере активну участь у конкурсах природничого 
напрямку.

У 2021–2022 навчальному році Вікторія має ряд 
досягнень: 

•Всеукраїнський біологічний форум учнівської та 
студентської молоді «Дотик природи» у категорії «Науки про 
Землю» – І місце; 

•обласний конкурс наукових проєктів «Інсайти сьогодення 
від юних дослідників Кіровоградщини» у секції «Екологія» – 
ІІІ місце; 

•Всеукраїнський конкурс винахідницьких та 
раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного 
напрямку у категорії «Екологічно безпечні технології та 
прикладна екологія» – ІІІ місце.

Вікторія постійно вдосконалює свої уміння та прагне до 
подальшої дослідницької діяльності, наступний крок – участь 
у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт у МАН. Коло 
інтересів – це географія та біологія. 

Керівник: Шабанова Л. С.

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

ШАБАНОВА 
ЛІЛІЯ 
СЕРГІЇВНА

керівник секції «Гідрологія» 
Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді,

вчитель географії 
комунального закладу 
«Плетеноташлицький ліцей» 
Злинської сільської ради 

Лілія Сергіївна – ерудований, творчий, працелюбний 
педагог, вимоглива до себе та своїх учнів, її уроки завжди 
сучасні, цікаві, оригінальні. Результативно працює Лілія 
Сергіївна із обдарованими учнями, розвиваючи їх здібності. 
Основне завдання, яке вона ставить перед собою – створити 
у вихованців наукову картину світу. Вчитель виховує творчу, 
конструктивну, незалежну особистість. 

Учні постійно беруть участь в конкурсах обласного та 
Всеукраїнського рівнів, де займають призові місця. Серед них 
у 2021–2022 навчальному році: 

•ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України у секції «Гідрологія»; 

•Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор 
Дослідник» – 2 – ІІІ місця у секції «Історія» та «Техніка»; 

•3 – І місця на Всеукраїнському біологічному форумі 
учнівської та студентської молоді «Дотик природи-2021» у 
секції «Науки про Землю (Географія. Геологія)»; 

•І, ІІ та ІІІ місце в обласному конкурсі «Вчимося 
досліджувати та охороняти природу»; 

•1 – ІІ місце та 3 – ІІІ місця у Всеукраїнському конкурсі 
винахідницьких та раціоналізаторських проєктів еколого-
натуралістичного напрямку; 

•2 – І місця, 3 – ІІ місця, 2 – ІІІ місця в обласному конкурсі 
наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних дослідників 
Кіровоградщини»; 

•ІІ та ІІІ місце у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН у відділенні «Науки про 
Землю» та інші. 

Висока педагогічна майстерність, інтелектуальний рівень, 
творча активність Лілії Сергіївни забезпечують їй належний 
авторитет серед педагогічної громадськості, школярів та 
батьків. 
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ЩЕРБОВА 
АНАСТАСІЯ

учениця 8 класу 
комунального закладу 
«Добровеличківський 
ліцей «ІНТЕЛЕКТ» 
Добровеличківської 
селищної ради 
Кіровоградської області

Анастасія – творча особистість, має різноманітні інтереси. 
Вона захоплюється літературою, музикою, любить декламувати 
вірші, багато читає, гарно малює, співає, грає на фортепіано. 

Має високий рівень навчальних здібностей та пізнавальної 
активності. Володіє широким кругозором, хорошою пам’яттю, 
логікою.

Анастасія – активна учасниця предметних олімпіад та 
конкурсів.

Маючи витончену натуру, багатий словниковий запас, добре 
логічне мислення, вміє прекрасно висловлювати власну думку 
та обгрунтовувати її правильність. Анастасія – член шкільного 
наукового товариства учнів «Астра» та слухачка Кіровоградської 
Малої академії наук учнівської молоді у секції «Історія України». 
У 2021-2022 навчальному році стала переможницею ХV 
Міжнародного конкурсу українознавства для учнів 8-11 класів 
(диплом ІІІ ступеня) з роботою «Від політехнічної школи до ліцею 
«ІНТЕЛЕКТ»: діяльність В. Я. Ноги», переможницею Обласного 
конкурсу наукових проєктів «Інсайти сьогодення від юних 
дослідників Кіровоградщини» (диплом І ступеня).

Учениця ставить перед собою високі цілі та досягає нових 
вершин. Усі її перемоги є стартом для творчого, інтелектуального 
й духовного зросту.

Керівник: Устюжаніна О. В.

ПЕРЕМОЖНИЦЯ 
ХV МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ 
УКРАЇНОЗНАВСТВА ДЛЯ УЧНІВ 8-11 КЛАСІВ 
(ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ)

УСТЮЖАНІНА 
ОЛЕНА 
ВІКТОРІВНА

вчитель історії та правознавства 
комунального закладу 
Добровеличківський ліцей 
«ІНТЕЛЕКТ» 
Добровеличківської 
селищної ради 
Кіровоградської області

За час роботи показала високий професіоналізм, відмінну 
теоретичну та практичну підготовку, володіння новітніми 
інноваційними методиками й технологіями та активне 
використання їх у професійному середовищі; володіння 
технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням 
особливостей навчального матеріалу та здібностей учнів; 
формування навичок самостійного здобуття знань й 
застосовування їх на практиці.

Вчитель велику увагу приділяє не скільки оцінюванню 
обсягу матеріалу, що залишився в пам’яті учня, скільки вмінню 
його аналізувати, узагальнювати, активно використовувати в 
нестандартній ситуації, умінню самостійно здобувати знання, 
вести пошуково-дослідницьку роботу. 

Сприяє формуванню в учнів поваги до принципів 
загальнолюдської моралі, батьків, культурно-національних, 
духовних, історичних цінностей України. Вчить любити і 
шанувати історію свого краю та родини.

Вимогливість вчителя до учнів поєднується з гуманним, 
демократичним ставленням до кожного. Таке виконання своїх 
професійних обов’язків забезпечує високу результативність та 
якість роботи. 

Її вихованці є неодноразовими переможцями та учасниками 
обласного етапу Всеукраїнських олімпіад з історії та 
правознавства, учасниками та призерами Всеукраїнських та 
Міжнародних конкурсів. Члени клубу «Скіф», який очолює 
Олена Вікторівна, є постійними призерами районного та 
учасниками обласного Історичного турніру.

Цьогоріч її учениця Кошельнюк Катерина на Шостому 
Міжнародному конкурсі наукових і мистецьких робіт імені 
Володимира Маняка та Лідії Коваленко в номінації «Кращі 
дослідницькі та мистецькі роботи учнів закладів загальної 
середньої освіти 5-8 класів» посіла ІІІ місце, а Щербова 
Анастасія здобула диплом ІІІ ступеня на ХV Міжнародному 
конкурсі з українознавства для учнів 8-11 класів ЗЗСО.
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ЯНКО 
МАТВІЙ 

слухач Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді, 

учень 11 класу 
Петрівського 
навчально-виховного 
комплексу 
«Дошкільний навчальний 
заклад - загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області

Матвій має навчальні досягнення високого рівня. За час 
навчання проявив себе як цілеспрямований, дисциплінований, 
відповідальний учень. Прагне до успіху, першості, наполегливий.

Вміє вибудувати матеріал в логічній послідовності, 
аналізувати і робити висновки. Постійно удосконалюється. 
При підготовці до уроків використовує додаткові джерела, 
розширюючи багаж власних знань за рамками шкільної 
програми.

Сумлінний, відповідально підходить до виконання 
поставленого завдання. Відрізняється кмітливістю, ерудований, 
самостійний. Бере активну участь у конкурсах різного рівня. 
Вміє аналізувати і реально оцінювати власні вчинки, визначати 
спрямованість і динаміку саморозвитку.  

Має такі досягнення у 2021/2022 навчальному році:
• призер Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і 

раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму, 
диплом ІІ ступеня, категорія (секція) «Медицина»;

• призер ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України, диплом ІІІ ступеня, секція «Валеологія і медицина».

Мрія Матвія – стати лікарем, щоб рятувати життя людей, 
надавати їм допомогу.

Керівник: Гвоздик І. В. 

ПЕРЕМОЖЕЦЬ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
ВИНАХІДНИЦЬКИХ І РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ 
ПРОЄКТІВ ЕКОЛОГО–НАТУРАЛІСТИЧНОГО 
НАПРЯМУ (ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ)

ГВОЗДИК 
ІРИНА 
ВІКТОРІВНА

керівник секції валеології 
Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді, 

вчитель хімії та біології 
Петрівського
навчально-виховного комплексу 
«Дошкільний навчальний 
заклад-загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» 
Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області

За час роботи зарекомендувала себе творчим, 
доброзичливим, ініціативним працівником, який сумлінно 
відноситься до своєї роботи, проявляє грунтовну, професійну 
компетентність. 

Для її занять характерні співпраця з учнями, здійснення 
диференційованого та індивідуального підходу до них. 
Досконало володіє знаннями дитячої психології, намагається 
постійно вдосконалювати навчальний процес, стимулювати 
пізнавальні інтереси учнів. Її уроки відзначаються високим 
рівнем інтенсифікації й результативності.  

Особливу увагу приділяє особистості учня, допомагає 
і підтримує його у саморозвитку, самовихованні. Творчо 
спрямовує свою діяльність на формування всебічно розвиненої 
особистості, створення умов для формування компетенцій 
школяра.

Головний акцент робить на глибокому розумінні та 
постійному використанні знань у нестандартних ситуаціях, в 
умілому розв’язанні проблемних завдань. Стимулює активність 
учнів на уроці практичними та пізнавальними завданнями, 
формує потребу в самостійному оволодінні знаннями. 
Вимогливість учителя до учнів поєднується з гуманним, 
демократичним ставленням до кожного.

Наукові роботи під її керівництвом визначаються 
проблемністю, нестандартністю і високим рівнем виконання. 

Учень Ірини Вікторівни Янко Матвій в 2022 році посів 
ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і 
раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного 
напряму.
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