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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

ПЕРЕМОЖЕцЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ «IСYS–УКРАЇНА»

ТА ххІІ МІЖНАРОДНОЇ КОНфЕРЕНцІЇ 
МОЛОДИх УЧЕНИх «IСYS–2015»

Я, Новицький Олександр, переможець Всеукра-
їнського конкурсного відбору «IСYS–Україна» та 
ХХІІ-ї Міжнародної конференції молодих учених 
«IСYS–2015». Науковий керівник – Ірина Володими-
рівна Крисинська, учитель математики, завідувач ка-
федри математики Миколаївського муніципального 
колегіуму імені В. Д. Чайки, міста Миколаєва.

Мені пощастило навчатися у найкращому нав-
чальному закладі нашого міста: Миколаївському 
Муніципальному колегіумі міста Миколаєва імені 
В. Д. Чайки. Найкращому, тому що викладачі цього 
навчального закладу у кожному без винятку учні зна-
ходять та розвивають його здібності. Завдяки цьому 
кожен учень нашого колегіуму – це особистість.

У молодшій школі я навчався добре, але не прояв-
ляв зацікавленості до великої науки Математики. У той 
період я 6 років займався народними танцями, об’їздив 
з виступами Україну, бував у Болгарії, Молдові. І лише 
у старших класах зрозумів, що танці навчили мене 
бути завжди зібраним, уміючим працювати у команді.

У 8-му класі математику починає викладати 
І. В. Крисинська, яка і відкрила для мене науку Ма-
тематику.

Перші перемоги на II-му та III-му етапах Все-
українських учнівських олімпіад з математики  

принесли впевненість у власних знаннях. Участь та 
перемоги моїх команд у математичних турнірах на-
вчили мене працювати в команді та відстоювати влас-
ну точку зору. Скільки цікавих задач було розв’язано 
у цих турнірах:

• 2011–2013 рр. – I-й, ІІ-й, ІІІ-й Миколаївський 
обласний турнір юних математиків імені професора 
В. М. Лейфури (м. Миколаїв);

• 2012 р. – ХV Всеукраїнський турнір юних мате-
матиків імені професора М. Й. Ядренка (м. Чернівці);

• 2013 р. – ХVІ Всеукраїнський турнір юних ма-
тематиків імені професора М. Й. Ядренка (м. Сімфе-
рополь).

Кожна турнірна задача – це можливість розви-
тку нових ідей. Одна з них стала об’єктом моїх до-
сліджень. З 9-го класу я беру участь та є призером 
конкурсів-захистів МАН України. Неодноразово на-
вчався у Всеукраїнських літніх, осінніх та зимових 
фізико-математичних школах МАН України. А у 2013 
та 2014 роках закінчив літню школу AACIMP при 
КПІ, де математику викладали науковці з різних ку-
точків світу. Там я познайомився з випускником Кар-
лового університету в Празі, факультету фінансової 
математики, можливо він відіграв визначальну роль у 
моєму виборі навчального закладу.
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У 2013 та 2014 роках я став призером ІІІ-го етапу 
Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-до-
слідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України з роботою: «Моделювання нескінчених сис-
тем», що і була представлена на Міжнародній конфе-
ренції  «IСYS–2015».

Я радію, що мені випала нагода взяти участь у та-
кому конкурсі, адже це насамперед можливість співп-
раці та обмін думками учнів та науковців з усього 
світу, що наблизить Україну зі світовими лідерами у 
сфері інновацій і технологій.

Моє досягнення – І місце і золота медаль на секції 
«Математика» ХХІІ Міжнародної конференції моло-
дих вчених «IСYS–2015» за наукову роботу «Моделю-
вання нескінчених систем».

це моя нагорода

Починалося усе майже 2 роки тому, коли я вирі-
шив брати участь у відбірковому національному етапі 
ICYS-Україна 2014, однак ввійшов лише у резервну 
команду України. Це надало ще більше сил і бажан-
ня добиватися участі у Міжнародній конференції, що 
проходила у Туреччині.

Я хочу подякувати моєму науковому керівнику – 
Ірині Володимирівні Крисинській, консультантам  
Аллі Іванові Воробйовій, Валерію Анатолійовичу 

Майбороді, вчителю англійської мови – Ірині Михай-
лівні Ковалик, працівникам Інституту обдарованої ди-
тини НАПН України та Малої академії наук України, 
які крок за кроком привели мене до золотої нагороди.

Ми пишаємося тим, що наша країна – Україна

Від щирого серця дякую організаторам ICYS-22  
Туреччині за зручні та комфортні умови перебу-
вання, екскурсії та розважальні заходи. Особливо 
запам’яталася екскурсія до стародавнього міста Ефес 
та подорож на пароплаві.

Мої перші враження про Туреччину

Ми – переможці 
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Нам кордони не перешкода – 
команда з різних країн світу

Важливо, що за ці сім днів я навчився жити і пра-
цювати у команді – інтернаціональній команді, зібра-
ній з 20 країн світу. Я навчився поважати культуру  

і традиції інших країн на пам’ятному вечері націо-
нальних культур. Я навчився реалізовувати ідеї та до-
сягати мети в команді під час історичного квесту.

Цей тиждень назавжди залишиться у моїй пам’яті. 
Вважаю, що він змінив мене на краще. Сумно, що я 
вже ніколи не буду учасником ICYS.

Україна запалила срібну, бронзові та золоту зіроч-
ки на цій конференції і я вірю, що наступні учасники 
запалять їх ще більше, тому що наша держава на це 
заслуговує.

Ми не зупинимося на цьому. Обіцяємо!!
Інститут обдарованої дитини висловлює високу 

шану та щиру вдячність батькам Олександра – Наталії 
Володимирівні та Сергію Миколайовичу Новицьким, 
що виховали таку обдаровану особистість; педагогіч-
ному колективу Миколаївського Муніципального ко-
легіуму міста Миколаєва імені В. Д. Чайки, особисто 
директору колегіуму Січко Сергію Михайловичу за 
плекання та підтримку обдарованих дітей – майбут-
нього нашої України.

Переживаю за друзів Значущі нагороди ми привезли додому


