
Кадровий склад 

КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

 

 

Адміністрація 

Посада П.І.Б. 

 

Спрямування 

функціональної діяльності 

Директор Київського 

обласного комунального 

позашкільного навчального 

закладу «Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Минзар Світлана 

Анатоліївна 

 

 

Заступник директора з 

навчально-методичної 

роботи КОКПНЗ «Мала 

академія наук учнівської 

молоді» 

Терехова Ольга 

Олександрівна 

координація наукового 

відділення філософії та 

суспільствознавства 

Заступник директора з 

адміністративно-господарчої 

частини 

Листопад Василь Петрович 

 

 

Завідувач методичного 

відділу КОКПНЗ «Мала 

академія наук учнівської 

молоді» 

Григоренко Олена 

Петрівна 

координація наукового 

відділення мовознавства 

Завідувач організаційно-

масового відділу КОКПНЗ 

«Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Бойчук Олена 

Володимирівна 

координація наукових 

відділень наук про Землю, 

економіки 

 

Методичні працівники 

 
Посада П.І.Б. 

 

Спрямування 

функціональної діяльності 

Методист КОКПНЗ «Мала 

академія наук учнівської 

молоді» 

Завіщана  Любов 

Григорівна 

координація наукового 

відділення 

літературознавства, 

фольклористики, 

мистецтвознавства 

Методист КОКПНЗ «Мала 

академія наук учнівської 

молоді» 

Івашкіна Олена Василівна координація наукового 

відділення історії 

Методист КОКПНЗ «Мала 

академія наук учнівської 

молоді» 

Остапенко Оксана 

Олександрівна 

координація секції 

«Журналістика» 

Методист КОКПНЗ «Мала 

академія наук учнівської 

молоді» 

Цибко Валентина 

Володимирівна 

координація наукових 

відділень математики, 

комп’ютерних наук, 

технічних наук 

Методист КОКПНЗ «Мала 

академія наук учнівської 

молоді» 

Гончарук Марія Петрівна координація наукового 

відділення  фізики та 

астрономії   



Методист КОКПНЗ «Мала 

академія наук учнівської 

молоді» 

Соловйова Ірина Василівна координація наукових 

відділень хімії та біології, 

екології та аграрних наук 

Методист КОКПНЗ «Мала 

академія наук учнівської 

молоді» 

Калініна Світлана 

Євгеніївна 

 

 

 

Керівники гуртків та секцій КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської 

молоді» 

 

Секція Назва гуртка П.І.Б. Педагогічне 

звання 

Науковий 

ступінь, 

наукове 

звання 

Фольклористика «Фольклор та 

етнографія 

народу 

України» 

Ніфоровська 

Галина Іллівна 
  

Зарубіжна 

література 

«Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Дем’яненко 

Олена 

Олександрівна 

 кандидат 

педагогічних 

наук 

Фольклористика «Фольклор та 

етнографія 

народу 

України» 

Барабаш Любов 

Миколаївна 

 

  

Англійська мова «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Колодько Тетяна 

Миколаївна 
 кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

Іспанська мова «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Пархоменко 

Світлана 

Олексіївна 

  

Англійська мова «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Забара Олена 

Дмитрівна 

учитель-

методист 
 

Соціологія «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Шевченко Ліна 

Вікторівна 

учитель-

методист 
 

Соціологія «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Павлова Дарина 

Михайлівна 
 кандидат 

соціологічних 

наук 

Правознавство «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Малюга Леся 

Юріївна 
 доктор 

юридичних 

наук 

Правознавство «Основи 

науково-
Солодова 

Катерина 
  



дослідницької  

діяльності» 
Юріївна 

Історичне 

краєзнавство 

«Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Бондаренко 

Галина 

Богданівна 

 кандидат 

історичних 

наук 

Історичне 

краєзнавство 

«Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Носач Ольга 

Всеволодівна 

вчитель-

методист 
 

Етнологія «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Громова Наталя 

Олександрівна 
 кандидат 

історичних 

наук 

Географія та 

ландшафтознавство 

«Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Розумнюк 

Антоніна 

Анатоліївна 

керівник 

гуртка-

методист 

 

Географія та 

ландшафтознавство 

«Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Довгань Андрій 

Іванович 

 

 кандидат 

географічних 

наук 

Технічні науки «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Паришкура 

Валентина 

Вікторівна 

старший 

вчитель 
 

Технічні науки «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Шкута Галина 

Вікторівна 

вчитель-

методист 
 

Технічні науки «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Руденко Оксана 

Володимирівна 

старший 

вчитель 
 

Комп’ютерні науки «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Котелевець 

Наталія 

Валентинівна 

старший 

вчитель 

 

Комп’ютерні науки «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Коваль Наталія 

Олександрівна 

  

Прикладна 

математика 

«Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Пацай Богдан 

Дмитрович 

 кандидат 

фізико-

математичних 

наук 

Фізика «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Беженар 

Антоніна 

Анатоліївна 

 кандидат 

фізико-

математичних 

наук 

Фізика, астрономія «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Ярошко Леонід 

Михайлович 

старший 

вчитель 

 



Фізика, астрономія «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Трьохбратська 

Марія Сергіївна 

спеціаліст 

вищої категорії 
 

Фізика «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Міщенко Олена 

Олександрівна 

старший 

вчитель 

 

Фізика «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Сиротенко 

Володимир 

Миколайович 

вчитель-

методист 
 

Фізика «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Федоренко Юрій 

Андрійович 

  

Економіка 

 

«Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Слободянюк 

Анна 

Миколаївна 

  

Хімія «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Власенко Оксана 

Миколаївна 

  

Загальна біологія «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Карпук Леся 

Михайлівна 

 доктор 

сільсько 

господарських 

наук 

Зоологія «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Присяжнюк 

Наталія 

Михайлівна 

 кандидат 

ветеринарних 

наук 

Лісознавство «Основи 

науково-

дослідницької  

діяльності» 

Іванюк Ігор 

Вікторович 

 кандидат 

сільсько 

господарських 

наук, 

доцент 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адміністративно- господарча частина 

 

Посада П.І.Б. 
Заступник директора з адміністративно-

господарчої частини 

 

Листопад Василь Петрович 

Головний бухгалтер 

 
Горбань Наталія Володимирівна 

Бухгалтер 

 
Повшедна Надія Андріївна 

Секретар-діловод 

 
Фіщенко Юлія Василівна 

Водій 

 
Юрченко Володимир Васильович 

Двірник 

 
Ромашова Тетяна Віталіївна 

Робітник з комплексного обслуговування 

 
Зеленюк Руслан Сергійович 

 

 

 

Вакансії 

станом на 01.08.2020 

1. Заступник директора з навчально-виховної роботи. 

2. Практичний психолог. 

3. Культорганізатор. 


