
 

 

 
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

 

НАКАЗ 

 15.03.2021 р.                                                                            № 39 

Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів Малої академії наук  

України у 2020/21  навчальному році 

 

 

На виконання  Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 

робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України                  

від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України  від 17листопада 2011 року за №1318/20056 (із змінами), керуючись 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08 лютого 2021 року №146 

«Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів Малої академії наук України у 2021 році», наказом 

управління освіти і  науки Херсонської обласної державної адміністрації від        

16 лютого 2021 року № 22 «Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського 

конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії 

наук України у 2020/21  навчальному році», з метою виявлення й розвитку 

обдарованої молоді, формування творчого покоління молодих науковців і 

практиків для різних галузей суспільного життя, підвищення інтересу до 

поглибленого вивчення навчальних предметів у Херсонській області 

 

       НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (далі Конкурс): 

    16 - 22 березня 2021 року - заочне оцінювання науково-дослідницьких 

робіт; 

    23 - 27  березня 2021 року – постерний захист; 

    29 березня - 03 квітня 2021 року – наукова конференція,захист науково-

дослідницьких робіт; 

    05 – 09 квітня 2021 року – підведення підсумків.  

 

       

2. Затвердити : 
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              2.1. Склад журі Конкурсу (додається). 

       2.2.  Кошторис витрат на проведення Конкурсу (додається). 

        3. Комунальному закладу «Мала академія наук» учнівської молоді 

Херсонської обласної ради (Шановський С.О.): 

             3.1. Забезпечити належний організаційний та науково-методичний 

рівень проведення Конкурсу.  

             3.2. Розробити графік проведення постерного захисту та наукової 

конференції у секціях і довести його до учасників заходу. 

             3.3. Створити належні умови для роботи журі та організаційного 

комітету Конкурсу. 

             3.4. До 20 квітня 2021 року організувати направлення науково-

дослідницьких робіт до Оргкомітету ІІІ етапу Конкурсу. 

             3.5. Забезпечити участь команди Херсонського територіального 

відділення Малої академії наук України у ІІІ етапі Конкурсу відповідно до 

наукових відділень. 

         4. Керівникам місцевих органів управління освітою, керівникам закладів 

освіти обласного підпорядкування та закладів фахової передвищої освіти, 

забезпечити участь у ІІ етапі Конкурсу учнів - переможців І етапу Конкурсу. 

5.  Комунальній установі «Центр з обслуговування закладів та установ 

освіти Херсонської області» Херсонської обласної ради здійснити видатки на 

проведення Конкурсу згідно з кошторисом за рахунок коштів комунального 

закладу «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради. 

          6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник управління                                                                Тетяна ЮШКО 
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                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО                                 

                                                                           Наказ управління освіти і науки   

                                                                           Херсонської обласної державної 

                                                                           адміністрації                

                                                                           від 15.03.2021р.  №  39                                                                                                                                                                       

                                                                               

СКЛАД  ЖУРІ 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких  робіт 

учнів – членів Малої академії наук України у 2020/21  навчальному році 

 

Секція математики 

Голова журі:                                             

Тулученко Галина Яківна доктор технічних наук, професор 

Херсонського національного технічного 

університету 

Члени журі:  

Зоріна  Ірина Анатоліївна кандидат фізико-математичних наук, доцент  

Херсонської державної морської академії; 

Кохановська Олена 

Вікторівна 

доктор педагогічних наук, професор КВНЗ 

«Херсонська академія неперервної освіти» 

Секції  прикладної математики, математичного моделювання 

Голова журі:                                             

Астіоненко Ігор 

Олександрович 

кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Херсонського національного технічного 

університету 

Члени журі:  

Таточенко Володимир 

Іванович 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Херсонської державного університету  

Литвиненко Олена Іванівна кандидат технічних наук, доцент 

Херсонської філії національного 

університету кораблебудування   ім. адмірала 

Макарова 

Секція мікроекономіки та макроекономіки 

Голова журі:                                             

Ломоносова Оксана 

Едуардівна 

кандидат  економічних наук, доцент 

Херсонської філії національного університету 

кораблебудування   ім. адмірала Макарова 

Члени журі:  

Аверчева Наталія 

Олександрівна 

кандидат економічних наук, доцент 

Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Зайцева Олена Іванівна кандидат  економічних наук, професор  

Херсонського національного технічного 

університету 
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Секції фінансів, грошового обігу і кредиту; економічної теорії та історії 

економічної думки 

Голова журі:  

Ломоносов Анатолій 

Вадимович 

доктор економічних наук, професор  

Херсонської філії національного університету 

кораблебудування  ім. адмірала Макарова 

Члени журі:  

Мельникова Катерина 

Вікторівна 

кандидат економічних наук, доцент 

Херсонського державного  університету 

Галат Лариса Миколаївна кандидат економічних наук, доцент 

Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Секція астрономії та астрофізики, аерофізики та космічних досліджень 

Голова журі:  

Коробова Ірина 

Володимирівна 

доктор педагогічних наук, професор 

Херсонського державного університету 

Члени журі:  

Заводяний Віктор 

Володимирович 

кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Херсонського державного аграрного 

університету 

Богомолова Ірина 

Володимирівна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Херсонської державної морської академії 

Секції теоретичної фізики, експериментальної фізики 

Голова журі:  

Баганов Євген 

Олександрович 

кандидат технічних наук, доцент 

Херсонського національного технічного 

університету 

Члени журі:  

Гончаренко Тетяна 

Леонидівна 

кандидат педагогічних  наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Літвінова Марина Борисівна доктор педагогічних наук, професор 

Херсонської філії національного університету 

кораблебудування ім. адмірала Макарова 

Секції  науково-технічної творчості та винахідництва, екологічно 

безпечних технологій та ресурсозбереження, технологічних процесів та 

перспективних технологій   

Голова журі:  

Дмитрієв Дмитро 

Олексійович 

доктор технічних наук, професор 

Херсонського національного технічного 

університету 

Члени журі:  

Селіверстов Ігор 

Анатолійович 

кандидат технічних наук, доцент 

Херсонського національного технічного 

університету 
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Аппазов Едуард Сейярович кандидат технічних наук, доцент Херсонської 

державної морської академії 

Секції комп’ютерних систем та мереж; технологій програмування; 

мультимедійних систем навчальних та ігрових програм 

Голова журі:  

Захарченко Раїса 

Миколаївна 

кандидат технічних наук, доцент 

Херсонського національного технічного 

університету 

Члени журі:  

Бараненко Роман 

Васильович 

кандидат  технічних наук, професор 

Херсонського факультету Одеського 

державного університету внутрішніх справ; 

Огнєва Оксана Євгенівна кандидат технічних наук, доцент  

Херсонського національного технічного 

університету 

Секція хімії 

Голова журі:  

Сарібєкова Діана Георгіївна доктор технічних наук, професор 

Херсонського національного технічного 

університету 

Члени журі:  

Речицький Олександр 

Наумович 

кандидат хімічних наук, доцент Херсонського 

державного  університету 

Юзбашева Галина Сергіївна кандидат педагогічних наук, доцент КВНЗ 

«Херсонська академія неперервної освіти» 

Секції  загальної біології, біології людини 

Голова журі:  

Семенюк Станіслав Кузьмич кандидат біологічних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Члени журі:  

Бесчасний Сергій Павлович кандидат біологічних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Ряполова Ірина 

Олександрівна 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент  

Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Секції зоології; ботаніки; лісознавства 

Голова журі:  

Бойко Тетяна Олексіївна кандидат біологічних наук, доцент 

Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Члени журі:  

Головченко Ігор 

Валентинович 

кандидат біологічних наук, старший викладач 

Херсонського державного університету; 

Козичар Михайло кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
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Васильович Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Секція медицини 

Голова журі:  

Ромаскевич Юрій 

Олексійович 

доктор медичних наук, професор, в.о. 

генерального директора ДУ «Херсонський 

обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров’я України» 

Члени журі:  

Горб Анатолій Леонідович Заслужений лікар України, завідувач 

відділенням Херсонської обласної дитячої 

лікарні 

Лисенко Євген 

Миколайович 

кандидат медичних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Секція валеології 

Голова журі:  

Спринь Олександр 

Борисович 

кандидат біологічних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Члени журі:  

Васильєва Наталія Олегівна кандидат біологічних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Ступіна Ельвіра Зекіївна кандидат медичних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Секція психології 

Голова журі:  

Блинова Олена Євгенівна доктор психологічних наук, професор 

Херсонського державного університету 

 

Члени журі: 

 

Самсакова Олеся 

Миколаївна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Мойсеєнко Вікторія 

Василівна 

кандидат психологічних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Секція охорони довкілля та раціонального  природокористування 

Голова журі:  

Охременко Ірина Вікторівна кандидат географічних наук, доцент 

Херсонського державного  університету 

Члени журі:  

Євтушенко Ольга Тарасівна кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Малєєв Володимир 

Олексійович 

кандидат технічних наук, доцент  

Херсонського національного технічного 

університету 
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Секція екології 

Голова журі:  

Бойко Павло Михайлович кандидат біологічних наук, доцент 

Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Члени журі:  

Кузнецов Сергій Іванович кандидат технічних наук, доцент 

Херсонського національного технічного 

університету 

Лановенко Олена 

Геннадіївна 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Секція  агрономії 

Голова журі:  

Мринський Іван 

Миколайович 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Члени журі:  

Лавренко Наталія 

Миколаївна 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Ревтьо Олеся Ярославівна кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Секції  селекції та генетики, ветеринарії та зоотехнії 

Голова журі:  

Папакіна Наталія Сергіївна кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Члени журі:  

Колесник Катерина Юріївна кандидат ветеринарних наук, доцент 

Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Бойчук Інна Володимирівна кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Секція української літератури 

Голова журі:  

Немченко Іван Васильович кандидат філологічних наук, доцент 

Херсонського державного університету; 

Члени журі:  

Нагребельна Інна 

Анатоліївна 

доктор педагогічних наук, професор 

Херсонської державної морської академії 

Бокшань Галина Іванівна кандидат філологічних наук, доцент 

Херсонського державного аграрно-
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економічного університету; 

Секція російської мови 

Голова журі:  

Тропіна Ніна Павлівна 

 

доктор філологічних наук, професор 

Херсонського державного університету 

Члени журі:  

Милостива Оксана Іванівна кандидат педагогічних наук, доцент 

Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Михайловська Галина 

Олександрівна 

доктор педагогічних наук, професор 

Херсонського державного університету 

Секція зарубіжної літератури 

Голова журі:  

Коротєєва Вікторія 

Вікторівна 

 

кандидат філологічних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Члени журі:  

Худенко Ольга Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент КВНЗ 

«Херсонська академія неперервної освіти» 

Самарін Андрій 

Миколайович 

кандидат філологічних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Секції фольклористики;  літературної творчості 

Голова журі:  

Юріна Юлія Миколаївна кандидат філологічних наук Херсонського 

державного університету 

Члени журі:  

Комінарець Тетяна 

Вільямівна 

кандидат філологічних наук, доцент КВНЗ 

«Херсонська академія неперервної освіти» 

Кузнецова Марія 

Володимирівна 

 викладач, фахівець відділу по роботі з 

обдарованою молоддю Херсонського 

державного університету 

 

Секція української мови 

Голова журі:  

Олексенко Володимир 

Павлович 

доктор філологічних наук, професор 

Херсонського державного університету 

Члени журі:  

Демченко Володимир 

Миколайович 

кандидат філологічних наук, доцент 

Херсонського національного технічного 

університету; 

Марецька  Людмила 

Петрівна 

кандидат педагогічних наук, доцент КВНЗ 

«Херсонська академія неперервної освіти» 
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Секція мистецтвознавства 

Голова журі:  

Левченко Микола 

Григорович 

кандидат педагогічних наук, професор 

Херсонського державного університету 

Члени журі:  

Гуляєва Ольга 

Володимирівна 

кандидат мистецтвознавства, викладач 

Херсонського державного університету 

Білик Анна Анатоліївна кандидат мистецтвознавства, доцент 

Херсонського національного технічного  

університету 

Секція англійської мови 

Голова журі:  

Рябуха Іван Михайлович доктор педагогічних наук, доцент Херсонської 

державної морської академії 

Члени журі:  

Радецька Світлана 

Валеріївна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Херсонського національного технічного 

університету 

Воробьова Алла Вікторівна кандидат філологічних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Секція німецької  мови 

Голова журі:  

Подвойська Оксана 

Володимирівна  

кандидат філологічних наук, доцент 

Херсонського національного технічного 

університету 

Члени журі:  

Линюк Наталія Михайлівна кандидат педагогічних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Бандурко Зінаїда Валеріївна кандидат філологічних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Секція  історії України 

Голова журі:  

Черемісін  Олександр 

Вікторович 

доктор історичних наук Херсонського 

державного аграрно-економічного 

університету 

Члени журі:  

Кузовова Наталя Миколаївна кандидат історичних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Федорченко Олег 

Володимирович 

кандидат історичних наук, доцент 

Херсонського факультету Одеського 

державного університету внутрішніх справ 

Секції історичного краєзнавства, археології 

Голова журі:  

Водотика Сергій Григорович доктор історичних наук, професор 
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Херсонського державного університету 

Члени журі:  

Татарченко Олександр 

Борисович 

кандидат історичних наук, доцент 

Херсонського національного технічного 

університету; 

Безлуцька Олена Петрівна кандидат історичних наук, доцент 

Херсонської державної морської академії 

Секції   всесвітньої історії; етнології 

Голова журі:  

Нагребельний Ярослав 

Анатолійович 

доктор педагогічних наук, доцент Херсонської 

державної морської академії 

 

Члени журі: 

 

Савенок Людмила Андріївна кандидат історичних наук, доцент 

Херсонської кафедри загальнонаукових 

дисциплін Державного університету «Одеська 

політехніка» 

Михайленко Галина 

Миколаївна 

кандидат історичних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Секції кліматології та метеорології; гідрології 

Голова журі:  

Морозов Олексій 

Володимирович 

доктор сільськогосподарських наук, професор 

Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Члени журі:  

Богадьорова Лариса 

Михайлівна 

кандидат географічних наук, доцент 

Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Марченко Ірина Віталіївна фахівець навчально-методичного відділу 

Херсонської державної морської академії 

Секція  географії та ландшафтознавства 

Голова журі:  

Бабушкіна Руслана 

Олександрівна 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Херсонського державного аграрного 

університету 

Члени журі:  

Філончук Зоя 

Володимирівна 

кандидат педагогічних наук, доцент КВНЗ 

«Херсонська академія неперервної освіти» 

Шахман Ірина 

Олександрівна 

кандидат географічних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Секція правознавства 

Голова журі:  

Діденко Сергій 

Володимирович 

доктор юридичних наук, професор 

Херсонського інституту  Міжрегіональної 
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Академії управління персоналом 

Члени журі:  

Новікова Марія Миколаївна кандидат юридичних наук, доцент 

Херсонського факультету Одеського 

державного університету внутрішніх справ 

Риженко Ірина Миколаївна кандидат юридичних наук, доцент 

Херсонського державного університету  

Секція теології,  релігієзнавства та історії релігії 

Голова журі:  

Поліщук Ірина Євгеніївна кандидат філософських наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Члени журі:  

Лєнь Тетяна Володимирівна кандидат філософських наук, доцент 

Херсонського факультету Одеського 

державного університету внутрішніх справ 

Кругла Наталія Анатоліївна кандидат історичних наук, доцент 

Херсонського національного технічного  

університету 

Секція соціології 

Голова журі:  

Шапошнікова Ірина 

Василівна 

доктор соціологічних наук, професор 

Херсонського державного університету 

Члени журі:  

Криницький Євген 

Анатолійович 

викладач, завідувач лабораторії соціологічних 

та освітніх досліджень Херсонського 

політехнічного фахового коледжу Державного 

університету «Одеська політехніка» 

Фудорова Олена Миколаївна кандидат соціологічних наук, доцент  

Херсонського інституту  Міжрегіональної 

Академії управління персоналом 

Секція педагогіки 

Голова журі:  

Лопушинський Іван 

Петрович 

доктор державного управління, професор  

педагогічних наук Херсонського 

національного технічного університету 

Члени журі:  

Варнавська Інна 

В’ячеславівна 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Пермінова Людмила 

Аркадіївна 

кандидат педагогічних наук, професор 

Херсонського державного університету 

Секція журналістики 

Голова журі:  

Бабишена Мар’яна Ігорівна кандидат педагогічних наук, доцент 
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Херсонської державної морської академії 

Члени журі:  

Бондаренко Лідія Григорівна кандидат філологічних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Климович Світлана 

Миколаївна 

 

кандидат філологічних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Секція кримськотатарської гуманітаристики 

Голова журі:  

Ляшкевич Антоніна Іванівна 

 

доктор педагогічних наук, професор 

Херсонської державної морської академії 

Члени журі:  

Батенко Ганна В’ячеславівна кандидат історичних наук, доцент 

Херсонського державного університету 

Добровольська Вікторія 

Анатоліївна 

кандидат історичних наук, доцент 

Херсонської державної морської академії 

Секретар журі конкурсу: 

Бурдига Олена 

Володимирівна 

секретар-друкарка комунального закладу 

«Мала академія наук» учнівської молоді 

Херсонської обласної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


