Список відповідальних працівників обласних територіальних відділень МАН.
Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського 2018 рік.
№
п/п

ПІБ
Бурбела
Олена Федорівна

Іванець Катерина
Трофимівна

Коваленко Тетяна
Олександрівна

Кеснер Юлія Петрівна

Лібак Оксана Андріївна

Посада

Номер мобільного
телефону
Волинська область
методист відділення технічних
(0322) 71-16-93
наук, фізики та астрономії
+380678364980
комунальної установи
«Волинська обласна Мала
академія наук»
Дніпропетровська область
методист комунального
(056) 371-47-84
позашкільного навчального
+380985398020
закладу «Мала академія наук
+380505027407
учнівської молоді»
Дніпропетровської обласної
ради»
Донецька область
в.о.
заступника
директора +380505985359
комунального
позашкільного
навчального закладу «Донецька
обласна Мала академія наук
учнівської молоді»
Житомирська область
методист КПНЗ
+380979743077
«Житомирський обласний центр
науково-технічної творчості
учнівської молоді»
Житомирської обласної ради
Закарпатська область
методист Закарпатського
+380503720241
обласного центру науковотехнічної творчості учнівської

Поштова адреса

e-mail

43024
Волинська область
м. Луцьк,
вул. Чорновола,3
каб. 212

info@vvman.lutsk.ua
vvman92@gmail.com

49005
м. Дніпро,
пр. Гагаріна, 26
свічка Г.

dnepr.obl.man@gmail.com

84121
Донецька область,
м. Слов’янськ,
вул. Генерала Батюка20,
к. 309

mandonetsk@ukr.net

10003
м. Житомир,
вул. Троянівська, 20

kjpocnttum@ukr.net

88007
Закарпатсьа область
м. Ужгород

manzakarpat@gmail.com

молоді
Ткаченко Тетяна
Василівна

Середюк Оксана
Мирославівна

Губрій Олена
Володимирівна

Балашова Катерина
Василівна

Запорізька область
завідуюча методичним відділом +380997916925
комунального закладу
+380684495425
«Запорізький обласний центр
(061) 265-46-56
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді»
Запорізької обласної ради,
відповідальна за роботу хімікобіологічного профілю
територіального відділення
МАН України
Івано-Франківська область
методист Івано-Франківського
+380502378556
обласного відділення Малої
(0342) 50-45-88
академії наук України
Київська область
завідувач методичним відділом +380982707350
Київського обласного
(04563) 7-20-29
комунального позашкільного
навчального закладу «Мала
академія наук учнівської
молоді», координатор
відділення хімії та біології
Кіровоградська область
методист Кіровоградського
+380665494608
обласного навчально-виховного
комплексу гуманітарноестетичного профілю (гімназіяінтернат-школа мистецтв)

вул. Будителів, 1

69068
м.Запоріжжя
вул. Чарівна,11

KZZOCENTUM@ukr.net

76018,
м. Івано-Франківськ,
вул. Івасюка, 38 а
каб. 101

man.if@ukr.net
manum_if@ukr.net

09108,
Київська область
м. Біла Церква
вул. Гризодубової, 84 а

olgubr@ukr.net

25006,
м. Кропивницький
вул. Дворцова, 7

ktv.man.ua@ukr.net

Буділова Юлія
Афанасіївна

Селіверстова Любов
Валентинівна

Олійник Наталя Юріївна

Салюк Наталія
Віталіївна

Герасименко Оксана
Валеріївна

Дідушицька Богдана
Станіславівна

Луганська область
методист комунального закладу +380669860745
«Луганська обласна Мала
академія наук учнівської
молоді»
Львівська область
методист комунального закладу +380665788670
Львівської обласної ради
«Львівська обласна Мала
академія наук учнівської
молоді»
Одеська область
методист відділу Малої академії +380638351142
наук Одеського обласного
+380992820328
гуманітарного центру
позашкільної освіти та
виховання
Полтавська область
методист позашкільного
+380953904481
навчального закладу
(0532)50-25-28
Полтавської обласної ради
«Полтавська обласна
Мала академія наук учнівської
молоді»
Сумська область
завідувач дослідницько+380952578013
експериментального відділу
комунального закладу Сумської
обласної ради - обласного
центру позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю
Тернопільська область
методист Тернопільського
+380972370814
обласного комунального

93009
Луганська область
м. Рубіжне
вул. Менделєєва, 1

lugman@i.ua

79000,
м. Львів,
вул. Коперника, 42

oman.lviv@gmail.com
seliverstova2406@gmail.com

65009,
м. Одеса,
вул. Тіниста, 4,

man.odessa22@gmail.com

36003,
м. Полтава,
пров. Шкільний, 4

poltavaman@ukr.net

40007
м.Суми,
вул. Серпнева, 14 а

sumyman@ukr.net

46001 м. Тернопіль,
вул. Січових Стрільців,

manternopil@ukr.net

територіального відділення
Малої академії наук України
Щоголев Анатолій
Анатолійович

Дацюк Надія
Миколаївна

Жолобок
Людмила Олександрівна

Пустовіт Тетяна
Миколаївна

Іванійчук
Надія Юріївна

Харківська область
завідувач відділу дослідницько- (057) 706-01-51,
експериментальної діяльності
+380688886900
комунального закладу
«Харківська обласна Мала
академія наук Харківської
обласної ради»
Херсонська область
завідувач відділу роботи з +380674678328,
обдарованою
молоддю +38 (0552) 225656
комунального закладу «Мала
академія
наук»
учнівської
молоді Херсонської обласної
ради
Хмельницька область
методист відділу науково+380972121794
дослідницької роботи «Мала
академія наук» Хмельницького
обласного центру науковотехнічної творчості учнівської
молоді
Черкаська область
методист хіміко-біологічного
+380977209808
відділення Черкаського
обласного центру екологонатуралістичної творчості,
Мала академія наук учнівської
молоді
Чернівецька область
методист комунального
+380507570802
обласного позашкільного
+380667675425
навчального закладу
«Буковинська Мала академія

13
61057 м. Харків,
вул. Скрипника, 14,
КЗ «Харківська обласна
МАН»

oblman@dniokh.gov.ua

73002, м. Херсон,
вул. Ливарна, буд. 4

man-ks@ua.fm.

29001
м. Хмельницький
вул. Проскурівська, 83

MANhm@i.ua

18029,
м. Черкаси,
вул. Смілянська, 132

man_cherkasy@ukr.net

58029,
м. Чернівці,
вул. Сторожинецька, 62

bmancv@gmail.com

наук учнівської молоді»
Чернівецької області
Шеремет Ольга
Володимирівна

Козюк Людмила
Володимирівна

Чернігівська область
+380669537211

методист Чернігівського
обласного комунального
позашкільного навчального
закладу «Чернігівська Мала
академія наук учнівської
молоді» Чернігівської обласної
ради

м. Київ
методист відділення хімії та
+380987167623
біології комунального
позашкільного навчального
закладу «Київська мала академія
наук учнівської молоді»

14000,
м. Чернігів,
вул. І. Мазепи, 4а

metodist-man@ukr.net
frosay09@ukr.net

03057,
Київ,
вул. Дегтярівська, 31А
каб. 807

kman_hb@ukr.net

