
  

  
  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Список учнів – учасників   

ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді  

  

  ПІБ учасника ІІІ етапу  Заклад освіти  Наукове відділення  Секція  

Білоцерківський район          

1.   Білоцерківська міська  1. Писаренко Євгенія 

Валентинівна  
Білоцерківська  
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №7 імені генерал - 

полковника Геннадія 

Воробйова  Білоцерківської 

міської ради Київської області  

Літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства  

Літературна творчість  

2. Кабатов Тимур 

Дмитрович  
Білоцерківська спеціалізована 

школа I-III ступенів № 9 з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов Білоцерківської 

міської ради Київської області  

Мовознавства  Англійська мова  

  

3. Погребняк Поліна 

Андріївна  
Білоцерківська спеціалізована 

школа I-III ступенів № 9 з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов Білоцерківської 

міської ради Київської області  

Мовознавства  Німецька мова  

4. Ільницька Валерія 

В’ячеславівна  
Білоцерківське 

навчальновиховне об’єднання 

«Перша Білоцерківська 

гімназія – школа I ступеня»  
Білоцерківської міської ради  
Київської області  

Мовознавства  Французька мова  



5. Бицюра Артем 

Сергійович  
Білоцерківська спеціалізована 

школа I-III ступенів № 1 з 

поглибленим вивченням 

слов’янських мов  

Філософії та 

суспільствознавства  
Педагогіка  

 

   Білоцерківської міської ради 

Київської області  
  

6. Кравець Дмитро 

Олександрович  
Білоцерківська  
загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 6  
Білоцерківської міської ради  

Київської області  

Філософії та 

суспільствознавства  
Журналістика  

7. Геращенко Даніїл 

Сергійович  
Білоцерківська спеціалізована 

природничо-математична 

школа I-III ступенів № 16 ім.  
М.О. Кириленка  
Білоцерківської міської ради  

Київської області  

Історії  Історія України  

8. Снігур Аліса  

Костянтинівна  

Центр позашкільної освіти 

«Соняшник»  
Історії  Археологія  

9. Шквира Юлія 

Юріївна  
Білоцерківське 

навчальновиховне об’єднання 

«ЛіцейМала академія наук»  
Білоцерківської міської ради  

Київської області  

Історії  Історичне краєзнавство  

10. Якименко Юлія 

Олександрівна  
Центр позашкільної освіти 

«Соняшник»  
Історії  Етнологія  



11. Зелена Вікторія 

Петрівна  
Білоцерківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №21 Білоцерківської 

міської ради Київської області  

Наук про Землю  Гідрологія  

12. Повзун Олександр 

Сергійович  
Білоцерківська спеціалізована 

природничо-математична 

школа I-III ступенів № 16 ім.  
М.О. Кириленка  
Білоцерківської міської ради  

Київської області  

Технічних наук  Електроніка та 

приладобудування  

 

  13. Беженар Юлія 

Романівна  
Білоцерківське 

навчальновиховне об’єднання 

«ЛіцейМала академія наук»  
Білоцерківської міської ради  
Київської області  

Фізики і астрономії  Астрономія та 

астрофізика  

14. Климчук Олександр 

Володимирович  
Білоцерківська  
загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 6  
Білоцерківської міської ради  

Київської області  

Хімії та біології  Ботаніка  

15. Михайлюк Дмитро 

Олександрович  
Білоцерківська спеціалізована 

школа I-III ступенів № 1 з 

поглибленим вивченням 

слов’янських мов  
Білоцерківської міської ради  

Київської області  

Хімії та біології  Хімія  



16. Григорчук  

Олександра Сергіївна  

Білоцерківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №17 

Білоцерківської міської ради 

Київської області  

Екології та аграрних 

наук  
Екологія  

2  Гребінківська селищна  

  

17. Видрик Ігор 

Михайлович  
Саливінківська   
загальноосвітня школа I-III 

ступенів  

Комп’ютерних наук  Кібербезпека  

3  Рокитнянська селищна  

  

18. Доредоренко Валерія 

Олексіївна  
 Комунальний  заклад  
Рокитнянської селищної ради 

Білоцерківського району  
 Київської  області  
 «Рокитнянський  ліцей-Мала  

академія наук»  

Хімії і біології  Психологія  

4  Сквирська міська  

  

19. Юрченко Дарія 

Юріївна  
Сквирський районний центр 

дитячої та юнацької творчості  
Літературознавства, 

фольклористики, 

мистецтвознавства  

Мистецтвознавство  

 

   20. Солодовчук Єлизавета  
Олександрівна  

Сквирський районний центр 

дитячої та юнацької творчості  
Літературознавства, 

фольклористики, 

мистецтвознавства  

Фольклористика  

21. Бойко Захарій 

Володимирович  
Сквирська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. №3  
Екології та аграрних 

наук  
Селекція та генетика  

22. Сичевська Ірина 

Юріївна  
Сквирський академічний ліцей  Екології та аграрних 

наук  
Ветеринарія та зоотехнія  

5   Ставищенська селищна  

  

23. Сніцар Вікторія 

Андріївна  
Юридичний ліцей  
Ставищенського 

навчальновиховного 

комплексу «заклад загальної 

середньої освіти І ІІІ ступенів-

юридичний ліцей»  
№ 2 ім. О.С. Паланського  

Історії  Всесвітня історія  



Ставищенської селищної ради  

 6  Таращанська міська  

  

24. Кулик Олександра 

Юріївна  
Таращанський академічний 

ліцей «Ерудит»  
Літературознавства, 

фольклористики, 

мистецтвознавства  

Зарубіжна література   

 7  Тетіївська міська  

  

25. Схаб Крістіна 

Русланівна  
Тетіївський ліцей №2  Мовознавства  Українська мова  

 8  Фурсівська сільська  

  

26. Лісова Дарина 

Володимирівна  
Фурсівський Заклад загальної 

та середньої освіти І-ІІІ 

ступенів  

Фізики та астрономії  Експериментальна 

фізика  

 Бориспільський район          

 1  Бориспільська міська  

  

27. Каунін Кирило 

Олегович  
Бориспільський 

навчальновиховний комплекс 

«Гімназія  
«Перспектива» – 

загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» імені Володимира  
Мономаха  

Фізики та астрономії  Теоретична фізика  

28. Валько Яна Ігорівна  Бориспільський 

навчальновиховний комплекс 

«Гімназія  
«Перспектива» – 

загальноосвітня школа І-ІІ  

Хімії і біології  Біологія людини  

 

   ступенів» імені Володимира 

Мономаха  
  



29. Касянчук Тихон 

Сергійович  
Бориспільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3 

Бориспільської міської ради  

Хімії і біології  Зоологія  

30. Єрофеєва Дар’я 

Олексіївна  

  

Бориспільський 

навчальновиховний комплекс 

«Гімназія  
«Перспектива» – 

загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» імені Володимира  
Мономаха  

Екології та аграрних 

наук  
Охорона довкілля та 

раціональне 

природокористування  

Броварський район          

1  Броварська міська  

  

31. Зеленов Павло 

Олександрович  
Броварський 

навчальновиховний комплекс 

Броварської міської ради  

Комп’ютерних наук  Мультимедійні системи, 

навчальні та ігрові 

програми  
32. Швед Андрій 

Дмитрович  
Броварська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. №2 

ім.В.О.Сухомлинського 

Броварської міської ради  

Комп’ютерних наук  Технології  

програмування  

33. Легенчук Світлана 

Володимирівна  
Броварська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №2 імені  
В.О.Сухомлинського  
Броварської міської ради  

Математики  Прикладна математика  

Бучанський район          

1  Бучанська міська  

  

34. Рибченко Віолетта 

Володимирівна  
Бучанська спеціалізована 

загальноосвітня школа №5  I-

III ступенів з поглибленим 

вивченням іноземних мов 

Бучанської міської ради  

Мовознавства  Польська мова  

35. Бурдело Єлизавета 

Сергіївна  

  

Бучанська спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

№5 з поглибленим вивченням  

Філософії та 

суспільствознавства  
Філософія  



 

   іноземних мов Бучанської 

міської ради  
  

36. Щербаков Андрій 

Вікторович  
Бучанська Українська гімназія  
Бучанської міської ради 

Київської області  

Комп’ютерних наук  Internet-технології та  
WEB-дизайн  

37. Гусєва Ольга 

Вікторівна  
Комунальний заклад  
«Гаврилівський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів» № 8 Бучанської 

міської ради  

Екології та аграрних 

наук  
Агрономія  

2  Ірпінська міська  

  

38. Магдалінчук Віра 

Сергіївна  
Ірпінський академічний ліцей 

Національного університету 

біоресурсів і  
природокористування України  
Ірпінської міської ради  

Економіки  Мікроекономіка та 

макроекономіка  

3  Пісківська селищна  

  

39. Сахарова Діана 

Вікторівна  
Тетерівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені Ніни 

Сосніної  

Наук про Землю  Географія та 

ландшафтознавство  

Вишгородський район          

1  Іванківська селищна  

  

40. Гавриленко Тетяна 

Олександрівна  
Опорний навчальний заклад 

"Іванківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №2""  

Філософії та 

суспільствознавства  
Теологія, релігієзнавство 

та історія релігії  

41. Решетун Антон 

Олександрович  
Іванківський районний ліцей  Економіки  Економічна теорія та 

історія економічної 

думки  
42. Дурицький Сергій 

Романович  
Іванківський районний ліцей  Економіки  Фінанси, грошовий обіг і 

кредит  

2  Петрівська сільська  

  

43. Солоненко Ольга 

Олександрівна  
Новопетрівська  
загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 1  

Філософії та 

суспільствознавства  
Правознавство  

  



3    44. Кривульська Дар’я 

Святославівна  
Новопетрівська  
загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 1  

Філософії та 

суспільствознавства  

  

Соціологія  

 
4  Славутицька міська  

  

45. Романін Анатолій  

Олександрович  

Славутицький ліцей  
Славутицької міської ради 

Київської області  

Комп’ютерних наук  Інформаційні системи, 

бази даних та системи 

штучного інтелекту  
Обухівський район          

1  Богуславська міська  

  

46. Остапенко Анастасія 

Олександрівна  
Богуславський академічний 

ліцей № 1 Богуславської 

районної ради  Київської 

області  

Комп’ютерних наук  Комп’ютерні системи та 

мережі  

2  Кагарлицька міська  

  

47. Савченко Дар’я 

Володимирівна  
Опорний загальноосвітній 

навчальний заклад  
Кагарлицька загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 3  

Наук про Землю  

  

Кліматологія та 

метеорологія  

3    48. Пітерцев Андрій 

Олександрович  
Академічний ліцей №5   
Обухівської міської ради    
Київської області  

Технічних наук  Авіа-та 

ракетобудування, 

машинобудування і  

робототехніки  
4  Українська міська  

  

49. Федоренко Денис 

Павлович  
Трипільська  загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  
Технічних наук  Екологічно- безпечні 

технології та 

ресурсозбереження  
Фастівський район          

1  Глевахівська селищна  

  

50. Мартинова Юлія 

Володимирівна  
Опорний навчальний заклад - 

Путрівський 

навчальновиховний комплекс 

«гімназія - загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний 

заклад»  

Технічних наук  Технологічні процеси та 

перспективні технології  



2  Томашівська сільська  

  

51. Баранівська Катерина 

Олександрівна  
Дорогинський заклад загальної 

середньої освіти  І-ІІІ ступенів 

Томашівської сільської ради  

Екології та аграрних 

наук  
Лісознавство  

Заклади освіти обласної 

комунальної власності  
        

1  Комунальний заклад  
Київської обласної  

52. Мартиненко Оксана 

Олександрівна  
Комунальний заклад Київської 

обласної ради «Володарська  
Мовознавства  Іспанська мова  

 ради «Володарська  
спеціалізована школа – 

інтернат ІІ-ІІІ ступенів  
– Центр реабілітації»  

 спеціалізована школа – 

інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр 

реабілітації»  

  

2  Комунальний заклад  
Київської обласної ради 

«Переяслав- 
Хмельницький 

ліцейінтернат "Патріот"  

  

53. Коркач Марія 

Вікторівна  
Комунальний заклад Київської 

обласної ради 

«ПереяславХмельницький 

ліцей-інтернат  
«Патріот»  

Літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства  

Українська література  

3  Комунальний заклад 

Київської обласної ради 

"Фастівський  
ліцей- інтернат"  

  

54. Авраменко Даніїл 

Костянтинович  
Комунальний заклад Київської 

обласної ради «Фастівський 

ліцей-інтернат»  

Математики  Математичне 

моделювання  

55. Бойченко Карина 

Артемівна  
Комунальний заклад Київської 

обласної ради «Фастівський 

ліцей-інтернат»  

Хімії і біології   Валеологія  

56. Янковий Олексій 

Анатолійович  
Комунальний заклад Київської 

обласної ради «Фастівський 

ліцей-інтернат»  

Хімії і біології  Медицина  

  

    



Додаток 2 

до наказу департаменту 

освіти і науки Київської 

обласної державної 

адміністрації 

від 22.03.2021  № 59 

 

 

Список 

наукових та науково-педагогічних працівників – учасників  

навчально-тренувальних зборів з підготовки до ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів – членів МАН 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада, наукове чи педагогічне звання 

1.  Бикова Тетяна Валеріївна 

 

професор кафедри української літератури Національного 

педагогічного університету  імені М.П.Драгоманова, 

доцент, доктор філологічних наук    

2.  Дем’яненко Олена 

Олександрівна 

 

 

асистент кафедри славістичної філології, педагогіки і 

методики викладання Білоцерківського національного 

аграрного університету, кандидат педагогічних наук  

3.  Александренко Вікторія 

Вікторівна 

 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

літератури Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова 

4.  Телеуця Валентина 

Василівна 

 

докторант кафедри фольклористики Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат філологічних наук, доцент 

5.  Козак Тетяна 

Валентинівна 

 

старший викладач кафедри мистецтвознавства  

Національного педагогічного університету  

ім. М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук 

6.  Амеліна Світлана 

Миколаївна 

завідувач кафедри іноземної філології і перекладу 

гуманітарно-педагогічного факультету Національного 

університету біоресурсів та природокористування 

України, доктор педагогічних наук, професор 

7.  Рогоза Ольга Борисівна декан факультету романської філології і перекладу 

Київського національного лінгвістичного університету, 

кандидат філологічних наук, доцент 

8.  Баган Мирослава 

Петрівна 

професор кафедри української філології та славістики 

факультету слов’янської філології Київського 

національного лінгвістичного університету, доктор 

філологічних наук 



9.  Колодько Тетяна 

Миколаївна 

доцент кафедри методики викладання української та 

іноземних мов і літератур Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 

кандидат педагогічних наук 

10.  Наваренко Інна 

Анатоліївна 

доцент кафедри іспанської та французької філології 

факультету романської філології Київського 

національного лінгвістичного університету, кандидат 

філологічних наук 

11.  Вільчинська Алла 

Геннадіївна 

молодший науковий співробітник відділу слов’янських 

мов Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН 

України, кандидат філологічних наук 

12.  Предко Олена Іллівна професор кафедри релігієзнавства філософського 

факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, доктор філософських наук 

13.  Тормахова Анастасія 

Миколаївна 

доцент кафедри етики, естетики та культурології 

філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, кандидат 

філософських наук 

14.  Дікова-Фаворська Олена 

Михайлівна 

професор кафедри педагогіки й андрагогіки 

Житомирського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, доктор соціологічних наук, професор 

15.  Малюга Леся Юріївна доцент кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення Інституту права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних 

наук 

16.  Чередник Лідія 

Миколаївна 

старший викладач кафедри педагогіки гуманітарно-

педагогічного факультету Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, кандидат 

педагогічних наук 

17.  Городенко Леся 

Михайлівна 

професор кафедри соціальних комунікацій Інституту 

журналістики  Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, доктор наук із соціальних 

комунікацій 

18.  Машевский Олег 

Петрович 

завідувач кафедри нової і новітньої історії зарубіжних 

країн історичного факультету КНУ імені Тараса 

Шевченка, доктор історичних наук, професор 

19.  Синиця Євген 

Валентинович 

доцент кафедри археології та музеєзнавства, КНУ імені 

Тараса Шевченка, кандидат історичних наук 

20.  Потильчак Олександр 

Валентинович 

завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних 

історичних дисциплін історичного факультету 

Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор 

21.  Гончаренко Олексій 

Миколайович 

декан природничо-технологічного факультету, професор 

кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди», доктор історичних наук, професор 



22.  Громова Наталія 

Олександрівна 

доцент кафедри етнології та краєзнавства історичного 

факультету КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат 

історичних наук  

23.  Аріон Оксана Василівна доцент кафедри географії України географічного 

факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, кандидат географічних наук 

24.  Ухань Ольга 

Олександрівна 

Завідувачка лабораторії регіональних гідрохімічних 

досліджень відділу гідрохімії  Українського 

гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН 

України, кандидат географічних наук 

25.  Шевченко Ольга 

Григорівна 

заступник декана географічного факультету, доцент 

кафедри метеорології та кліматології географічного 

факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, доктор географічних наук 

26.  Доній Олександр 

Миколайович 

доцент кафедри металознавства та термічної обробки 

Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. 

Патона НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»,  кандидат 

технічних наук 

27.  Мініцький Анатолій 

В’ячеславович 

доцент кафедри високотемпературних матеріалів та 

порошкової металургії Інституту матеріалознавства та 

зварювання ім. Є Патона Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук 

28.  Козленко Олег 

Володимирович 

завідувач наукової лабораторії кріогенної техніки фізико-

математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

Заслужений вчитель України 

29.  Жежерун Олександр 

Петрович 

завідувач кафедри мультимедійних систем факультету 

інформатики  Національного університету «Києво-

Могилянська академія», кандидат фізико-математичних 

наук, доцент 

30.  Голуб Белла Львівна завідувач кафедри комп’ютерних наук факультету 

інформаційних технологій Національного університету 

біоресурсів та природокористування, кандидат технічних 

наук 

31.  Єфименко Василь 

Володимирович 

декан факультету інформатики Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 

кандидат педагогічних наук 

32.  Кравченко Юрій 

Васильович 

завідувач кафедри мережевих та інтернет технологій 

факультету інформаційних технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 

доктор технічних наук, професор 

33.  Лахно Валерій 

Анатолійович 

завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж 

факультету інформаційних технологій  Національного 

університету біоресурсів та природокористування, доктор 

технічних наук, професор 



34.  Олецький Олексій 

Віталійович 

доцент кафедри мультимедійних систем         факультету 

інформатики  Національного університету «Києво-

Могилянська академія», кандидат технічних наук 

35.  Авдєєва Тетяна 

Василівна 

старший викладач кафедри математичної фізики фізико-

математичного факультету НТУУ «Київський 

політехнічний інститут  імені І.Сікорського» 

36.  Батечко Ніна Григорівна завідувач кафедри вищої та прикладної математики 

навчально-наукового інституту енергетики, університету 

біоресурсів і природокористування України, доктор 

педагогічних наук, доцент, академік Української академії 

акмеологічних наук 

37.  Бабіч Данило Павлович виконавець наукового проекту Національного фонду 

досліджень України на кафедрі оптики фізичного 

факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, доктор філософії з фізики 

38.  Грицай Асен Васильович асистент кафедри астрономії та фізики космосу фізичного 

факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук 

39.  Горкавенко Володимир 

Миколайович 

заступник декана з виховної роботи фізичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, доцент кафедри квантової теорії поля, 

кандидат фізико-математичних наук 

40.  Слободяник Анна 

Миколаївна 

доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського 

факультету аграрного менеджменту Національного 

університету біоресурсів і природокористування України,  

кандидат економічних наук 

41.  Хмара Марина Петрівна доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту 

міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, кандидата 

економічних наук 

42.  Пасічніченко Олег 

Михайлович 

 

доцент кафедри фізіології та анатомії  Навчально-

наукового центру «Інститут біології та медицини» 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат біологічних наук 

43.  Митяй Іван Сергійович 

 

доцент кафедри біології тварин факультету тваринництва 

та водних біоресурсів Національного університету 

біоресурсів і природокористування, кандидат 

біологічних наук 

44.  Теребіленко Катерина 

Володимирівна 

доцент кафедри неорганічної хімії хімічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат хімічних наук 

45.  Олешко Олена 

Геннадіївна 

 

доцент кафедри садово-паркового господарства 

агробіотехнологічного факультету Білоцерківського 

національного аграрного університету, кандидат 

сільськогосподарських наук 



46.  Митник Олександр 

Якович 

завідувач кафедри практичної психології факультету 

педагогіки і психології Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, доктор 

педагогічних наук, професор 

47.  Берник Оксана Орестівна завідувач клініко-діагностичної лабораторії клініки імені 

Спіженка, асистент кафедри клінічної лабораторної 

діагностики Національної медичної академії, кандидат 

біологічних наук 

48.  Страшко Станіслав 

Васильович 

завідувач кафедри медико-біологічних і валеологічних 

основ охорони життя і здоров’я факультету педагогіки та 

психології Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, кандидат біологічних наук, 

професор 

 

49.  Волошина Наталія 

Олексіївна 

завідувач кафедри екології факультету природничо-

географічної освіти та екології Національного 

педагогічного університету   імені М.П. Драгоманова, 

доктор біологічних наук, професор 

50.  Карамушка Віктор 

Іванович 

завідувач кафедри екології факультету природничих наук 

Національного університету «Києво-Могилянська 

академія», кандидат біологічних наук, доцент 

51.  Присяжнюк Наталія 

Михайлівна 

 

доцент кафедри іхтіології та зоології екологічного 

факультету Білоцерківського національного аграрного 

університету, кандидат ветеринарних наук 

52.  Карпук Леся Михайлівна професор кафедри землеробства, агрохімії та 

ґрунтознавства агробіотехнологічного факультету 

Білоцерківського національного аграрного університету, 

доктор сільськогосподарських наук 

53.  Башкірова Наталія 

Вікторівна 

доцент кафедри генетики, селекції, насінництва імені 

професора М.О. Зеленського агробіологічного 

факультету Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, кандидат біологічних 

наук 

54.  Іванюк Ігор Вікторович доцент кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій 

Навчально-наукового інституту лісового і садово-

паркового господарства Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, кандидат 

сільськогосподарських  наук 

 

  

    

  



Додаток 3 

до наказу департаменту 

освіти і науки Київської 

обласної державної 

адміністрації 

від 22.03.2021 № 59 

 

 

Програма 

навчально-тренувальних зборів 

Організатор та дистанційний модератор: Київський обласний 

комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Термін проведення: 01 квітня – 10 квітня 2021 року 

Цільова аудиторія: учні – переможці ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів Малої академії наук України 

Форма проведення: дистанційна 

Змістові модулі: 

Модуль 1. Настановна сесія в хмарному середовищі Zoom 

«Організація та змістові особливості підготовки до участі в III етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів МАН України». 

Модуль 2. Мотиваційні тренінг-сесії «Постерний захист 

дослідницького проєкту». 

Модуль 3. Мотиваційні тренінг-сесії «Наукова конференція: 

особливості презентації результатів досліджень».  

Модуль 4. Індивідуальне персоналізоване онлайн-консультування 

членів команди (за окремим графіком). 

Модуль 5. Підсумкова сесія для учасників III етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН 

України. 

 

 

01 квітня 2021 року 

15:00-16:00 Модуль 1. Настановна сесія в хмарному середовищі Zoom 

«Організація та змістові особливості підготовки до участі в  



III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів МАН України». 

 

 

02 квітня 2021 року 

Модуль 2. Мотиваційні тренінг-сесії «Постерний захист 

дослідницького проєкту» за науковими відділеннями: 

14:00-16:00 Наукове відділення літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства 

15:00-17:00 Наукове відділення хімії та біології  

15:00-17:00 Наукове відділення історії 

15:00-17:00 Наукове відділення мовознавства (секції «Польська мова», 

«Іспанська мова») 

Модуль 3. Мотиваційні тренінг-сесії «Наукова конференція: 

особливості презентації результатів досліджень» за науковими 

відділеннями: 

15:00-17:00 Наукове відділення хімії та біології  

 

03 квітня 2021 року 

Модуль 2. Мотиваційні тренінг-сесії «Постерний захист 

дослідницького проєкту» за науковими відділеннями: 

10:00-13:00 Наукове відділення мовознавства (секції «Українська мова», 

«Англійська мова») 

12:00-14:00 Наукове відділення філософії та суспільствознавства 

 

14:00-16:00 Наукове відділення фізики і астрономії  

 

16:00-18:00 Наукове відділення економіки, наук про Землю 

  

Модуль 3. Мотиваційні тренінг-сесії «Наукова конференція: 

особливості презентації результатів досліджень» за науковими 

відділеннями:  

14:00-16:00 Наукове відділення фізики і астрономії  

 



05 квітня 2021 року 

Модуль 2. Мотиваційні тренінг-сесії «Постерний захист 

дослідницького проєкту» за науковими відділеннями: 

15:00-16:00 Наукове відділення математики 

16:00-17:30 Наукове відділенні технічних наук 

15:00-17:00 Наукове відділення мовознавства (секції «Французька мова», 

«Німецька мова») 

Модуль 3. Мотиваційні тренінг-сесії «Наукова конференція: 

особливості презентації результатів досліджень» за науковими 

відділеннями: 

15:00-16:00 Наукове відділення математики 

16:00-17:30 Наукове відділенні технічних наук 

 

06 квітня 2021 року 

Модуль 3. Мотиваційні тренінг-сесії «Наукова конференція: 

особливості презентації результатів досліджень» за науковими 

відділеннями:: 

14:00-16:00 Наукове відділення літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства 

16:00-18:00 Наукові відділення економіки, наук про Землю 

 

07 квітня 2021 року 

Модуль 2. Мотиваційні тренінг-сесії «Постерний захист 

дослідницького проєкту» за науковими відділеннями: 

15:00-17:00 Наукове відділення екології та аграрних наук  

15:00-17:00 Наукове відділення комп’ютерних наук 

Модуль 3. Мотиваційні тренінг-сесії «Наукова конференція: 

особливості презентації результатів досліджень» за науковими 

відділеннями:: 

15:00-17:00 Наукове відділення екології та аграрних наук 

15:00-17:00 Наукове відділення комп’ютерних наук 

16:00-18:00 Наукове відділення мовознавства (секції «Українська мова», 

«Англійська мова»)  

 



08 квітня 2021 року 

Модуль 3. Мотиваційні тренінг-сесії «Наукова конференція: 

особливості презентації результатів досліджень» за науковими 

відділеннями:: 

15:00-17:00 Наукове відділення історії 

15:00-17:00 Наукове відділення мовознавства (секції «Польська мова», 

«Іспанська мова») 

 

 

 

09 квітня 2021 року 

Модуль 3. Мотиваційні тренінг-сесії «Наукова конференція: 

особливості презентації результатів досліджень» за науковими 

відділеннями:  

14:00-15:00 Наукове відділення філософії та суспільствознавства 

15:00-17:00 Наукове відділення мовознавства (секція «Французька мова») 

16:00-18:00 Наукові відділення економіки, наук про Землю 

 

10 квітня 2021 року 

10:00-11:00 Модуль 5. Підсумкова сесія для учасників III етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів МАН України. 

 

  

  

  

  

  


