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Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О С В І Т И  І  Н А У К И  

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

                  Н А К А З  

 

від 14.02.2020         Миколаїв № 50   

 

Про підсумки проведення II (обласного)  

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт учнів-членів  

Малої академії наук України   

у 2019/2020 навчальному році 

 

Відповідно до пункту 6 Положення про департамент освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого 

розпорядженням Миколаївської обласної державної адміністрації від 

21.06.2018 № 257-р (зі змінами), наказу департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 28.01.2020 № 27 «Про проведення ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України», зареєстрованого у Південному 

міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції ( м. Одеса ) 04.02.2020 за 

№ 12/21, з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей, 

виховання їх у дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов 

для формування інтелектуального потенціалу нації, виявлення та підтримки 

обдарованої учнівської молоді, залучення її до науково-дослідницької та 

експериментальної роботи 13-15 лютого 2020 року проведено ІІ (обласний) 

етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України. 

Конкурс-захист проходив у 53 секціях 12 відділень обласного 

територіального відділення МАН України. У конкурсі взяли участь 167 

учнів, що на 7 (4%)  менше, ніж у 2018/2019 навчальному році, із них: 67 

(40%) – вихованці закладів освіти міст, 36 (21,5%) – районів, 19 (11,3%) – 

об’єднаних територіальних громад області, 45 (27%) – обласних закладів 

позашкільної освіти.   

В організації та проведенні конкурсу-захисту взяли участь 109 науково-

педагогічних працівників, з них: 40 кандидати наук, 12 докторів наук,          

10 викладачів закладів вищої освіти, 20 працівників закладів позашкільної 

освіти, 27 вчителів закладів загальної середньої освіти. 
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Найбільша кількість учасників у відділеннях історії – 34 (20%), філософії 

та суспільствознавства – 23 (14%), літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства – 19 (11%), наук про Землю – 19 (11%), мовознавства –     

15 (9%), хімії та біології – 12 (7 %), математики – 10 (6%), фізики і астрономії 

– 10 (6%); найменша – до відділень технічних наук - 9 (5%), комп’ютерних 

наук – 7 (4%), екології та аграрник наук  – 6 (3,5%), економіки – 3 (1,8%). 

 Отже, закладам загальної середньої освіти необхідно звернути увагу на 

підвищення мотивації учнів до вивчення природничо-математичних 

дисциплін шляхом урізноманітнення форм позакласної роботи, проведення 

курсів, гуртків, факультативів із використанням інноваційних освітніх 

технологій. 

За результатами конкурсу-захисту у 2019/2020 навчальному році 

переможцями обласного етапу змагань стали 104 (62%) учня (100 - у 

2018/2019 навчальному році).  

Журі конкурсу відзначило високий рівень учнівських досліджень, 

актуальність та перспективність тематики конкурсних робіт, їх теоретичну й 

практичну значущість, належний рівень захисту та презентації наукових 

доробків. 

Високий рівень якості підготовки у конкурсі-захисті продемонстрували 

наукові товариства учнів з м. Первомайська, Веселинівського, 

Миколаївського, Новобузького районів, Коблівської, Шевченківської, 

Казанківської об’єднаних територіальних громад (відсоток якості – 100%),    

м. Южноукраїнська (88,8%), м. Миколаєва (72%), м. Очакова, Доманівського 

району, Баштанської об’єднаної територіальної громади (відсоток            

якості – 66,6%), Доманівської об’єднаної територіальної громади (62,5%), 

Врадіївського, Єланецького, Снігурівського районів (відсоток якості – 60%), 

обласних закладів позашкільної освіти (51%), м. Вознесенська, 

Кривоозерського, Новоодеського районів (відсоток якості – 50%), 

Вітовського району (25%). 

За результатами конкурсу у 2019/2020 навчальному році найбільша 

кількість переможців регіонального етапу ˗ учні закладів освіти міста 

Миколаєва – 21,5%, обласних закладів позашкільної освіти - 14 %,       

районів - 12%, міст обласного значення - 8,3%, об’єднаних територіальних 

громад - 6,5 %.  

Крім того, типовими недоліками підготовки учнів до конкурсу є 

недостатній рівень знань із базових дисциплін, реферативно-описовий 

характер робіт, недотримання вимог щодо оформлення науково-

дослідницьких робіт тощо. Вказані зауваження стосуються багатьох робіт у 

різних секціях наукових відділень, відповідно наукові дослідження мають 

низький бал оцінювання.  

Учні закладів освіти Первомайського району, Веселинівської та 

Воскресенської об’єднаних територіальних громад не посіли призових місць.  

З метою подолання зазначених негативних тенденцій і забезпечення 

високого наукового рівня конкурсу необхідно приділити більше уваги 
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набуттю учнями практичних навичок з базових дисциплін, вжити заходів, 

спрямованих на те, щоб науково-дослідницькі роботи мали логічну 

структуру, містили самостійні наукові дослідження учасників та відповідали 

напряму роботи секцій. При написанні робіт керуватися методичними 

рекомендаціями, звернути увагу на удосконалення механізму визначення 

переможців у наукових секціях І етапу конкурсу.  

На підставі рішень членів журі секцій ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити: 

1) список переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України  та нагородити їх дипломами І-ІІІ ступенів Миколаївського 

територіального відділення МАН України (додаток 1); 

2) список переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2019/2020 

навчальному році для участі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (додаток 2); 

3) список учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України у 2019/2020 навчальному році та нагородити їх дипломами 

учасників Миколаївського територіального відділення МАН України 

(додаток 3). 

2. Нагородити грамотами департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації керівників учнів-призерів ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України (додаток 4). 

3. Оголосити подяку керівникам обласних закладів позашкільної освіти 

і членам журі Миколаївського територіального відділення МАН України за 

високий рівень організації та проведення ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України (додаток 5). 

4. Миколаївському обласному центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді (Юрченко Л.Г.), Миколаївському обласному Центру 

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді (Андрійчук Т.Г.), 

Обласному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді        

(Троїцька Т.Б.), обласному Будинку художньої творчості (Щукіна Л.В.): 

1) забезпечити підготовку та участь команд Миколаївського 

територіального відділення Малої академії наук України у ІІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України; 



4 

 

2) направити до 20 березня 2020 року документи за науковими 

відділеннями згідно з пунктами 13 і 14 розділу VI Правил проведення 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 24.03.2014 № 259, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 11.04.2014 за № 407/25184 для участі у ІІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України.  

5. Начальникам управлінь, відділів освіти міських рад, 

райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, директорам 

закладів інтернатного типу, навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти: 

1) проаналізувати результати проведення ІІ (обласного) етапу конкурсу-

захисту та вжити заходів для подальшої активізації роботи з обдарованою 

учнівською молоддю (додаток 6); 

2) сприяти поліпшенню діяльності секцій, гуртків, учнівських 

об’єднань із дослідницько-експериментального напрямку позашкільної 

освіти  у закладах загальної середньої, позашкільної, професійної 

(професійно-технічної) освіти, зокрема в об’єднаних територіальних 

громадах, шляхом розширення мережі гурткової роботи, підвищення 

кваліфікації керівників гуртків, проведення  інформаційно-просвітницької 

роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді; 

3) довести до відома керівників закладів освіти результати проведення                              

ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2019/2020 

навчальному році; 

4) відзначити керівників учнів-призерів ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України у 2019/2020 навчальному році. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації – 

начальника управління дошкільної, загальної середньої, корекційної та 

позашкільної освіти Сокульську Н.В. 

 

 

 

Директор                      Олена УДОВИЧЕНКО 
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Додаток 1  
 

СПИСОК 

переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України  

у 2019/2020 навчальному році  

 

Відділення мовознавства 
Секція «Українська мова» 

(базова дисципліна – українська мова та література) 

 

Секція «Англійська мова» 

(базова дисципліна – англійська мова) 

 

 

 

І місце 

Радутна Анастасія 

Вячеславівна 

- учениця 11 класу Першої української гімназії імені 

М. Аркаса Миколаївської міської ради, вихованка 

обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради (95 балів) 

Жук Катерина 

Дмитрівна 

- учениця 11 класу Миколаївської гімназії №2 

Миколаївської міської ради (87 балів) 

ІІ місце 

Шевцова Владислава 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Миколаївського морського ліцею 

імені професора М. Александрова Миколаївської 

міської ради (82 бали) 

ІІІ місце 

Бобошко Анастасія 

Костянтинівна 

- учениця 11 класу Першої української гімназії імені 

М. Аркаса Миколаївської міської ради (78 балів) 

Бірзул Олександр 

Вадимович 

- учень 11 класу  Миколаївського класичного ліцею 

Миколаївської міської ради (76 балів) 

І місце 

Поверинова 

Олександра 

Анатоліївна 

- учениця  10 класу Миколаївського класичного ліцею 

Миколаївської міської ради,  вихованка обласного 

Будинку художньої творчості Миколаївської обласної 

ради (86,5 балів) 

ІІ місце 

Не визначено  

ІІІ місце 

Сиванич Софія 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Білозірської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Вітовської районної ради (76 

балів) 
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Секція «Французька мова» 

(базова дисципліна – французька мова) 

 

Відділення літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства 
Секція «Українська література» 

 (базова дисципліна – українська мова та література) 

І місце 

Не визначено  

ІІ місце 

Добрянська Єлизавета 

Євгеніївна 

- учениця 10 класу Возсіятського ліцею Єланецької 

районної ради (80 балів) 

ІІІ місце 

Литвинець Діана 

Володимирівна   

- учениця  10 класу Врадіївської районної гімназії 

Врадіївської районної ради, вихованка Будинку 

дитячої творчості Врадіївського району (75 балів) 

 

Секція «Зарубіжна література» 

(базова дисципліна – зарубіжна література) 

І місце 

Шевченко Марія 

Олександрівна 

- учениця 10 класу Першої української гімназії   

імені М.Аркаса Миколаївської міської ради,  

вихованка обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради (90 балів) 

ІІ місце 

Скороход Анна 

Олегівна 

- учениця 10 класу Першої української гімназії   

імені М.Аркаса Миколаївської міської ради,  

вихованка обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради (84 бали) 

ІІІ місце 

Не визначено   

І місце 

Погосова Ніна 

Едуардівна 

- учениця  9 класу Миколаївської  спеціалізованої    

школи І-ІІІ ступенів № 22 з поглибленим вивченням 

англійської мови з 1 класу Миколаївської міської 

ради, вихованка обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради (89,5 балів) 

ІІ місце 

Не визначено  

ІІІ місце 

Брагар Анастасія 

Євгенівна 

- учениця  9 класу Миколаївської  спеціалізованої    

школи І-ІІІ ступенів № 22 з поглибленим вивченням 

англійської мови з 1 класу Миколаївської міської 
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Секція «Літературна творчість» 

(базова дисципліна – українська мова та література) 

 

Секція «Фольклористика» 

(базова дисципліна – українська мова та література) 

 

Секція «Мистецтвознавство» 

(базова дисципліна – українська мова та література) 

ради, вихованка обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради (77,5 балів) 

І місце 

Не визначено  

ІІ місце 

Жукова Аліна 

Миколаївна 

- учениця  11  класу  Очаківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Очаківської міської ради (83 

бали) 

ІІІ місце 

Нечипорук Альбіна 

Олександрівна 

- учениця  10 класу Миколаївського класичного ліцею 

Миколаївської міської ради (75 балів) 

І місце 

Курінська Яна 

Сергіївна 

- учениця 11 класу Доманівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Доманівської 

селищної ради (90 балів) 

ІІ місце 

Краснокутська Лілія 

Олексіївна 

- учениця 10 класу Нововасилівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Єланецької 

районної ради (80 балів) 

ІІІ місце 

Не визначено  

І місце 

Кириченко Ірина 

Василівна 

- учениця 10 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму імені В.Д. Чайки Миколаївської міської 

ради (86,5 балів) 

ІІ місце 

Мирова Ксенія 

Іванівна 

- учениця 11 класу Южноукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, 

вихованка Центру дитячої та юнацької творчості  

Южноукраїнської міської ради (81 бал)  

Васильєва Олександра 

Сергіївна 

- учениця 10 класу Снігурівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів, вихованка Снігурівського 

Будинку творчості дітей та юнацтва Снігурівської 

районної ради (80,5 балів) 
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Палій Дар’я Василівна - учениця 11 класу Южноукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, вихованка 

Центру дитячої та юнацької творчості  

Южноукраїнської міської ради (76 балів) 

Ілюк Валерія 

Артурівна 

- учениця 10 класу Врадіївської районної гімназії, 

вихованка Будинку дитячої творчості Врадіївської 

районної ради (75 балів) 

 

 

Відділення технічних наук 
Секція «Технологічні процеси та перспективні технології»  

(базовий предмет – фізика) 

І місце 

Цикало Єлизавета 

Дмитрівна 

- вихованка гуртка Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, 

учениця 10 класу Миколаївського морського ліцею 

імені професора М. Александрова Миколаївської 

міської ради (87 балів) 

ІІ місце 

Не визначено  

ІІІ місце 

Єрощев Дмитро 

Олександрович 

- вихованець гуртка Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, учень 

10 класу Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської 

міської ради (75 балів) 

 

 

Секція «Електроніка та приладобудування»  

(базовий предмет – фізика) 

І місце 

Не визначено   

ІІ місце  

Не визначено   

ІІІ місце  

(базовий предмет – математика) 

  

Радченко Тетяна 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Шевченківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Шевченківської сільської ради 

Вітовського району (76 балів) 

 

 

Секція «Матеріалознавство»  

(базовий предмет – фізика) 

ІІІ місце 
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І місце 

Нікітченко Владислав 

Сергійович 

- учень 11 класу Первомайської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1 Первомайської міської ради 

(86 бали) 

ІІ місце 

Не визначено  

ІІІ місце 

Не визначено  

 

 

Секція «Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології»  

(базовий предмет – фізика) 

І місце 

Не визначено  

ІІ місце 

Не визначено  

ІІІ місце 

Не визначено  

 

Секція «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження»  

(базовий предмет – фізика) 

І місце 

Не визначено  

ІІ місце 

Іванченко Ксенія 

Віталіївна 

- вихованка гуртка Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, 

учениця 10 класу Миколаївської спеціалізованої 

школи І –ІІІ ступенів № 22 з поглибленим вивченням 

англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради 

(97 балів) 

ІІІ місце 

Не визначено 

 

 

 

Секція «Науково-технічна творчість та винахідництво»  

(базовий предмет – математика) 

І місце 

Новицький 

Володимир 

Сергійович 

- вихованець гуртка Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, учень 

11 класу Миколаївського муніципального колегіуму 

імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської 

міської ради (87 балів) 

ІІ місце 

Не визначено  
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ІІІ місце 

Не визначено  

 

Відділення комп’ютерних наук 

Секція «Комп’ютерні системи та мережі» 

(базовий предмет – математика) 

І місце 

Омельченко Іван 

Юрійович 

- вихованець гуртка палацу творчості учнів м. 

Миколаєва, учень 10 класу Миколаївського морського 

ліцею імені професора М. Александрова 

Миколаївської міської ради (81 бал) 

ІІ місце 

Не визначено  

ІІІ місце 

Не визначено  

 
Секція «Технології програмування» 

(базовий предмет – математика) 

І місце 

Приходько Олена 

Сергіївна 

- вихованка гуртка Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, 

учениця 11 класу Миколаївської гімназії № 2 

Миколаївської міської ради (91 бал) 

ІІ місце 

Ніколаєва Катерина 

Олегівна 

- вихованка гуртка станції юних техніків м. 

Южноукраїнська, учениця 11 класу Южноукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені 

Захисників Вітчизни Южноукраїнської міської ради 

(81 бал) 

Ільїн Іван Дмитрович - вихованець гуртка станції юних техніків м. 

Южноукраїнська, учень 11 класу Южноукраїнської 

гімназії № 1 Южноукраїнської міської ради (80 бал) 
 

ІІІ місце 

Не визначено  

 

Секція «Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем» 

(базовий предмет – математика) 

І місце 

Не визначено 

ІІ місце 

Не визначено 

ІІІ місце 

Не визначено 
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Секція «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного 

інтелекту» 

(базовий предмет – математика) 

І місце 

Не визначено  

ІІ місце 

Гуща Олександр 

Олегович 

- вихованець гуртка палацу творчості учнів м. 

Миколаєва, учень 11 класу Миколаївського морського 

ліцею імені професора М. Александрова 

Миколаївської міської ради (81 бал) 

ІІІ місце 

Не визначено  

 

Секція «Internet-технології та WEB дизайн» 

(базовий предмет – математика) 

І місце 

Не визначено 

ІІ місце 

Білань Вікторія 

Володимирівна 

- учениця 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 60 Миколаївської міської ради 

(84 балів) 

ІІІ місце 

Не визначено  

 

Секція «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми» 

(базовий предмет – математика) 

І місце 

Овчинніков Денис 

Андрійович 

- вихованець гуртка станції юних техніків м. 

Южноукраїнська, учень 11 класу Южноукраїнської 

гімназії № 1 Южноукраїнської міської ради (87 балів) 

ІІ місце 

Не визначено  
 

 

ІІІ місце  

Не визначено  

 

 

Відділення математики 
Секція «Математика» 

(базовий предмет – математика) 

І місце 

Шпилька Владислав 

Сергійович 

- учень 11 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму імені В.Д. Чайки Миколаївської міської 

ради (94 бал) 

ІІ місце 
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Устичук Марія 

Віталіївна 

- учениця 10 класу Центральної загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Снігурівської районної ради                

(82 бали) 

ІІІ місце 

Макаренко Владислав 

Олександрович 

- вихованець гуртка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Казанківської селищної ради, учень11 класу 

Казанківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 1 Казанківської селищної ради (75 балів) 
 

Секція «Прикладна математика» 

(базовий предмет – математика) 

І місце 

Новицький 

Володимир 

Сергійович 

- учень 10 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму імені В.Д. Чайки Миколаївської міської 

ради (85 балів) 

ІІ місце 

Не визначено  

ІІІ місце 

Капраренко Дмитро 

Миколайович 

- учень 11 класу Первомайської гімназії 

Первомайської міської ради (75 балів) 
 

Секція «Математичне моделювання» 

(базовий предмет – математика) 

І місце 

Дворецька Марія 

Михайлівна 

- учениця 9 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму імені Володимира Дмитровича Чайки 

Миколаївської міської ради (91 бал) 

ІІ місце 

Не визначено  

ІІІ місце 

Не визначено  
 

Відділення фізики і астрономії 
Секція «Теоретична фізика» 

(базовий предмет – фізика) 

І місце 

Майсурадзе Юрій 

Гурамович 

- учень 11 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму імені Володимира Дмитровича Чайки 

Миколаївської міської ради (85 балів) 

ІІ місце 

Не визначено 

ІІІ місце 

Не визначено  
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Секція «Експериментальна фізика» 

(базовий предмет – фізика) 

І місце 

Не визначено  

ІІ місце 

Не визначено  

ІІІ місце 

Петренко Анна 

Андріївна 

- вихованка гуртка Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, 

учениця 9 класу Миколаївської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І- ІІІ ступенів № 4 

Миколаївської обласної ради (78 балів) 

Пятибратов Максим 

Володимирович 

- учень 9 класу Миколаївського морського ліцею імені 

професора М. Александрова Миколаївської міської 

ради (79 балів) 

Керлан Богдан 

Олександрович 

- учень 11 класу Вознесенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 8 Вознесенської міської ради 

(75 балів) 

Секція «Астрономія та астрофізика» 

(базовий предмет – фізика) 

І місце 

Деордієв Дмитро 

Русланович 

- вихованець гуртка Станції юних техніків м. 

Миколаєва, учень 11 класу Миколаївської 

загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів № 3 

Миколаївської міської ради (88 балів) 

ІІ місце 

Не визначено  

ІІІ місце 

Не визначено  
 

Секція «Аерофізика та космічні дослідження» 

(базовий предмет – фізика) 

І місце 

Соколан Федір 

Ігорович 

- учень 10 класу Миколаївського морського ліцею 

імені професора М. Александрова Миколаївської 

міської ради (88 балів) 

ІІ місце 

Не визначено  

ІІІ місце 

Не визначено  
 

Відділення Економіки 
Секція «Економічна теорія та історія економічної думки» 

(базовий предмет – математика) 

І місце 
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Не визначено  

ІІ місце 

Не визначено  

ІІІ місце 

Врадій Ігор 

Васильович 

- учень 10 класу Маринівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Доманівської районної ради (77 балів) 
 

Секція «Мікроекономіка та макроекономіка» 

(базовий предмет – математика) 

І місце 

Не визначено  

ІІ місце 

Аксьонова Аміна 

Віталіївна 

- вихованка гуртка Будинку дитячої творчості 

 Врадіївського району, учениця 9 класу  

Врадіївської районної гімназії Врадіївської 

 районної ради (82 бали) 

 

ІІІ місце 

Не визначено 

Відділення історії 

 
Секція «Історія України» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Гребешко Анастасія 

Вячеславівна 

- учениця 11 класу Первомайської гімназії 

Первомайської міської ради (98 балів) 

ІІ місце 

Сеник Ганна 

Михайлівна 

- учениця 10 класу Широколанівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Веселинівської 

районної ради (84 бали) 

Гоцул Аліна 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Кривоозерської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Кривоозерської районної 

ради (83 бали) 

ІІІ місце 

Дарієнко Дар'я 

Сергіївна 

- учениця 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №60 Миколаївської міської ради 

(78 балів) 

Квасильчук Дмитро 

Борисович  

- учень 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів №50 Миколаївської міської ради 

(79 балів) 

Макарішин Сергій 

Вікторович  

- учень 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів №50 Миколаївської міської ради 

(77 балів) 
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Секція «Всесвітня історія» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Дубов Юрій 

Вікторович 

- учень 10 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму ім. В.Д.Чайки Миколаївської міської ради 

(93,7 бали) 

ІІ місце 

Хорошко Катерина 

Михайлівна 

- учениця 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №57 ім. Т.Г.Шевченка 

Миколаївської міської ради (83 бали) 

ІІІ місце 

Маркульчак Віталій 

Володимирович 

- учень 10 класу Доманівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 Доманівської селищної ради 

(79 балів) 

 

Секція «Історичне краєзнавство» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Сучкова Ірина 

Валеріївна 

- учениця 11 класу Снігурівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів №1 Снігурівської районної ради 

(94 бали) 

ІІ місце 

Друганов Віталій 

Андрійович 

- учень 11 класу Кривоозерської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Кривоозерської районної ради  

(83 бали) 

ІІІ місце 

Кашлева Марина 

Дмитрівна 

- учениця 10 класу Шостаківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради, 

вихованка Миколаївського районного Будинку 

творчості учнів (78,2 бали) 

Ложенко Катерина 

Володимирівна 

- учениця 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи №34 Миколаївської міської ради, вихованка 

Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського 

району Миколаївської міської ради (78 балів) 

 

Секція «Етнологія» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Апостолова Оксана 

Олегівна 

- учениця 11 класу Миколаївського юридичного ліцею 

Миколаївської міської ради (85 балів) 

ІІ місце 

Ребенюк Єлизавета 

Олександрівна 

- учениця 10 класу Новоодеської гуманітарної гімназії 

Новоодеської районної ради (83 бали) 

ІІІ місце 
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Трофименко Софія 

Іллівна 

- учениця 10 класу Доманівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 Доманівської селищної ради 

(76 балів) 

Воткаленко Катерина 

Андріївна 

- учениця 11 класу Павлівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Снігурівської районної ради (76 балів) 

 

Секція «Археологія» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Гембержевська Дар'я 

Геннадіївна 

- учениця 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Миколаївської міської ради, 

вихованка гуртків Миколаївського обласного Центру 

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді  

(91 бал) 

ІІ місце 

Єрмак Карина 

Володимирівна 

- учениця 10 класу Шостаківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської районної 

ради, вихованка Миколаївського обласного Центру 

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді 

(84 бали) 

ІІІ місце 

Не визначено  

 

Відділення філософії та суспільствознавства 
Секція «Правознавство» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Філевська Єлизавета 

Ростиславівна 

- учениця 11 класу Миколаївська спеціалізована І-ІІІ 

ступенів школа № 22 з поглибленим вивченням 

англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради 

(97 балів) 

ІІ місце 

Віняр Олександра 

Дмитрівна 

- учениця 10 класу Очаківської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів №2 ім. П.П. Шмідта Очаківської 

міської ради (84 бали) 

ІІІ місце 

Керекесляр Іван 

Миколайович 

- учень 10 класу Доманівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 Доманівської селищної ради 

(78 балів) 

Лозьбіна Ярослава 

Сергіївна 

- учениця 9 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 19 Миколаївської міської ради 

(75 балів) 
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Секція «Теологія та історія релігії» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Динник Сергій 

Анатолійович 

- учень 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів №3 Миколаївської міської ради 

(93 бали) 

ІІ місце 

Павлункова Софія 

Володимирівна 

- учениця 11 класу Южноукраїнської гімназії №1 

Южноукраїнської міської ради (83,5 бали) 

ІІІ місце 

Не визначено  

 

 

Секція «Політологія» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Щербина Юрій 

Володимирович 

- учень 11 класу Баштанського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Баштанської 

міської ради (90 балів) 

ІІ місце 

Не визначено  

ІІІ місце 

Не визначено  

 

Секція «Соціологія» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Буряченко Олександр 

Геннадійович 

- учень 9 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму ім. В.Д.Чайки Миколаївської міської ради 

(90 балів) 

ІІ місце 

Не визначено  

ІІІ місце 

Не визначено  
 

Секція «Філософія» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Петриченко Христина 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Миколаївської гімназії №3 

Миколаївської міської ради (88 балів) 

ІІ місце 

Не визначено  

ІІІ місце 

Не визначено  
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Секція «Журналістика» 

(базовий предмет – «Українська мова і література») 

І місце 

Веретеннікова Аліна 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Першої української гімназії                               

ім. М. Аркаса Миколаївської міської ради (89 балів) 

ІІ місце 

Чечикова Ольга 

Володимирівна 

- учениця 11 класу Миколаївської гімназії №2 

Миколаївської міської ради (82,5 бали) 

ІІІ місце 

Не визначено  

 

 

Секція «Педагогіка» 

(базовий предмет – « Українська мова і література») 

І місце 

Не визначено  

ІІ місце 

Обухова Валерія 

Сергіївна 

- учениця 9 класу Миколаївського муніципальний 

колегіуму імені В.Д. Чайки Миколаївської міської 

ради (82 бали) 

ІІІ місце 

Не визначено  

 

Відділення наук про Землю 

 
Секція «Географія та ландшафтознавство» 

(базовий предмет – «Географія») 

І місце 

Журба Яна Андріївна - учениця 11 класу Маринівської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради (86 

балів) 

ІІ місце 

Кваша Вадим 

Русланович 

- учень 10 класу Миколаївської гімназії №2 

Миколаївської міської ради (83 бали) 

Жуковський Артем 

Дмитрович 

- учень 11 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму ім. В.Д.Чайки Миколаївської міської ради 

(82 бали) 

ІІІ місце 

Проценко Анастасія 

Олександрівна 

- учениця 10 класу Новобузької гімназії Новобузької 

районної ради (76 балів) 

Ронжин Сергій 

Володимирович 

- учень 11 класу Доманівського закладу загальної 

середньої освіти  І-ІІІ ступенів №1 Доманівської 

селищної ради (78 балів) 
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Зубко Артем 

Володимирович 

- учень 9 класу Миколаївського спеціального 

навчально-виховного комплексу для дітей зі 

зниженим зором Миколаївської міської ради (75 

балів) 

 

Секція «Кліматологія та метеорологія» 

 (базовий предмет – «Географія») 

І місце 

Не визначено  

ІІ місце 

Лукіяненко Дмитро 

Миколайович 

- учень 11 класу Новоодеської гуманітарної гімназії 

Новоодеської районної ради (80 балів) 

ІІІ місце 

Катанов Дмитро 

Олександрович 

- учень 10 класу Миколаївського класичного ліцею 

Миколаївської міської ради (76 балів) 

 

Секція «Гідрологія» 

(базовий предмет – «Географія») 
 

І місце 

Не визначено  

ІІ місце 

Не визначено  

ІІІ місце 

Арзуманова 

Каріна Геннадіївна 

- учениця 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №39 Миколаївської міської ради (75 

балів) 

Бібікова Софія 

Юріївна 

- учениця 10 класу Новоодеської загальноосвітньої школи  

№1 Новоодеської районної ради, вихованка 

Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства 

та екскурсій учнівської молоді (76 балів) 
 

 

Відділення Хімії та біології 

Секція Загальна біологія  

(базовий предмет – біологія, хімія) 

І місце 

Жмура Ростислав 

Анатолійович 

- учень 11 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму імені В.Д. Чайки Миколаївської міської ради 

(85,95 балів) 

ІІ місце 

 Не визначено 

ІІІ місце 

 Не визначено 
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Секція Біологія людини 

(базовий предмет – біологія, хімія) 

І місце 

 Не визначено 

ІІ місце 

 Не визначено 

ІІІ місце 

Мироненко 

Анастасія 

Михайлівна 

- вихованка гуртка Обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, учениця 10 

класу Врадіївської районної гімназії Врадіївської 

районної ради (75,33 бали) 

 

Секція Медицина 

(базовий предмет – біологія, хімія, фізика) 

І місце 

Не визначено 

ІІ місце 

Не визначено 

ІІІ місце 

Не визначено 

Секція Психологія 

(базовий предмет – біологія, історія України) 

І місце 

 Не визначено 

ІІ місце 

Зігунова Софія 

Андріївна 

- учениця 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 16 Миколаївської міської ради 

(80,04 балів) 

ІІІ місце 

Овсепян Амалія 

Аршаківна 

- учениця 10 класу Возсіятського ліцею Єланецького 

району (75,5 балів) 

 

Секція Зоологія, ботаніка 

(базовий предмет – біологія, хімія) 

І місце 

Блануца Анастасія 

Валеріївна 

- учениця 11 класу Южноукраїнської загальноосвітньої 

школи 

 І-ІІІ ступенів № 2 Южноукраїнської міської ради 

(85,44 балів) 
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ІІ місце 

 Не визначено 

ІІІ місце 

Гомерський 

Дмитро 

Віталійович 

- учень 11 класу Баштанського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 

Баштанської міської ради (76,93 бали) 

 

Секція Хімія 

(базовий предмет – хімія) 

І місце 

Осіпов Данило 

Михайлович 

- учень 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №19 Миколаївської міської ради 

(85,88 бали) 

ІІ місце 

 Не визначено 

ІІІ місце 

Артеменко 

Анастасія 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Рибаківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Коблівської сільської ради (75,79 балів) 

 

Відділення Екології та аграрних наук 

Секція Охорона довкілля та раціональне природокористування 

(базовий предмет – біологія, хімія, іноземна мова) 

І місце 

Щербина Валентин 

Дмитрович 

- учень 11 класу Баштанського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 

Баштанської міської ради (85,4 бали) 

ІІ місце  

Баглюк Уляна 

Павлівна 

- учениця 10 класу Миколаївської спеціалізованої І-ІІІ 

ступенів школи № 22 з поглибленим вивченням 

англійської мови з першого класу Миколаївської 

міської ради (80,43 бали) 

 

ІІІ місце 

 Не визначено 

 

Секція Екологія 

(базовий предмет – біологія, хімія, українська мова) 

І місце 

Іванченко Ксенія 

Віталіївна 

- учениця 11 класу Миколаївської спеціалізованої І-ІІІ 

ступенів школи № 22 з поглибленим вивченням 
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англійської мови з першого класу Миколаївської 

міської ради (85,9 балів) 

ІІ місце 

 Не визначено 

ІІІ місце 

 Не визначено 

 

Секція Агрономія 

(базовий предмет – біологія, хімія) 

І місце 

 Не визначено 

ІІ місце 

Харитонюк Альона 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Шевченківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Шевченківської сільської ради 

Вітовського району (80,95 балів) 

ІІІ місце  

Бурій Дар’я 

Андріївна 

- вихованка гуртка Міської станції юних натуралістів м. 

Миколаєва, учениця 10 класу Миколаївської гімназії 

№41 Миколаївської міської ради (78,55 балів) 

 

Секція Селекція та генетика 

(базовий предмет – біологія, математика) 

І місце 

Мірошніченко 

Нікіта 

Олександрович 

- вихованець гуртка Обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, учень 11 

класу Першої української гімназії імені М. Аркаса 

Миколаївської міської ради (90,65 балів) 

ІІ місце 

 Не визначено 

ІІІ місце 

 Не визначено 
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Додаток 2 

СПИСОК 

переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України  

для участі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 

 

Відділення мовознавства 
Секція «Українська мова» 

(базова дисципліна – українська мова та література) 

Секція «Англійська мова» 

(базова дисципліна – англійська мова) 

Секція «Французька мова» 

(базова дисципліна – французька мова) 

 

Відділення літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства 
Секція «Зарубіжна література» 

(базова дисципліна – зарубіжна література) 

Секція «Фольклористика» 

(базова дисципліна – українська мова та література) 

І місце 

Радутна Анастасія 

Вячеславівна 

- учениця 11 класу Першої української гімназії імені 

М. Аркаса Миколаївської міської ради, вихованка 

обласного Будинку художньої творчості 

Миколаївської обласної ради (95 балів) 

  

І місце 

Поверинова 

Олександра 

Анатоліївна 

- учениця 10 класу Миколаївського класичного ліцею 

Миколаївської міської ради (86,5 балів) 

І місце 

Шевченко Марія 

Олександрівна 

- учениця 10 класу Першої української гімназії імені 

М.Аркаса Миколаївської міської ради (90 балів) 

І місце 

Погосова Ніна 

Едуардівна 

- учениця  9 класу Миколаївської  спеціалізованої    

школи І-ІІІ ступенів № 22 з поглибленим вивченням 

англійської мови з 1 класу Миколаївської міської 

ради, вихованка обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради (89,5 балів) 
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Секція «Мистецтвознавство» 

(базова дисципліна – українська мова та література) 

 

 

І місце 

Курінська Яна 

Сергіївна 

- учениця 11 класу Доманівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Доманівської 

селищної ради (90 балів) 

І місце 

Кириченко Ірина 

Василівна 

- учениця 10 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму імені В.Д. Чайки Миколаївської міської 

ради (86,5 балів) 

 

Відділення технічних наук 
 

Секція «Технологічні процеси та перспективні технології»  

(базовий предмет – фізика) 

І місце 

Цикало Єлизавета 

Дмитрівна 

- вихованка гуртка Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, 

учениця 10 класу Миколаївського морського ліцею 

імені професора М. Александрова Миколаївської 

міської ради (87 балів) 

 

Секція «Матеріалознавство»  

(базовий предмет – фізика) 

І місце 

Нікітченко Владислав 

Сергійович 

- учень 11 класу Первомайської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1 Первомайської міської ради 

(86 бали) 

 

Секція «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження»  

(базовий предмет – фізика) 

ІІ місце 

Іванченко Ксенія 

Віталіївна 

- вихованка гуртка Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, 

учениця 10 класу Миколаївської спеціалізованої 

школи І –ІІІ ступенів № 22 з поглибленим вивченням 

англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради 

(97 балів) 

 

Секція «Науково-технічна творчість та винахідництво»  

(базовий предмет – математика) 

І місце 
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Новицький 

Володимир 

Сергійович 

- вихованець гуртка Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, учень 

11 класу Миколаївського муніципального колегіуму 

імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської 

міської ради (87 балів) 

 

Відділення комп’ютерних наук 

Секція «Комп’ютерні системи та мережі» 

(базовий предмет – математика) 

І місце 

Омельченко Іван 

Юрійович 

- вихованець гуртка палацу творчості учнів м. 

Миколаєва, учень 10 класу Миколаївського морського 

ліцею імені професора М. Александрова 

Миколаївської міської ради (81 бал) 

 
Секція «Технології програмування» 

(базовий предмет – математика) 

І місце 

Приходько Олена 

Сергіївна 

- вихованка гуртка Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, 

учениця 11 класу Миколаївської гімназії № 2 

Миколаївської міської ради (91 бал) 
 

 

Секція «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного 

інтелекту» 

(базовий предмет – математика) 

ІІ місце 

Гуща Олександр 

Олегович 

- вихованець гуртка палацу творчості учнів м. 

Миколаєва, учень 11 класу Миколаївського морського 

ліцею імені професора М. Александрова 

Миколаївської міської ради (81 бал) 

 

Секція «Internet-технології та WEB дизайн» 

(базовий предмет – математика) 

ІІ місце 

Білань Вікторія 

Володимирівна 

- учениця 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 60 Миколаївської міської ради 

(84 балів) 

 

Секція «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми» 

(базовий предмет – математика) 

І місце 

Овчинніков Денис 

Андрійович 

- вихованець гуртка станції юних техніків м. 

Южноукраїнська, учень 11 класу Южноукраїнської 
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гімназії № 1 Южноукраїнської міської ради (87 балів) 
 

Відділення математики 
Секція «Математика» 

(базовий предмет – математика) 

І місце 

Шпилька Владислав 

Сергійович 

- учень 11 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму імені В.Д. Чайки Миколаївської міської 

ради (94 бал) 
 

Секція «Прикладна математика» 

(базовий предмет – математика) 

І місце 

Новицький 

Володимир 

Сергійович 

- учень 10 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму імені В.Д. Чайки Миколаївської міської 

ради (85 балів) 
 

Секція «Математичне моделювання» 

(базовий предмет – математика) 

І місце 

Дворецька Марія 

Михайлівна 

- учениця 9 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму імені Володимира Дмитровича Чайки 

Миколаївської міської ради (91 бал) 
 

Відділення фізики і астрономії 
Секція «Теоретична фізика» 

(базовий предмет – фізика) 

І місце 

Майсурадзе Юрій 

Гурамович 

- учень 11 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму імені Володимира Дмитровича Чайки 

Миколаївської міської ради (85 балів) 

 

Секція «Астрономія та астрофізика» 

(базовий предмет – фізика) 

І місце 

Деордієв Дмитро 

Русланович 

- вихованець гуртка Станції юних техніків м. 

Миколаєва, учень 11 класу Миколаївської 

загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів № 3 

Миколаївської міської ради (88 балів) 
 

Секція «Аерофізика та космічні дослідження» 

(базовий предмет – фізика) 

І місце 

Соколан Федір 

Ігорович 

- учень 10 класу Миколаївського морського ліцею 

імені професора М. Александрова Миколаївської 
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міської ради (88 балів) 

 

Відділення Економіки 
Секція «Мікроекономіка та макроекономіка» 

(базовий предмет – математика) 

ІІ місце 

Аксьонова Аміна 

Віталіївна 

- вихованка гуртка Будинку дитячої творчості 

Врадіївського району, учениця 9 класу Врадіївської 

районної гімназії Врадіївської районної ради (82 бали) 

 

Відділення історії 
Секція «Історія України» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Гребешко Анастасія 

Вячеславівна 

- учениця 11 класу Первомайської гімназії 

Первомайської міської ради (98 балів) 

 

Секція «Всесвітня історія» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Дубов Юрій 

Вікторович 

- учень 10 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму ім. В.Д.Чайки Миколаївської міської ради 

(93,7 бали) 

 

Секція «Історичне краєзнавство» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Сучкова Ірина 

Валеріївна 

- учениця 11 класу Снігурівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів №1 Снігурівської районної ради 

(94 бали) 

 

Секція «Етнологія» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Апостолова Оксана 

Олегівна 

- учениця 11 класу Миколаївського юридичного ліцею 

Миколаївської міської ради (85 балів) 

 

Секція «Археологія» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Гембержевська Дар'я 

Геннадіївна 

- учениця 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Миколаївської міської ради, 

вихованка гуртків Миколаївського обласного Центру 

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді  
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(91 бал) 

 

Відділення філософії та суспільствознавства 
 

Секція «Правознавство» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Філевська Єлизавета 

Ростиславівна 

- учениця 11 класу Миколаївська спеціалізована І-ІІІ 

ступенів школа № 22 з поглибленим вивченням 

англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради 

(97 балів) 

 

Секція «Теологія та історія релігії» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Динник Сергій 

Анатолійович 

- учень 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів №3 Миколаївської міської ради 

(93 бали) 

 

Секція «Соціологія» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Буряченко Олександр 

Геннадійович 

- учень 9 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму ім. В.Д.Чайки Миколаївської міської ради 

(90 балів) 
 

Секція «Філософія» 

(базовий предмет – «Історія України») 

І місце 

Петриченко Христина 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Миколаївської гімназії №3 

Миколаївської міської ради (88 балів) 
 

Секція «Журналістика» 

(базовий предмет – «Українська мова і література») 

І місце 

Веретеннікова Аліна 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Першої української гімназії                               

ім. М. Аркаса Миколаївської міської ради (89 балів) 

  

 
Секція «Педагогіка» 

(базовий предмет – « Українська мова і література») 

ІІ місце 

Обухова Валерія 

Сергіївна 

- учениця 9 класу Миколаївського муніципальний 

колегіуму імені В.Д. Чайки Миколаївської міської 

ради (82 бали) 
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Відділення наук про Землю 
Секція «Географія та ландшафтознавство» 

(базовий предмет – «Географія») 

І місце 

Журба Яна Андріївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щербина Валентин 

Дмитрович 

 

 

 

 

 

Іванченко Ксенія 

Віталіївна 

 

 

 

 

 

 

Харитонюк Альона 

Олександрівна 

 

 

 

 

 

 

 

Мірошніченко Нікіта 

Олександрович 

 

 

 

 

- учениця 11 класу Маринівської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради (86 

балів) 

 

Відділення екології та аграрних наук 

Секція «Охорона довкілля та раціональне 

природокористування» 

(базовий предмет – біологія, хімія, іноземна мова) 

                І місце 

- учень 11 класу Баштанського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 

Баштанської міської ради (85,4 бали) 

 

Секція «Екологія» 

(базовий предмет – біологія, хімія, українська мова) 

                І місце 

- учениця 11 класу Миколаївської спеціалізованої І-ІІІ 

ступенів школи № 22 з поглибленим вивченням 

англійської мови з першого класу Миколаївської 

міської ради (85,9 балів) 

 

Секція «Агрономія» 

(базовий предмет – біологія, хімія) 

                ІІ місце 

- учениця 11 класу Шевченківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Шевченківської сільської ради 

Вітовського району (80,95 балів) 

 

 

 

Секція «Селекція та генетика» 

(базовий предмет – біологія, математика) 

                І місце 

- вихованець гуртка Обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, учень 11 

класу Першої української гімназії імені М. Аркаса 

Миколаївської міської ради (90,65 балів) 
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Осипов Данило 

Михайлович 

 

 

 

 

 

Жмура Ростислав 

Анатолійович 

 

 

 

 

 

Зігунова Софія 

Андріївна 

 

 

 

 

 

Блануца Анастасія 

Валеріївна 

Відділення хімії та біології 

Секція «Хімія» 

(базовий предмет – хімія) 

                І місце 

- учень 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №19 Миколаївської міської ради 

(85,88 балів) 

 

Секція «Загальна біологія» 

(базовий предмет – біологія, хімія) 

                І місце 

- учень 11 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму імені В.Д. Чайки Миколаївської міської 

ради (85,95 балів) 

 

Секція «Психологія» 

(базовий предмет – біологія, історія України) 

                ІІ місце 

- учениця 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 16 Миколаївської міської ради 

(80,04 балів) 

 

Секція «Зоологія, ботаніка» 

(базовий предмет – біологія, хімія) 

                І місце 

- учениця 11 класу Южноукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Южноукраїнської міської ради (85,44 бали) 
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Додаток 3 

 

СПИСОК 

учнів-учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України  

у 2019/2020 навчальному році  

 

Відділення мовознавства 

 
Секція «Українська мова» 

(базова дисципліна – українська мова та література) 

Чеховська Анастасія 

Миколаївна 

- учениця 10 класу Вознесенського ліцею «Інсайт», 

вихованка Вознесенського Центру дитячої та 

юнацької творчості Вознесенської міської ради  

Плютенко Яна 

Валеріївна 

- учениця 10 класу Веселинівської гуманітарної 

гімназії імені Б. М. Мозолевського Веселинівської 

селищної ради 

Джердж Алла 

Анатоліївна  

- учениця 11 класу опорного навчального закладу 

Колосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Веселинівської селищної ради 

 

Згеря Діна  

Данилівна 

- учениця 11 класу Мішково-Погорілівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Веселинівської 

селищної ради 

 

Секція «Англійська мова» 

(базова дисципліна – англійська мова) 

Струбицька Анна 

Сергіївна 

- учениця 10 класу Кривоозерської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Кривоозерської районної 

ради  

Даньків Олександр 

Олексанлрович 

- учень 11 класу Новоодеської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Новоодеської районної ради, 

вихованець Будинку дитячої та юнацької творчості 

Новоодеського району 

Домашевський Ілля 

Миколайович 

- учень 10 класу Веселинівської гуманітарної гімназії 

імені Б. М. Мозолевського Веселинівської селищної 

ради 

 
 

Відділення літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства 
 

Секція «Українська література» 

(базова дисципліна – українська мова та література)  
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Лобода Софія 

Едуардівна 

- учениця  11 класу  Новоодеської гуманітарної 

гімназії Новоодеської районної ради 

 

Секція «Зарубіжна література» 

(базова дисципліна – зарубіжна література) 

Гетманцева Каріна 

Сергіївна  

- учениця 11 класу Миколаївської гімназії №2 

Миколаївської міської ради 

Габараєва Аліна 

Юріївна 

- учениця  10 класу Миколаївського класичного ліцею 

Миколаївської міської ради 

 

Секція «Літературна творчість» 

(базова дисципліна – українська мова та література) 

Плугатар Аліна 

Віталіївна  

- учениця 11 класу Южноукраїнського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3                      

Южноукраїнської міської ради, вихованка Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Южноукраїнська 

 

Секція «Фольклористика» 

(базова дисципліна – українська мова та література) 

 

Відділення технічних наук 
Секція «Електроніка та приладобудування» 

(базовий предмет – математика) 

Чигрин Ярослав 

Юрійович 

- вихованець гуртка Миколаївського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, учень 11 класу Миколаївської 

спеціалізованої школи І –ІІІ ступенів № 22 з 

поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу 

Миколаївської міської ради 

(базовий предмет – фізика) 

Гайдабас Данило 

Андрійович 

- вихованець гуртка Миколаївського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, учень 11 класу Миколаївського 

муніципального колегіуму імені Володимира 

Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради 

 

Секція «Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології» 

(базовий предмет – фізика) 

Лісова Анастасія 

Русланівна 

- учениця  10 класу Миколаївського класичного ліцею 

Миколаївської міської ради 
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Грипіч Юрій 

Сергійович 

- вихованець гуртка Миколаївського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, учень 11 класу Миколаївського 

муніципального колегіуму імені Володимира 

Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради  

 

Відділення математики 
Секція «Математика» 

(базовий предмет – математика) 

Феньків Вікторія 

Володимирівна 

- вихованка гуртка Кривоозерського будинку дитячої 

творчості, учениця 10 класу Кривоозерської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Кривоозерської районної ради 

 

Секція «Математичне моделювання» 

(базовий предмет – математика) 

Марцин Олена 

Дмитрівна 

- вихованка гуртка Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, 

учениця 9 класу Миколаївської спеціалізованої школи 

І - ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел 

експериментального навчального закладу 

всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості»               

м. Миколаєва 

Казимір Дарина 

Сергіївна 

- вихованка гуртка Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, 

учениця 9 класу Миколаївської спеціалізованої школи 

І - ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел 

експериментального навчального закладу 

всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості»               

м. Миколаєва 

Андрусенко Ілона 

Ігорівна 

- вихованка гуртка станції юних техніків                             

м. Южноукраїнська, учениця 10 класу 

Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 2 Южноукраїнської міської ради 

 

Відділення фізики і астрономії 
Секція «Теоретична фізика» 

(базовий предмет – фізика) 

Бєлякова Вікторія 

Вікторівна 

- учениця 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 35 Миколаївської міської 

ради 
 

Секція «Експериментальна фізика» 

(базовий предмет – фізика) 
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Лисиця Руслан 

Сергійович 

- вихованець гуртка Миколаївського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, учень 10 класу Веснянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Веснянської 

сільської ради Миколаївського району 

Гуржий Андрій 

Олександрович 

- учень 9 класу Миколаївського морського ліцею 

імені професора М. Александрова Миколаївської 

міської ради 

Мак Ярослав 

Володимирович 

- учень 10 класу Єланецької гуманітарної гімназії 

Єланецької районної ради 

 

Відділення економіки 
Секція «Мікроекономіка та макроекономіка» 

(базовий предмет – математика) 

Цибульська Анна 

Олександрівна 

- вихованка гуртка Будинку дитячої творчості 

Врадіївського району, учениця 11 класу Врадіївської 

районної гімназії Врадіївської районної ради 

 

Секція «Історія України» 

(базовий предмет – «Історія України») 

 

 

Бескровна Юлія 

Сергіївна 

- учениця 11 класу Єланецької гуманітарної гімназії 

Єланецької районної ради 

Денисенко Лоліта 

Валеріївна 

- учениця 11 класу Мішково-Погорілівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вітовської 

районної ради 

Цимбалюк Діана 

Павлівна 

- учениця 10 класу Очаківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ст.№4 Очаківської міської ради 

Анікеєнко Аліна 

Русланівна 

- учениця 11 класу Воскресенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Воскресенської селищної ради 

Вітовського району 

Селіванова 

Єлизавета 

Андріївна 

- учениця 11 класу Снігурівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Снігурівської районної ради,  

вихованка Будинку творчості дітей та юнацтва 

Снігурівського району 

Гайдай Руслан 

Едуардович 

- учень 10 класу Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 29 Миколаївської міської ради 

Ковальчук Марина 

Сергіївна 

- учениця 9 класу Врадіївської районної гімназії 

Врадіївської районної ради, вихованка Будинку дитячої 

творчості Врадіївського району 

 

Секція «Всесвітня історія» 

(базовий предмет – «Історія України») 
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Сазонова Ірина 

Ігорівна 

- учениця 11 класу Снігурівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Снігурівської районної ради 

Тимченко Дарія 

Олександрівна 

- учениця 10 класу Доманівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 Доманівської селищної ради 

 

Секція «Історичне краєзнавство» 

(базовий предмет – «Історія України») 

 

Кобізюк Тетяна 

Володимирівна 

- учениця 11 класу Підгороднянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Первомайської районної ради 

Чумак Анна 

Сергіївна 

- учениця 10 класу Доманівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 Доманівської селищної ради 

Тіллаєв Хікматулла 

Ойбек-огли 

- учень 11 класу Білозірської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Вітовської районної ради 

 

Секція «Етнологія» 

(базовий предмет – «Історія України») 

Корзун Каріна 

Олександрівна 

- учениця 10 класу Доманівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 Доманівської селищної ради 

Козлова Ольга 

Олександрівна 

- учениця 10 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи №53 Миколаївської міської ради, вихованка 

Миколаївського обласного Центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді 

Корнієнко Анастасія 

Віталіївна 

- учениця 10 класу Маринівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради  

 

Секція «Археологія» 

(базовий предмет – «Історія України») 

Іваненко Денис 

Павлович 

- учень 11 класу Миколаївської гімназії №3 

Миколаївської міської ради 

 

Відділення філософії та суспільствознавства 
 

Секція «Правознавство» 

(базовий предмет – «Історія України») 

Раков Михайло 

Ігорович 

- учень 10 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №29 Миколаївської міської ради 

Новак Володимир 

Андрійович 

- учень 11 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської міської ради 

Слободянюк 

Катерина Вікторівна 

- учениця 9 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №19 Миколаївської  міської ради 

Даниліна Аліса 

Ігорівна 

- учениця 11 класу Миколаївського класичного ліцею 

Миколаївської міської ради 
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Секція «Філософія» 

(базовий предмет – «Історія України») 

 

Суріна Ксенія 

Юріївна 

- учениця 10 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №53 Миколаївської міської ради, 

вихованка Миколаївського обласного Центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді 

 

Секція «Соціологія» 

 (базовий предмет – «Історія України») 

Секція «Політологія» 

 (базовий предмет – «Історія України») 

 

Секція «Теологія та історія релігії» 

(базовий предмет – «Історія України») 

 

Макаренко Антон 

Дмитрович 

- учень 9 класу Миколаївського муніципального 

колегіуму ім .В.Д.Чайки Миколаївської міської ради 

 

Секція «Журналістика» 

(базовий предмет – « Українська мова і література») 

 

Кремповська 

Альона 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Миколаївського класичного ліцею 

Миколаївської міської ради 

Жуйкова Олена 

Максимівна 

- учениця 11 класу Миколаївського класичного ліцею 

Миколаївської міської ради 

 

Відділення наук про Землю 

 
Секція «Географія та ландшафтознавство» 

(базовий предмет – «Географія») 

 

Станкевіч Ольга 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Першої української гімназії                                                           

ім. М. Аркаса Миколаївської міської ради 

Нікітіна Діана 

Дмитрівна 

- учениця 11 класу Першої української гімназії                           

ім. М. Аркаса Миколаївської міської ради 

Панчук Олександр 

Володимирович 

- учень 11 класу Новоодеської гуманітарної гімназії 

Новоодеської районної ради 

Ясинська Ірина 

Олександрівна 

- учениця 10 класу Миколаївського класичного ліцею 

Миколаївської міської ради 
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Руденко Жанна Олегівна - учениця 10 класу Миколаївського класичного ліцею 

Миколаївської міської ради 

Калашніков Іван 

Станіславович  

- учень 9 класу Миколаївського спеціального навчально-

виховного комплексу для дітей зі зниженим зором 

Миколаївської міської ради , вихованець 

Миколаївського обласного Центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді 

Пристай Діана - учениця 11 класу Миколаївського класичного ліцею 

Миколаївської міської ради 

 

Секція «Кліматологія та метеорологія» 

 (базовий предмет – «Географія») 

 

Герула Макар 

Геннадійович 

- учень 11 класу Миколаївського економічного ліцею №1 

Миколаївської міської ради 

Молчан Юрій 

Олександрович 

- учень 10 класу Миколаївського класичного ліцею 

Миколаївської міської ради 

 

Секція «Гідрологія» 

(базовий предмет – «Географія») 

 

Ткачук Вадим 

Дмитрович 

- учень 9 класу Миколаївського спеціального навчально-

виховного комплексу для дітей зі зниженим зором 

Миколаївської міської ради, вихованець Миколаївського 

обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді 

Михайленко 

Дмитро 

Валерійович  

- учень 9 класу Миколаївського спеціального навчально-

виховного комплексу для дітей зі зниженим зором 

Миколаївської міської ради  
 

 

Відділення Хімії та біології 

Секція Загальна біологія 

(базовий предмет – біологія, хімія) 

 

Семенова Катерина 

Юріївна 

- вихованка гуртка Обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, учениця 

Миколаївської гімназії №3 Миколаївської міської ради 

 

Секція Зоологія, ботаніка 

(базовий предмет – біологія, хімія) 

 

Потапенко Марія 

Олегівна 

- вихованка гуртка Обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, учениця 

Миколаївської гімназії №3 Миколаївської міської ради 
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Секція Медицина 

(базовий предмет – біологія, хімія, фізика) 

 

Лобзін Андрій 

Андрійович 

- учень 11 класу Миколаївської гімназії №2 

Миколаївської міської ради 

Онофрійчук 

Вероніка 

Олексіївна 

- учениця 10 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №54 Миколаївської міської ради 
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                                                                                                                   Додаток 4  
 

Список керівників 

учнів-призерів ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 

2019/2020 навчальному році, нагороджених грамотами департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 

 

Казакова Оксана Миколаївна, заступник директора з науково-

методичної роботи Миколаївського муніципального колегіуму імені 

В.Д.Чайки Миколаївської міської ради; 

Діордіца Валентина Анатоліївна, вчитель української мови та літератури 

Возсіятського ліцею Єланецької районної ради; 

Риндіна Тетяна Миколаївна, керівник секції МАН «Українська мова» 

Южноукраїнського Центру юнацької та дитячої творчості Южноукраїнської 

міської ради; 

Ганчина Світлана Юріївна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-

методист Врадіївської районної гімназії Врадіївської районної ради; 

Верхоляк Леся Олександрівна, вчитель української мови та літератури 

Очаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Очаківської міської 

ради;  

Купцова Валентина Володимирівна, вчитель української мови та 

літератури, вчитель-методист Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської 

міської ради; 

Підойма Тетяна Анатоліївна, вчитель української мови та літератури 

Доманівського закладу загальноосвітньої середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

Доманівської селищної ради; 

Сідень Ірина Олександрівна, вчитель української мови та літератури, 

вчитель-методист Першої української гімназії  імені М.Аркаса Миколаївської 

міської ради; 

Полудіна Наталя Віталіївна, вчитель української мови та літератури, 

Першої української гімназії імені М. Аркаса Миколаївської міської ради; 

Ткач Ірина Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-

методист Миколаївської спеціалізованої І-ІІІ ступенів школи №22 з 

поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Миколаївської міської 

ради; 

Васильєва Олена Володимирівна, керівник гуртка МАН 

«Мистецтвознавство» Снігурівського Будинку творчості дітей та юнацтва 

Снігурівської районної ради;   

Краснокутський Олексій Володимирович, учитель української мови та 

літератури Нововасилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Єланецької районної ради; 

Васильєва Олександра Гаврилівна, вчитель французької мови Першої 

української гімназії імені М. Аркаса Миколаївської міської ради; 
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Качалова Аліна Семенівна, вчитель англійської мови Білозірської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вітовської районної ради; 

Бабич Наталія Іванівна, вчитель української мови та літератури, 

вчитель-методист Миколаївського класичного ліцею Миколаївської міської 

ради; 

Шукаєва Ганна Юріївна, вчитель англійської мови Миколаївського 

класичного ліцею Миколаївської міської ради; 

Сущенко Наталія Андріївна, вчитель української мови і літератури 

Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова 

Миколаївської міської ради; 

Пляко Олена Анатоліївна, вчитель української мови та літератури, 

Миколаївського класичного ліцею Миколаївської міської ради; 

Албул Галина Андріївна, вчитель Врадіївської районної гімназії 

Врадіївської районної ради; 

Гевич Катерина Миколаївна, вчитель Маринівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради 

Корж Тамара Олександрівна, вчитель Миколаївського морського ліцею 

імені професора М. Александрова Миколаївської міської ради; 

Федорова Ольга Володимирівна, вчитель Миколаївської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 Миколаївської міської ради; 

Борисенко Максим Юрійович, вчитель Миколаївського муніципального 

колегіуму імені В. Д. Чайки Миколаївської міської ради;  

Герасименко Сергій Павлович, вчитель Миколаївського морського 

ліцею імені професора М.Александрова Миколаївської міської ради; 

Крисинська Ірина Володимирівна, вчитель Миколаївського 

муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки Миколаївської міської ради; 

Співаченко Надія Франківна, вчитель Миколаївського муніципального 

колегіуму імені В. Д. Чайки Миколаївської міської ради; 

Кравченко Наталія Валеріївна, вчитель Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 60 Миколаївської міської ради; 

Комаров Михайло Юрійович, вчитель Миколаївської гімназії № 2 

Миколаївської міської ради; 

Поліщук Світлана В’ячеславівна, керівник секції «Програмування» 

станції юних техніків м. Южноукраїнська 

Горбунов Сергій Вікторович, вчитель Миколаївського морського ліцею 

імені професора М.Александрова Миколаївської міської ради; 

Парфьонова Ольга Олександрівна, викладач Вознесенського 

професійного аграрного ліцею; 

Кириченко Олександр Сергійович, доцент Національного університету 

кораблебудування імені адмірала С.О. Макарова; 

Шуткіна Оксана Валеріївна, вчитель Шевченківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Шевченківської сільської ради Вітовського району;  

Білецька Інна Сергіївна, вчитель Казанківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Казанківської селищної ради; 
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Рябикін Антон Павлович, вчитель Первомайської гімназії 

Первомайської міської ради; 

Труш Галина Антонівна, вчитель Центральної загальноосвітньої школи   

І - ІІІ ступенів Снігурівської районної ради; 

Свистунова Валентина Михайлівна, вчитель Первомайської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 Первомайської міської ради; 

Яремчук Ольга Миколаївна, старший викладач Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили, керівник відділення фізики 

і астрономії Миколаївського територіального відділення Малої академії наук 

України. 

Ковалів Павло Васильович, вчитель Широколанівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  Веселинівської районної ради; 

Коваль Антоніна Іванівна, вчитель Кривоозерської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  Кривоозерської районної ради;  
Качуровська  Лариса Вікторівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи, учитель Первомайської гімназії Первомайської міської 

ради; 

Пишна Лариса Сергіївна, вчитель Доманівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №2 Доманівської селищної ради; 

Січко Сергій Михайлович, директор Миколаївського муніципального 

колегіуму імені В. Д. Чайки Миколаївської міської ради; 
Шевцова Анна Валентинівна, вчитель Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №57 імені Т. Г. Шевченка Миколаївської міської ради; 

Нестеренко Олена Юріївна, вчитель Шостаківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради; 

Запорожець Віктор Валерійович, вчитель Снігурівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Снігурівської районної ради; 

Бондаренко Денис Володимирович, методист Миколаївського обласного 

Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді; 

Сопчук Світлана Леонідівна, методист комунальної установи 

«Новоодеський районний центр фінансово-господарського та навчально-

методичного забезпечення закладів освіти»; 

Ковтун Ганна Миколаївна, вчитель Павлівського навчально-виховного 

комплексу "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" Снігурівської районної ради; 

Варшавська Майя Юхимівна, вчитель Миколаївського юридичного 

ліцею Миколаївської міської ради; 

Луньова Надія Вікторівна, методист Будинку дитячої та юнацької 

творчості Заводського району м. Миколаєва; 

Маханьковська Людмила Йосипівна, вчитель Миколаївської гімназії №3 

Миколаївської міської ради; 
Вишинська Оксана Сергіївна, вчитель Очаківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 імені П.П.Шмідта Очаківської міської ради; 
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Каплій Олена Володимирівна, доцент  кафедри загальнотеоретичної, 

конституційної та цивілістичної юриспруденції Миколаївського інституту 

права Національного університету «Одеська юридична академія»; 

Морозова Ольга Станіславівна, доцент кафедри історії Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили;  

Міронова Ірина Сергіївна, доцент кафедри історії Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили; 

Казакова Оксана Миколаївна, заступник директора з науково-

методичної роботи Миколаївського муніципального колегіуму імені             

В. Д. Чайки Миколаївської міської ради; 

Рясик Любов Олексіївна, вчитель Баштанського опорного закладу 

загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів №1 Баштанської міської ради; 

Овчаренко Ольга Василівна, керівник гуртка Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Южноукраїнська; 

Бессонов Олександр Сергійович, вчитель Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Миколаївської міської ради; 

Сідень Ірина Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Першої української гімназії імені М. Аркаса Миколаївської міської 

ради; 

Бензар Галина Іванівна, вчитель Миколаївської гімназії № 2 

Миколаївської міської ради; 

Джураєва Оксана Віталіївна, вчитель Миколаївської гімназії № 2 

Миколаївської міської ради; 

Савенко Лариса Миколаївна, вчитель Миколаївського муніципального 

колегіуму імені В. Д. Чайки Миколаївської міської ради; 

Ганчев Валентин Валентинович, вчитель Новобузької гімназії 

загальноосвітнього навчального закладу ІІ - ІІІ ступенів Новобузкої районної 

ради; 
Ситник Наталя Миколаївна, вчитель Доманівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Доманівської селищної ради; 

Русило Світлана Миколаївна, вчитель Маринівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Доманівської районної ради; 

Фролушкіна Тетяна Іванівна, вчитель Миколаївського спеціального 

навчально-виховного комплексу для дітей зі зниженим зором Миколаївської 

міської ради; 

Кремповська Тетяна Ярославівна, вчитель Миколаївського класичного 

ліцею Миколаївської міської ради; 

Кошарич Людмила Генріхівна, вчитель Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 39 імені Ю.І.Макарова Миколаївської міської ради; 

Крохмаль Оксана Іванівна, вчитель Новоодеської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Новоодеської районної ради; 

Троїцький Михайло Олександрович, завідуючий лабораторією 

екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції Миколаївської філії 
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ДУ «Інституту охорони грунтів України», керівник гуртків Обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

Мовчан Наталія Іванівна, вчитель біології Врадіївської районної гімназії 

Врадіївської районної ради, керівник гуртка Обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

Арзуманова Ірина Юріївна, вчитель хімії Миколаївського 

муніципального колегіуму імені В.Д. Чайки Миколаївської міської ради; 

Ющишина Ганна Миколаївна, доцент кафедри біології і хімії 

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, 

кандидат хімічних наук; 

Грищенко Геннадій Васильович, директор Медичного інституту,доцент 

кафедри медичної біології та хімії, біохімії, мікробіології, фізіології, 

патофізіології та фармакології Медичного інституту Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили, кандидат медичних наук; 

Опанасенко Людмила Анатоліївна, викладач кафедри психології, 

керівник профорієнтаційного кабінету психологічної служби Миколаївського 

національного університету імені В.О. Сухомлинського; 

Трохименко Ганна Григорівна, завідуючий кафедрою екології та 

природоохоронних технологій Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова, доцент, доктор технічних наук; 

Літвак Сергій Михайлович, декан факультету екологічної та техногенної 

безпеки Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова, професор, кандидат технічних наук; 

Артеменко Людмила Миколаївна, вчитель Рибаківського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів Коблівської сільської ради; 

Фартукова Олена Григорівна, вчитель хімії Миколаївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №19 Миколаївської міської ради; 

Вільчак Лілія Євгенівна, практичний психолог Возсіятського ліцею 

Єланецького району; 

Красун Олена Володимирівна, практичний психолог Миколаївської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №16 Миколаївської міської ради; 

Кушнір Людмила Володимирівна, вчитель біології та екології 

Баштанського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 Баштанської міської ради; 

Заворотня Катерина Миколаївна, керівник гуртка Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Южноукраїнськ; 

Мироненко Ірина Володимирівна, доцент кафедри теорії та методики 

природничо-математичної освіти та ІТ Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти; 

Блага-Мініна Дар’я Олександрівна, вчитель хімії Миколаївської ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 54 Миколаївської міської ради; 

Ольшицька Юлія Михайлівна, вчитель біології та екології 

Миколаївської спеціалізованої І-ІІІ ступенів школи №22з поглибленим 

вивченням англійської мови з першого класу Миколаївської міської ради; 
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Дуляк Світлана Миколаївна, вчитель хімії та біології Шевченківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Шевченківської сільської ради Вітовського району; 

Москва Ірина Сергіївна, керівник гуртка Міської станції юних 

натуралістів м. Миколаєва; 

Миколайчук Віра Георгіївна, доцент кафедри рослинництва та садово-

паркового господарства Миколаївського національного аграрного 

університету, кандидат біологічних наук; 

Терещенко Тетяна Миколаївна, вчитель біології Миколаївської гімназії 

№ 41 Миколаївської міської ради; 

Дробітько Антоніна Вікторівна, доцент, декан факультету 

агротехнологій Миколаївського національного агрономічного університету, 

кандидат сільськогосподарських наук; 

Качук Дар’я Сергіївна, старший викладач кафедри ґрунтознавства та 

агрохімії Миколаївського національного агрономічного університету, 

кандидат технічних наук 
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Додаток 5 

 

Список керівників 

обласних закладів позашкільної освіти , членів журі Миколаївського 

територіального відділення МАН України, яким оголошено подяку за 

високий рівень організації та проведення ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України 

 

Троїцька Таїсія Броніславівна, директор Обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

Юрченко Любов Григорівна, директор Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Щукіна Лариса Вікторівна, директор обласного Будинку художньої 

творчості. 

Андрійчук Тетяна Григорівна, директор Миколаївського обласного 

Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді; 

Аристова Людмила Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри  музичного мистецтва Миколаївського національного університету 

імені В.О. Сухомлинського. 

Васильєва Лариса Леонідівна, кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри  музичного мистецтва Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського; 

Гладишев Володимир Володимирович, доктор педагогічних наук, 

професор Миколаївського національного університету імені В. О. 

Сухомлинського; 

Дудкіна Олена Олександрівна, керівник гуртка МАН «Зарубіжна 

література» обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної 

ради; 

Желязкова Вікторія Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри загальної та прикладної лінгвістики Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського; 

Запорожець Галина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри англійської філології Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили; 

Каленюк Світлана Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та лінгводидактики Миколаївського національного 

університету імені В.О.Сухомлинського; 

Корнєва Світлана Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри англійської філології Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили; 

Каірова Тетяна Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

романо-германської філології Чорноморського національного університету  

імені Петра Могили; 
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Мозолевська Аліна Сергіївна, кандидат філологічних наук, в.о. доцента 

кафедри романо-германської філології Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили; 

Щербак Олена Володимирівна, викладач Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова; 

Воробйова Алла Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 

Яремчук Ольга Миколаївна, старший викладач Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили. 

Пишнєв Сергій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент 

Національного університету  кораблебудування ім. адмірала С.О. Макарова; 

Кириченко Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, доцент 

Національного університету кораблебудування ім. адмірала С.О. Макарова; 

Шесюк Олег Володимирович, кандидат технічних наук, доцент 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 

Приходько Сергій Борисович, доктор технічних наук, професор 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; 

Суслов Сергій Віталійович, кандидат технічних наук, доцент 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; 

Партас Віктор Кирилович, кандидат технічних наук, доцент 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

Воробйова Алла Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Чорноморського національного університету ім. Петра Могили;  

Дармосюк Валентина Миколаївна, кандидат фізико-математичних 

наук, старший викладач кафедри математики і механіки Миколаївського 

національного університету імені В.О.Сухомлинського; 

Майборода Олександр Валерійович, кандидат економічних наук, 

доцент Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова; 

Яремчук Ольга Миколаївна, старший викладач Чорноморського 

національного університету ім. Петра Могили; 

Лисенков Едуард Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент Чорноморського національного університету імені Петра Могили; 

Гузій Сергій Сергійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського; 

Ткаліч Тетяна Іванівна, кандидат економічних наук, доцент 

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського; 

Гончаренко Ірина Василівна, доктор економічних наук, професор 

Миколаївського національного аграрного університету; 

Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії Чорноморського національного університету імені          

Петра Могили; 

Міронова Ірина Сергіївна, доктор історичних наук, доцент, кафедри 

історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили; 
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Морозова Ольга Станіславівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили; 

Погорєлов Анатолій Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент, 

докторант кафедри історії, етнології та археології Миколаївського 

національного університету імені В.О. Сухомлинського; 

Чернявський Валерій Валерійович, кандидат історичних наук, 

заступник директора з наукової роботи Миколаївського обласного  

краєзнавчого музею; 

Бондаренко Денис Володимирович, методист Миколаївського 

обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді; 

Тригуб Олександр Петрович, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили, голова 

Миколаївської обласної спілки краєзнавців; 

Горбенко Кирило Володимирович, старший викладач кафедри історії 

та археології Миколаївського національного університету імені В.О. 

Сухомлинського; 

Смирнов Олександр Ігорович, старший викладач кафедри історії та 

археології Миколаївського національного університету імені В.О. 

Сухомлинського; 

Хаєцький Олександр Петрович, кандидат історичних наук, доцент 

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського; 

Калкутіна Наталія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент;            

Божкова Ганна Леонідівна, провідний методист з фольклору та збереження 

нематеріальної культурної спадщини Миколаївського обласного центру 

народної творчості та культурно-освітньої роботи; 

Федоренко Микола Іванович, учитель географії вищої категорії, 

керівник гуртка-методист Миколаївського обласного Центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді; 

Овсяннікова Олена Вікторівна, завідувач екскурсійно-краєзнавчим 

відділом Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді; 

Шпіклірний Ігор Васильович, учитель географії вищої категорії 

Миколаївського економічного ліцею №2 Миколаївської міської ради; 

Ніколаєнко Наталія Олександрівна, доктор політичних наук, професор, 

завідувач кафедри політології Миколаївського національного університету 

імені В.О. Сухомлинського; 

Зеркаль Микола Миколайович, доктор історичних наук, професор 

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського; 

Каплій Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент  

кафедри загальнотеоретичної,  конституційної та цивілістичної 

юриспруденції Миколаївського інституту права Національного університету 

«Одеська юридична академія»; 

http://ihpl-mnu.mk.ua/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0/kafedr/kafedr3/
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Косарєва Галина Сергіївна, кандидат філологічних наук доцент 

кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили; 

Єрмакова Ірина Павлівна, кандидат педагогічних наук, заступник 

директора з навчально-виховної роботи Миколаївського обласного Центру 

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді; 

Нікора Анна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Грищенко Геннадій Васильович, кандидат медичних наук, директор 

Медичного інституту Чорноморського національного університету ім. Петра 

Могили, доцент; 

Черно Валерій Степанович, доктор медичних наук, завідувач кафедри 

анатомії і патологічної анатомії Чорноморського національного університету 

ім. Петра Могили; 

Козій Михайло Степанович, доктор біологічних наук, завідувач 

кафедри медичної біології та хімії, мікробіології і фізіології людини 

Чорноморського національного університету ім. Петра Могили; 

Оглобліна Мирослава Володимирівна, кандидат фармакологічних наук, 

доцент кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії Чорноморського 

національного університету ім. Петра Могили; 

Половенко Людмила Сергіївна , асистент кафедри медичної біології та 

хімії Чорноморського національного університету ім. Петра; 

Шульган Тамара Сергіївна, завідуючий лабораторією медичної, 

біологічної та біоорганічної хімії Чорноморського національного 

університету ім. Петра Могили; 

Ющишина Ганна Миколаївна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри 

хімії та біохімії Миколаївського національного університету ім. 

В.О.Сухомлинського; 

Качук Дар’я Сергіївна, кандидат технічних наук, старший викладач 

кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського національного 

аграрного університету; 

Попова Інна Олександрівна, заступник директора з навчально-

методичної роботи Обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 

Лисенкова Ірина Петрівна, доктор психологічних наук, завідувач 

кафедри психології Чорноморського національного університету ім. П. 

Могили;  

Миропольцева Ніна Ігорівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології, старший викладач кафедри психології Чорноморського 

національного університету ім. П. Могили; 

Опанасенко Людмила Анатоліївна, викладач Центру соціально-

психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння 

працевлаштуванню Чорноморського національного університету ім. П. 

Могили; 
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Панфілова Антоніна Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства 

Миколаївського національного аграрного; 

Корхова Маргарита Михайлівна, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства 

Миколаївського національного аграрного університету; 

Нікончук Наталя Володимирівна, доцент кафедри виноградарства та 

плодоовочівництва Миколаївського національного аграрного університету; 

Літвак Сергій Михайлович, кандидат технічних наук, декан факультету 

екологічної та техногенної безпеки Національного університету 

кораблебудування імені адмірала; 

Трохименко Ганна Григорівна, доктор біологічних наук, заступник 

завідуючого кафедрою екологічної безпеки та охорони праці Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова; 

Топалова Тетяна Михайлівна, завідуючий відділом квітництва 

Обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

Тлуста Любов Миколаївна, вчитель біології і хімії, вчитель вищої 

категорії, вчитель-методист; 

Попова Інна Олександрівна, заступник директора з навчально-

методичної роботи Обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. 
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Додаток 6 

 

Узагальнена інформація  

про підсумки ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту               

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України                      

у 2019/2020 навчальному році 

 

№ 

п/п 

Назва району, міста, 

ОТГ В
зя

л
о
 у

ч
ас

ть
 

Кількість призових місць: 

Учас

ники Р
ез

у
л
ь
та

ти
вн

іс
ть

 

у
ч

ас
ті

 (
%

) 

І місце ІІ місце ІІІ місце 

в
сь

о
го

 

1 м.Миколаїв 50 16 11 9 36 14 72 

2 м.Первомайськ 3 2 0 1 3 0 100 

3 м.Вознесенськ 2 0 0 1 1 1 50 

4 м.Очаків 3 0 2 0 2 1 66.6 

5 м.Южноукраїнськ 9 3 4 1 8 1 88.8 

6 Арбузинський р-н 0 0 0 0 0 0 0 

7 Баштанський р-н 0 0 0 0 0 0 0 

8 Березанський р-н 0 0 0 0 0 0 0 

9 Березнегуватський  

р-н 0 0 0 0 0 0 0 

10 Братський р-н 0 0 0 0 0 0 0 

11 Веселинівський  

р-н 1 0 1 0 1 0 100 

12 Вознесенський р-н 0 0 0 0 0 0 0 

13 Врадіївський р-н 5 0 1 2 3 2 60 

14 Доманівський р-н 3 1 0 1 2 1 66.6 

15 Єланецький р-н 5 0 2 1 3 2 60 

16 Вітовський р-н 4 0 0 1 1 3 25 

17 Казанківський р-н 0 0 0 0 0 0 0 

18 Кривоозерський  

р-н 4 0 2 0 2 2 50 

19 Миколаївський 

р-н 1 0 0 1 1 0 100 

20 Новобузький р-н 1 0 0 1 1 0 100 

21 Новоодеський р-н 6 0 2 1 3 3 50 

22 Очаківський р-н 0 0 0 0 0 0 0 

23 Первомайський 
 р-н 1 0 0 0 0 1 0 

24 Снігурівський р-н 5 1 2 0 3 2 60 

25 Куцурубська ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

26 Веселинівська ОТГ 3 0 0 0 0 3 0 

27 Чорноморська ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

28 Баштанська ОТГ 33 1 0 1 2 1 66.6 

29 Кам’яномостівська 

ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

30 Мостівська ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 
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31 Ольшанська ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

32 Веснянська ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

33 Нечаянська ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

34 Михайлівська ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

35 Доманівська ОТГ 8 1 0 4 5 3 62.5 

36 Воскресенська ОТГ 1 0 0 0 0 1 0 

37 Шевченківська ОТГ 2 0 1 1 2 0 100 

38 Галицинівська ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

39 Дорошівська ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

40 Олександрівська ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

41 Прибужанівська ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

42 Благодатненська ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

43 Коблівська ОТГ 1 0 0 1 1 0 100 

44 Арбузинська селищна 

ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

45 Березанська селищна 

ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

46 Володимирівська 

сільська ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

47 Казанківська 

селищна ОТГ 1 0 0 1 1 0 100 

48 Новополтавська 

сільська ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

49 Прибузька сільська 

ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

50 Радсадівська сільська 

ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

51 Широківська сільська 

ОТГ 0 0 0 0 0 0 0 

52 Обласні заклади 

позашкільної освіти 45 11 3 9 23 22 51 

53 Заклади інтернатного 

типу 0 0 0 0 0 0 0 

54 Заклади професійної 

(професійно-

технічної освіти) 0 0 0 0 0 0 0 

 ВСЬОГО: 167 36 31 37 104 63 72.8 
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Кількість учасників та переможців  

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів Малої академії наук України у 2020 році у розрізі по відділеннях 
 

№ 

п/п 

Відділення Кількість 

секцій, у 

яких 

проходив 

захист 

Взяли участь Дипломи  

Всього 

переможців 
 

І етап 

 

ІІ 

етап 
І ст. ІІ ст. ІІІ ст. 

1 Історії 5 71 34 5 6 8 19 

2 Наук про Землю 3 39 19 1 3 6 10 

3 Філософії та 

суспільствознавства 
7 48 23 6 4 2 12 

4 Літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства 
5 42 19 3 5 5 13 

5 Мовознавства 3 34 15 4 2 3 9 

6 Технічних наук 6 13 9 3 1 2 6 

7 Комп’ютерних наук 5 10 7 2 5 0 7 

8 Математики 3 15 10 3 1 2 6 

9 Фізики і астрономії 4 16 10 3 0 3 6 

10 Економіки 2 5 3 0 1 1 2 

11 Хімії та біології 6 14 12 3 1 4 8 

12 Екології та аграрних 

наук 
4 9 6 3 2 1 6 

Всього: 53 316 167 36 31 37 104 

 

 

Кількість науково-педагогічних працівників, задіяних у проведенні    

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів Малої академії наук України у 2020 році у розрізі по обласних 

закладах позашкільної освіти  

 
 
Назва закладу 

Науково-педагогічні працівники 
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Миколаївський обласний 
Центр туризму, краєзнавства 

та екскурсій учнівської молоді 

7 5 2 0 15 29 

Обласний еколого-
натуралістичний Центр 8 4 4 9 1 26 

Обласний центр науково-

технічної творчості учнівської 

молоді 

11 2 3 0 11 27 

Обласний Будинок художньої 

творчості 14 1 1 11 0 27 

Всього: 40 12 10 20 27 109 
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