
Список відповідальних працівників обласних територіальних відділень МАН. 

Всеукраїнський конкурс юних  дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського 2023 рік 

№ 

п/п 

ПІБ Посада Номер мобільного 

телефону 

Поштова адреса e-mail 

Вінницька область 

 Страшевський  

Юрій Миколайович 

завідуючий  відділом 

інноваційних технологій та  

роботи з обдарованою 

молоддю Вінницької обласної 

станції юних натуралістів 

+380677083849 21016 

м. Вінниця 

вул. Данила  

Галицького, 2 

 

metodisti@ukr.net 

innovation.sun2018@gmail.com 

 

Волинська область 

 Бурбела 

Олена Федорівна 

методист відділень технічних 

наук, фізики та астрономії 

комунальної установи 

«Волинська обласна Мала 

академія наук» 

+380678364980 

(0332) 71-16-93 

43024 

Волинська область 

м. Луцьк, 

вул. Чорновола, 3 

каб. 212 

olena-lutsk@ukr.net 

Дніпропетровська область 

 Іванець  

Катерина Трохимівна  

методист  комунального 

позашкільного навчального 

закладу «Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Дніпропетровської обласної 

ради» 

(056) 371-47-84 

+380990232965 

 

 

49005  

м. Дніпро,  

пр. Гагаріна, 26 

свічка Г 

dnepr.obl.man@gmail.com 

oblmanecobiochim@gmail.com 

 

 

Донецька область 

 Грибанова 

Алла Олегівна 

методист комунального 

позашкільного навчального 

закладу «Донецька обласна 

Мала академія наук учнівської 

молоді»  

+380958383959 84121   

Донецька область,  

м. Слов’янськ,  

вул. Генерала Батюка-

20, каб. 311 

mandonetsk@ukr.net 

 

 

Житомирська область 

 Кеснер  

Юлія Петрівна 

методист КПНЗ 

«Житомирський обласний 

центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» 

Житомирської обласної ради 

 

+380979743077 10003 

 м. Житомир,  

вул. Троянівська, 20 

 

ocnttum@ukr.net 

julia.kesner2020@gmail.com 
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mailto:dnepr.obl.man@gmail.com
mailto:mandonetsk@ukr.net
mailto:ocnttum@ukr.net
mailto:julia.kesner2020@gmail.com


Закарпатська область 

 Попович  

Наталія 

Володимирівна 

методист Закарпатського 

територіального відділення 

Малої академії наук 

 

 

 

+380955592117 88000 

Закарпатська область 

м. Ужгород 

вул. Будителів, 1 

а/с № 47 А 

 

manzakarpat@gmail.com 

Запорізька область 

 Ткаченко Тетяна 

Василівна 

завідуюча методичним 

відділом комунального 

закладу «Запорізький 

обласний центр еколого-

натуралістичної творчості 

учнівської молоді»  

+380997916925 

 

69068   

 м.Запоріжжя  

вул. Чарівна,11 

tktatvas@gmail.com 

 

Івано-Франківська область 

 Багриновська  

Христина Юріївна 

методист Івано-Франківського 

обласного відділення Малої 

академії наук України 

+380969553579 76018, 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Івасюка, 38 а   

каб. 101 

 

xrystik0212@gmail.com 

man.if@ukr.net 

Київська область 

 Соловйова Ірина 

Василівна 

заступник директора з 

навчально-виховної 

Київського обласного 

комунального позашкільного 

навчального закладу «Мала 

академія наук учнівської 

молоді» 

+380976428307 

 

09108, 

Київська область 

м. Біла Церква 

вул. Гризодубової, 84 а 

man_ekolog@ukr.net 

Кіровоградська область 

 Кучеренко-Марус 

Валентина Ігорівна 

методист Кіровоградської 

Малої академії наук учнівської 

молоді 

 

+380664241696 25006, 

м. Кропивницький  

вул. Дворцова, 7 

ktv.man.ua@ukr.net 

 

Луганська область 

 Буділова Юлія 

Афанасіївна 

завідувач організаційно-

масового відділу 

комунального закладу 

«Луганська обласна Мала 

+380669860745 

 

93000 

Луганська область 

м. Рубіжне 

вул. Менделєєва, б. 1 

lugman@i.ua 

ubudilova2018@gmail.com 
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академія наук учнівської 

молоді» 

 

 

 

Львівська область 

 Тупичак  

Микола Анатолійович 

 

керівник гуртка комунального 

закладу Львівської обласної 

ради «Львівська обласна Мала 

академія наук учнівської 

молоді» 

+380502878356 79000,  

м. Львів, 

вул. Коперника, 42 

 

oman.lviv@gmail.com 
 

Одеська область 

 Олійник  

Наталя Юріївна 

методист відділу Малої 

академії наук Одеського 

обласного гуманітарного 

центру позашкільної освіти та 

виховання 

 

+380638351142 65062, 

 м. Одеса,  

вул. Тіниста, 4 

man.odessa22@gmail.com 

 

 

Полтавська область 

 Салюк  

Наталія Віталіївна 

методист комунального 

закладу Полтавської обласної 

ради «Полтавська обласна 

Мала академія наук учнівської 

молоді» 

 

+380953904481 

(0532)50-00-28 
 

36003,  

м. Полтава,  

пров. Шкільний, 6 

poltavaman@ukr.net 

 

Рівненська область 

  Данчук  

Анеліна Сергіївна 

методист  Рівненської  Малої 

академії наук 

учнівської  молоді 

+380989689887  

 

33017 

Рівне, Рівненська 

область, вул. Симона 

Петлюри, 17  

 

 

olja.martynyuk@gmail.com. 

a.danchuk57@gmail.com 

 

Сумська область 

 Герасименко  

Оксана Валеріївна 

завідувач дослідницько-

експериментального відділу 

комунального закладу 

Сумської обласної ради - 

обласного центру 

+380952578013 40007 

м.Суми,  

вул. Серпнева, 14 а 

 

sumyman@ukr.net 
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позашкільної освіти та роботи 

з талановитою молоддю 

 

Тернопільська область 

 Дідушицька  

Богдана Станіславівна 

методист Тернопільського 

обласного відділення Малої 

академії наук України 

 

+380972370814 46001 м. Тернопіль,  

вул. Січових Стрільців, 

13  

manternopil@ukr.net 

 

 

Харківська область 

 Яременко  

Марина Юріївна 

методист відділу 

дослідницько-

експериментальної діяльності 

комунального закладу 

«Харківська обласна Мала 

академія наук Харківської 

обласної ради» 

+38068-744-15-05  

 

61057 м. Харків,  

вул. Скрипника, 14  

 

marinaiaremenko0903@gmail.com 

Херсонська область 

 Усова  

Наталія 

Володимирівна 

методист Херсонського 

обласного відділення Малої 

академії наук України 

 

+38099 900-07-60 73002,  м. Херсон,  

вул. Ливарна, буд. 4 

man.ks@ukr.net 

 

 

Хмельницька область 

 Гладун  

Наталія Павлівна 

методист відділу науково-

дослідницької  роботи «Мала 

академія наук» Хмельницького 

обласного центру науково-

технічної творчості учнівської 

молоді 

 

 

 

+380975852613 29001 

м. Хмельницький 

вул. Проскурівська, 83 

MANhm@i.ua 

 

Черкаська область 

 Пустовіт  

Тетяна Миколаївна 

методист Черкаського 

обласного відділення Малої 

академії наук України 

 

+380977209808 18029, 

м. Черкаси, 

вул. Смілянська, 132 

 

man_cherkasy@ukr.net 
 

Чернівецька область 
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 Денис Мар`яна 

Михайлівна 

методист комунального 

обласного позашкільного 

навчального закладу 

«Буковинська Мала академія 

наук учнівської молоді» 

Чернівецької області 

 

+380976919884 

 

58029, 

м. Чернівці, 

вул. Сторожинецька, 

62 

 

 

mariana.ostapiuk@gmail.com 

Чернігівська область 

 Шеремет  

Ольга Володимирівна 

методист обласного 

комунального позашкільного 

навчального закладу 

«Чернігівська Мала академія 

наук учнівської молоді» 

Чернігівської обласної ради 

 

+380669537211 14000,   

м. Чернігів, 

вул. І. Мазепи, 4а 

 
  

 

frosay09@ukr.net 

 

 

м. Київ 

 Хомякова  

Маргарита Дмитрівна 

лаборант відділення хімії та 

біології комунального 

позашкільного навчального 

закладу «Київська мала 

академія наук учнівської 

молоді» 

+380506436096 01011,  

Київ,  

вул. Панаса Мирного, 

буд. 19 

kman_him@ukr.net  

ritakhomiakova@ukr.net 
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