
Мережа гуртків та творчих об’єднань 

КОК ПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

на 2020/2021 навчальний рік  

  

Наукове відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

 

№ 

з/п 

Назва творчого об’єднання, 

гуртка 

Керівник На базі якого закладу 

працює 

(форма навчання у 

гуртку) 

1. 
Фольклор та етнографія народу 

України 

Ніфоровська Галина Іллівна Сквирський районний 

ЦДЮТ 

  

 

2. 

 Основи науково-дослідницької  

діяльності  

(зарубіжна література) 

Дем’яненко Олена 

Олександрівна 

Білоцерківська гімназія 

№2 

3. 

Фольклор та етнографія народу 

України 

 

Барабаш Любов Миколаївна  

Великокаратульська   

загальноосвітня школа –І-ІІІ 

ступенів   Переяслав-

Хмельницького району 

 

4. 

Літературна творчість 

Черевата Любов Григорівна 

Навчально-виховний 

комплекс «Узинська 

гімназія» 

5. 

Основи науково-дослідницької  

діяльності  

(літературознавство) 

 

Григоренко Олена Петрівна 

 

Пищиківська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Фурсівської 

ОТГ 

6. 

Основи науково-дослідницької  

діяльності  

 (літературознавство) 

Назаренко Тамара Маркіянівна Комунальний заклад 

Київської обласної ради 

«Переяслав-Хмельницький 

ліцей-інтернат «Патріот 

         

Наукове відділення  мовознавства 

 

№ 

з/п 

Назва творчого об’єднання, 

гуртка 

Керівник На базі якого закладу 

працює 

1. 

Основи науково-дослідницької 

діяльності                   (секція – 

німецька мова) 

Амеліна  

Світлана Миколаївна, доктор 

педагогічних наук, професор 

КОКПНЗ «Мала академія 

наук учнівської молоді» 

(дистанційна) 

2. 

Основи науково-дослідницької 

діяльності                     (секція –

польська мова 

Закусило  Дарина          

Ігорівна, молод-ший науковий 

співробітник Інституту 

мовознавства імені 

О.О.Потебні НАН України 

 КОКПНЗ «Мала академія 

наук учнівської молоді» 

(дистанційна) 

3. 

Юні мовознавці (гурток) Потапова Наталія Семенівна 

  

Приватний навчально-

виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа            



І-ІІІ ступеня - дитячий 

садок "Міцва-613» 

(змішана) 

4. 

Основи науково-дослідницької 

діяльності (гурток -  

українська мова) 

Григоренко Олена            

Петрівна 

  

КОК ПНЗ «Мала академія 

наук учнівської молоді» 

(змішана) 

5. 

Основи науково-дослідницької 

діяльності (гурток ) 

Фіщенко                        Юлія          

Василівна 

  

КОК ПНЗ «Мала академія 

наук учнівської молоді» 

(змішана) 

6. 

Основи науково-дослідницької 

діяльності (гурток -  іспанська 

мова) 

Гершуненко Ольга  

Василівна       

  

КЗКОР  «Володарська 

спеціалізована школа-

інтернат ІІ-ІІІ ступенів.  

Центр реабілітації» 

(змішана) 

7. 

Основи науково-дослідницької 

діяльності (гурток - іспанська 

мова) 

Пархоменко Світлана 

Олексіївна 

  

Іванківський  

районний ліцей  (змішана) 

8. 
Вакансія  

 

       

 

Наукове відділення філософії та суспільствознавства  

 

№ 

з/п 

Назва творчого об’єднання, 

гуртка 

Керівник На базі якого закладу 

працює 

1.  

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(гурток - соціологія) 

Шевченко   

Ліна  

Вікторівна 

Новопетрівська 

загальноосвітня школа        

І-ІІІ ступенів № 1  

Вишгородської районної 

ради (змішана) 

2.  

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(гурток - правознавство ) 

Малюга Леся Юріївна (доктор 

юрид. наук) 

КОКПНЗ «Мала академія 

наук учнівської молоді» 

(дистанційна) 

3.  

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(гурток - правознавство ) 

Солодова Катерина Юріївна 

(канд. юрид. наук) 

 КОКПНЗ «Мала академія 

наук учнівської молоді» 

(дистанційна) 

4.  

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(гурток - журналістика) 

Городенко Леся 

Михайлівна(доктор наук із 

соц. комунікацій) 

 КОКПНЗ «Мала академія 

наук учнівської молоді» 

(дистанційна) 

5.  

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(гурток - педагогіка) 

Сопівник Ірина Віталіївна 

(доктор пед..наук)  

 КОКПНЗ «Мала академія 

наук учнівської молоді»   

(дистанційна) 

6.  
Основи науково-

дослідницької діяльності  

Вакансія 

(канд. соц. наук) 
 

7.  

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(секція - філософія) 

Вакансія 

(канд. філософ. наук) 
 



8,9 
Основи науково-

дослідницької діяльності   

Вакансія 
 

 

Наукове відділення історії 

     

№ 

з/п 

Назва творчого об’єднання, 

гуртка 

Керівник На базі якого закладу 

працює 

1. 

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(історичне краєзнавство) 

Носач Ольга Всеволодівна 

Васильківський районний 

центр дитячої та юнацької 

творчості ( змішана) 

2. 

Основи науково-

дослідницької діяльності  

(історичне краєзнавство) 

Бондаренко Галина Богданівна  

(кандидат історичних наук) 

Опорний заклад загальної 

середньої освіти 

«Ковалівський ліцей»  

Ковалівської сільської 

ради 

Васильківського району 

(змішана) 

3. 

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(етнологія) 

Громова Наталія 

Олександрівна (кандидат 

історичних наук) 

   КОКПНЗ  

«МАНУМ» 

( дистанційна) 

4. 

Основи науково-

дослідницької діяльності  

(історія України) 

Дмитрук Володимир Іванович  

(кандидат історичних наук) 

  КОКПНЗ  

«МАНУМ» 

(дистанційна) 

 

 

Наукове відділення наук про Землю  

№ 

з/п 

Назва творчого об’єднання, 

гуртка 

Керівник На базі якого закладу 

працює 

1. 

«Основи науково-

дослідницької діяльності» 

 

Розумнюк   Антоніна 

Анатоліївна 

 

Васильківський ЦТДЮК 

 

(змішана) 

2.  
«Юні географи-дослідники» 

 

Бойчук Олена Володимирівна КОКПНЗ «Мала академія 

наук учнівської молоді» 

 

(змішана) 

 

 

Наукове відділення технічних наук 

 

 

№ 

з/п 

 

Назва творчого об’єднання, 

гуртка 

 

Керівник 

 

На базі якого закладу 

працює 

1.  

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(технічні науки) 

Доній 

Олександр Миколайович, 

кандидат технічних наук 

КОКПНЗ  

«МАНУМ» 

(дистанційна) 



    

2.  

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(технічні науки) 

Блощицин Михайло 

Сергійович, 

кандидат технічних наук 

Вишнівський академічний 

ліцей «Основа» Києво-

Святошинської районної 

ради 

3.  

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(технічні науки) 

Паришкура Валентина 

Вікторівна  

Миронівська 

загальноосвітня школа 

 І – ІІІ ступенів №3 

Миронівської районної 

ради 

4.  

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(технічні науки) 

Шкута 

 Галина Вікторівна 

Трипільська 

загальноосвітня школа І – 

ІІІ ступенів Обухівської 

районної ради 

5.  

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(технічні науки) 

Гаркуша 

Олена 

Іванівна 

Білоцерківська 

спеціалізована 

природничо-математична 

школа І-ІІІ ступенів №16 

ім. М.О. Кириленка 

Білоцерківської міської 

ради 

6.  Робототехніка 

Руденко 

Олександр 

Сергійович 

КЗКОР " Володарська 

спеціалізована 

загальноосвітня школа-

інтернат ІІ-ІІІ ступенів - 

Центр реабілітації" 

7.  Робототехніка 

Мінігалієв 

Сергій 

Наільович 

Опорний заклад освіти 

«Шкарівський 

академічний ліцей-центр 

позашкільної освіти»  

Білоцерківської районної 

ради  

8. Робототехніка 

Котелевець 

Наталія 

Валентинівна  

Броварська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №7 

Броварської міської ради 

9. Робототехніка 

Мацаєнко 

Сергій 

Васильович 

БНВО "Ліцей №3 – МАН» 

Богуславської районної 

ради 

10. Робототехніка 

Іценко 

Віктор 

Володимирович 

Таращанський навчально-

виховний комплекс 

«Гімназія «Ерудит» ЗОШ  

І ступеня» Таращанської 

районної ради 

11. Робототехніка 

Сердюк  

Мирослав 

Сергійович 

Опорний навчальний 

заклад «Щасливський 

навчально-виховний 

комплекс «ліцей-

загальноосвітня школа І-



ІІІ  ступенів – дитячий 

садок» 

Бориспільської районної 

ради 

12. Робототехніка 

Коваленко 

Віктор 

Васильович 

Боярський академічний 

ліцей «Гармонія» Києво-

Святошинської районної 

ради 

13. 

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(технічні науки) 

вакансія  

14. Робототехніка вакансія 
КОКПНЗ «Мала академія 

наук учнівської молоді» 

 

Наукове відділення комп’ютерних наук 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва творчого об’єднання, 

гуртка 

 

 

Керівник 

 

 

На базі якого закладу 

працює 

1. 

Основи науково-

дослідницької діяльності  

(комп’ютерні науки) 

Олецький  

Олексій Віталійович, 

кандидат технічних наук 

КОКПНЗ  

«МАНУМ» 

(дистанційна) 

  

2. 

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(комп’ютерні науки) 

Коваль  

Наталія Олександрівна 

Фастівський академічний  

ліцей №9 Фастівської 

міської ради 

3. 

Основи науково-

дослідницької діяльності  

(комп’ютерні науки) 

Котелевець  

Наталія 

Валентинівна 

 

Броварська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №7 

Броварської міської ради 

4. 

Основи науково-

дослідницької діяльності  

(комп’ютерні науки ) 

Косько  

Тамара 

Михайлівна 

ОЗНЗ Катюжанська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів  

Вишгородської  районної 

ради  

 

5.  

Основи науково-

дослідницької діяльності  

(комп’ютерні науки) 

Ліпінська  

Тетяна Миколаївна 

Бучанська Українська 

гімназія 

      

 

Наукове відділення математики 

 

№ 

з/п 

Назва творчого об’єднання, 

гуртка 

Керівник На базі якого закладу 

працює 

1. 

Основи науково-дослідницької 

діяльності  (прикладна 

математика) 

 

Пацай 

Богдан 

Дмитрович, 

кандидат фізико-

математичних наук 

(дистанційна) 

Навчально - виховне 

об'єднання "Ірпінський 

ліцей інноваційних 

технологій – Мала 



академія наук»  Ірпінської 

міської ради 

2. 

Основи науково-дослідницької 

діяльності  (прикладна 

математика) 

 

Пацай 

Богдан 

Дмитрович, 

кандидат фізико-

математичних наук 

Навчально - виховне 

об'єднання "Ірпінський 

ліцей інноваційних 

технологій – Мала 

академія наук»  Ірпінської 

міської ради 

3. 

Основи науково-дослідницької 

діяльності 

(математичне моделювання) 

Авдєєва 

Тетяна Василівна 

 

Петропавлівсько-

Борщагівська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів  Києво-

Святошинської районної 

ради 

4. 

Основи науково-дослідницької 

діяльності 

(математичне моделювання) 

Гаркуша 

 Ірина Леонідівна 

Комунальний  заклад 

Київської обласної ради 

«Фастівський ліцей – 

інтернат» 

5. 

Основи науково-дослідницької 

діяльності 

(математика) 

Дядічева  

Тетяна  

Юріївна 

Опорний заклад загальної 

середньої освіти Узинська 

загальноосвітня школа  

І - ІІІ ступенів №1 

Узинської міської ради 

6. 

Основи науково-дослідницької 

діяльності 

(математика) 

Цибко 

Валентина 

Володимирівна 

КОКПНЗ «Мала академія 

наук учнівської молоді» 

7. 

Основи науково-дослідницької 

діяльності  (прикладна 

математика) 

Лісова  

Людмила  

Петрівна 

БНВО "Ліцей №3 – МАН» 

Богуславської районної 

ради 

8. 

Основи науково-дослідницької 

діяльності 

(математика) 

Коваленко 

Ліна 

Сергіївна 

Боярський академічний 

ліцей  «Гармонія» 

Києво-Святошинської 

районної ради 

 

9. 

Основи науково-дослідницької 

діяльності 

(математичне моделювання) 

Костенко 

Леся 

Вікторівна 

КЗ «Тетіївський НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів-

природничо-

математичний ліцей» 

Тетіївської міської ради 

10. 
Розвиток математичних 

здібностей 

Реунова  

Марія 

Іванівна 

Білоцерківська 

загальноосвітня школа  І-

ІІІ ступенів №7 імені 

генерал-полковника 

Геннадія Воробйова  

Білоцерківської міської 

ради 

11. 

Основи науково-дослідницької 

діяльності 

(математика) 

Нечай 

Галина 

Іванівна 

Фастівський академічний 

ліцей №9 

Фастівської міської ради 

12. 

Основи науково-дослідницької 

діяльності 

(математика) 

 

вакансія 

 

 

 

 

 



 

 

Наукове відділення фізики та астрономії 

 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва творчого об’єднання, 

гуртка 

 

 

Керівник 

 

На базі якого закладу 

працює 

 

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(фізика) 

Беженар Антоніна Анатоліївна 

(кандидат фізико-матема-

тичних наук) 

КОКПНЗ «Мала 

академія наук учнівської 

молоді» 

  

2. 

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(фізика) 

Ярошко Леонід Михайлович 

КЗ КОР «Фастівський 

ліцей-інтернат»  

 

3. 

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(фізика) 

Міщенко Олена 

Олександрівна 

Клавдіївська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів імені 

Олександра Рибалка 

Бородянського району 

4. 

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(фізика)  ) 

Трьохбратська Марія 

Сергіївна 

Васильківська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №6 

Васильківської  міської 

ради   

5. 

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(фізика) 

Сиротенко Володимир 

Миколайович 

Богуславський 

академічний ліцей №1 

Богуславської районної 

ради      

6. 

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(астрономія) 

Федоренко  Юрій Андрійович 

 

Великокаратульська 

ЗОШ     І-ІІІ ступенів 

Переяслав-

Хмельницького району  

7. 
Секція «Горизонти сучасної 

астрономії» 

Кузнецова Юліана  

Геннадіївна (науковий 

співробітник ГАО НАН 

України) 

КОКПНЗ «МАНУМ» 

(дистанційна) 

8. 

Основи науково-

дослідницької діяльності 

(фізика) вакансія  

  

 

     

 

Наукове відділення економіки 

 

№ 

з/п 

Назва творчого 

об’єднання, гуртка 

Керівник На базі якого закладу 

працює 

8.  Економіка  Димарчук Тетяна Вікторівна  

Іванківський районний 

ліцей 

 

(змішана) 



9.  

Економіка Слободяник Анна Миколаївна КОКПНЗ «Мала 

академія наук учнівської 

молоді» 

 

(дистанційна) 

 

 

 

Наукове відділення хімії та біології 

 

№ 

з/п 

Назва творчого 

об’єднання, 

гуртка 

Керівник На базі якого закладу 

працює 

1. 

«Основи науково-

дослідницької 

діяльності» 

(хімія) 

Власенко  

Оксана  

Миколаївна 

 

КЗ «Тетіївський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 

3» Тетіївської міської 

ради  

2. 

Основи науково-

дослідницької 

діяльності 

(загальна біологія) 

Шинкарук  

Галина Станіславівна 

 

Володарська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1 

Володарської районної 

ради 

3. 

«Основи науково-

дослідницької 

діяльності» 

(загальна біологія) 

Карпук Леся Михайлівна, доктор 

сільськогосподарських наук 

Володарська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1 

Володарської районної 

ради 

4. 

«Основи науково-

дослідницької 

діяльності» 

(ботаніка) 

Олешко Олена Геннадіївна, кандидат 

сільськогосподарських наук 

Комунальний опорний 

навчальний заклад 

«Трушківський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів» 

Фурсівської  ОТГ    

5. 

Наукова студія 

(хімія) 

Теребіленко Катерина Володимирівна, 

кандидат хімічних наук 

Київський обласний 

комунальний 

позашкільний 

навчальний заклад «Мала 

академія наук учнівської 

молоді» 

(дистанційна) 

6. 

«Основи науково-

дослідницької 

діяльності» 

(хімія) 

Наумова Юлія Миколаївна КЗ КОР «Фастівський 

ліцей-інтернат» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наукове відділення екології та аграрних наук 

 

№ 

з/п 

Назва творчого 

об’єднання, 

гуртка 

Керівник На базі якого закладу працює 

1. 

Основи науково-

дослідницької 

діяльності 

(лісівництво) 

Іванюк  

Ігор Вікторович, кандидат 

сільськогосподарських  

наук 

Новосілківський академічний ліцей 

«Ерудит» Києво-Святошинського 

районної ради 

2. 

Наукова студія 

(основи 

агрономії) 

Цизь Олександр 

Михайлович, кандидат 

сільськогосподарських наук 

Київський обласний комунальний 

позашкільний навчальний заклад «Мала 

академія наук учнівської 

молоді» 

(дистанційна) 

3. 

Екологічна студія  Карамушка Віктор 

Іванович, кандидат 

біологічних наук 

Київський обласний комунальний 

позашкільний навчальний заклад «Мала 

академія наук учнівської 

молоді»  

(дистанційна) 

4. 

«Основи науково-

дослідницької 

діяльності» 

(зоологія) 

Присяжнюк Наталія 

Михайлівна, кандидат 

ветеринарних наук 
Білоцерківська гімназія № 2 

Білоцерківської міської ради 

5. 

«Основи науково-

дослідницької 

діяльності» 

(зоологія) 

Присяжнюк Наталія 

Михайлівна, кандидат 

ветеринарних наук  

Білоцерківська загальноосвітня школа І- 

ІІІ ступенів № 22 

Білоцерківської міської ради 

6. 

«Світ креативу» Соловйова Ірина Василівна Білоцерківська спеціалізована школа № 9 

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Білоцерківської міської ради 

7. 

«Основи науково-

дослідницької 

діяльності» 

(екологія) 

Соловйова Ірина Василівна Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 9 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Білоцерківської міської 

ради 

8. 

«Основи науково-

дослідницької 

діяльності» 

(екологія)» 

Янушевич Ірина Іванівна Білоцерківська спеціалізована школа № 9 

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Білоцерківської міської ради 

9. 

«Основи науково-

дослідницької 

діяльності» 

(охорона 

довкілля) 

Вакансія 

 

 

    

 


