
Додаток 4 

до наказу директора департаменту освіти 

і науки обласної військової адміністрації 

29 листопада 2022 року № 212-од 
Список  

педагогічних працівників закладів освіти області, 

які підготували переможців обласного конкурсу наукових проєктів 

«Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини» 

у 2022 році 

№ ПІБ Заклад освіти 

1.  
Амосов  

Володимир Васильович 

– кандидат технічних наук, доцент кафедри сільськогосподарського 

машинобудування Центральноукраїнського національного 

технічного університету; 

2.  Андреєва  

Ольга Анатоліївна 

– завідувач відділу Кіровоградської Малої академії наук учнівської 

молоді; 

3.  
Бакун  

Олена Володимирівна 

– вчитель німецької мови "Опорний заклад "Ліцей №1 імені Героя 

України Березняка Євгена Степановича Помічнянської міської ради 

Кіровоградської області"; 

4.  Балуба Олена 

Анатоліївна 

– вчитель іспанської мови Гуманітарного ліцею Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

5.  
Берлін Ольга 

Анатоліївна 

– вчитель математики комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської 

обласної ради»; 

6.  
Бібік Наталія 

Станіславівна 

–вчитель історії та суспільствознавства комунального закладу 

«Бобринецький ліцей №1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області; 

7.  
Бірець 

Станіслав Сергійович 

– вчитель біології комунального закладу «Михайлівський ліцей» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області; 

8.  Бондаренко Світлана 

Миколаївна 

– вчитель біології Новопразького ліцею № 1 Новопразької селищної 

ради Олександрійського району Кіровоградської області; 

9.  Борщевська  

Людмила 

Володимирівна 

– вчитель хімії та біології Дружелюбівської філії 

Добровеличківського ліцею «ІНТЕЛЕКТ»; 

10.  
Бугайова Наталія 

Анатоліївна 

– вчитель української мови та літератури Новопразького ліцею №1 

Новопразької селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області; 

11.  
Бурлака  

Вікторія Сергіївна 

– вчитель англійської мови комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської 

обласної ради»; 

12.  
Волянська  

Катерина Миколаївна 

– вчитель української мови та літератури Златопільського ліцею 

м.Новомиргорода Новомиргородської міської ради Кіровоградської 

області; 

13.  Горобець Юлія 

Сергіївна 

– вчитель хімії комунального закладу «Гайворонський ліцей № 1» 

Гайворонської міської ради Кіровоградської області;  

14.  Гриджук  

Надія Олександрівна 

– практичний психолог, вчитель історії Інгульського ліцею 

 Устинівської селищної ради;  

15.  
Добровольська  

Ольга Вікторівна 

– керівник гуртка «Мистецтвознавство» Новомиргородського 

міського центру дитячої та юнацької творчості Новомиргородської 

міської ради Кіровоградської області; 

16.  Дрєєв  

Олександр 

Миколайович 

– кандидат технічних наук, доцент кафедри кібербезпеки і 

програмного забезпечення Центральноукраїнського національного 

технічного університету; 



17.  
Дехтерова  

Наталія Ігорівна 

– вчитель української мови та літератури комунального закладу 

«Хащуватський ліцей» Гайворонської міської ради Кіровоградської 

області; 

18.  Казакова  

Олена Сергіївна 

– методист Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді; 

19.  Капелюшна  

Божена Павлівна 

– вчитель зарубіжної літератури комунального закладу "Ліцей №4 

"Обрій" Світловодської міської ради"; 

20.  
Ковальова Олена 

Володимирівна 

– вчитель української мови та літератури опорного закладу 

"Богданівський ліцей імені І. Г. Ткаченка" Суботцівської сільської 

ради Кропивницького району Кіровоградської області; 

21.  Корчум Наталія 

Петрівна 

– вчитель української мови та літератури Перегонівського ліцею 

Голованівської районної ради; 

22.  Лаврусенко Іван 

Миколайович 

– вчитель фізики та інформатики комунального закладу «Ліцей 

«Науковий» Міської ради міста Кропивницького»; 

23.  
Лефтор Вадим 

Васильович 

– викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та 

підтримання льотної приватності Льотної академії Національного 

авіаційного університету; 

24.  
Малишко  

Валентина Григорівна 

– вчитель української мови і літератури Глодоського ліцею 

Глодоської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області; 

25.  Мохонько  

Анжела Анатоліївна 

– вчитель хімії та біології Глодоського ліцею Глодоської сільської 

ради Новоукраїнського району  Кіровоградської області; 

26.  Патлач Галина 

Олександрівна 

– вчитель французької мови комунального закладу "Ліцей" 

"Максимум" Кропивницької міської ради; 

27.  
Пересунчак  

Олександр Сергійович 

– вчитель історії комунального закладу «Заваллівський ліцей» 

Заваллівської селищної ради Голованівського району 

Кіровоградської області; 

28.  
Придвір Наталія 

Олександрівна 

– заступник директора з виховної роботи, вчитель хімії 

комунального закладу «Компаніївський ліцей» Компаніївської 

селищної ради Кіровоградської області; 

29.  
Пугаченко  

Ольга Борисівна 

– кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та 

оподаткування Центральноукраїнського національного технічного 

університету; 

30.  Самойленко Аліса 

Олександрівна 

– вчитель географії комунального закладу «Центральноукраїнський 

науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»; 

31.  
Сафіуліна Олена 

Віталіївна 

– вчитель математики та інформатики комунального закладу 

«Гайворонський ліцей № 2» Гайворонської міської ради 

Кіровоградської області; 

32.  
Семеняченко Тетяна 

Тимофіївна 

– вчитель англійської мови комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської 

обласної ради»; 

33.  
Скороход  

Світлана Вікторівна 

– вчитель фізики «Опорного закладу «Ліцей №1 імені Героя України 

Березняка Євгена Степановича Помічнянської міської ради 

Кіровоградської області»; 

34.  Тульчевська Ольга 

Миколаївна 

– вчитель української мови та літератури ліцею інформаційних 

технологій Олександрійської міської ради Кіровоградської області; 

35.  Цима Світлана 

Володимирівна 

– вчитель математики комунального закладу «Ліцей «Науковий» 

Міської ради міста Кропивницького»; 

36.  Шинкаренко Лариса 

Омельянівна 

– вчитель суспільствознавчих дисциплін комунального закладу 

«Ліцей «Науковий» Міської ради міста Кропивницького»; 



37.  
Якимчук  

Ганна Валентинівна 

– практичний психолог комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської 

обласної ради». 

 


