
 

 

 

 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 

 

02.03.2017                                           Ужгород                                       № 62  

Про підсумки ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України 

у 2016/2017 навчальному році 

 

 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України 10.11.2016  

№ 1360 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2016/2017 

навчальному році”, 24.03.2014 № 259 „Про затвердження Правил проведення 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

11.04.2014 за № 407/25184, наказу департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 22.12.2016 № 348 „Про проведення в області  

І – ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України у 2016/2017 навчальному році”,  

з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей і молоді, 

виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до 

науково-дослідницької та експериментальної роботи в районних (міських) 

філіях Закарпатського територіального відділення Малої академії наук України 

в грудні 2016 та в січні 2017 року проведено І етап, а з 27 січня до  

17 лютого 2017 року ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – 

конкурс-захист). 

У І етапі конкурсу-захисту взяли участь близько 1300 учнів-членів 

Закарпатського територіального відділення Малої академії наук України. 

До участі в ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту було допущено  

435 учнів 9 – 11 класів (у т.ч. 15 учнів 8 класу, 1 учениця 7 класу) 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області, що 

представляють філії міст Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
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окремих предметів Закарпатської обласної ради, Ужгородського, 

Перечинського, Мукачівського, Берегівського, Великоберезнянського, 

Хустського, Виноградівського, Міжгірського, Свалявського, Іршавського, 

Тячівського, Рахівського районів, наукові товариства учнів шкіл Тячівської 

об’єднаної громади та Полянської сільської ради Свалявського району. 

На розгляд журі було подано 435 наукових робіт учнів-членів Малої 

академії наук України за відділеннями: 

- технічних наук – 21; 

- комп’ютерних наук – 12; 

- математики – 25; 

- фізики й астрономії – 32; 

- економіки – 14; 

- літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства – 51; 

- мовознавства – 42; 

- філософії та суспільствознавства – 47; 

- історії – 54; 

- наук про Землю – 23; 

- хімії та біології – 64; 

- екології та аграрних наук – 50. 

У рамках проведення ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту 

здійснювалося заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт, оцінювання 

навчальних досягнень учасників із базових дисциплін (проведення контрольних 

робіт) та захист науково-дослідницьких робіт юних науковців. 

Під час заходу учасники захищали свої роботи в 61 секції та виконували 

контрольні завдання з 12 базових дисциплін. 

До роботи в журі ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту були залучені 

науковці та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів 

області: Державного вищого навчального закладу „Ужгородський національний 

університет”, Закарпатської академії мистецтв – з них 99 кандидатів наук,  

13 докторів наук. 

Завдання з базових дисциплін підготували методисти Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, перевіряли контрольні роботи 

учасників досвідчені педагоги загальноосвітніх закладів м. Ужгорода та 

області. 

Організацію та проведення ІІ етапу конкурсу-захисту здійснював 

педагогічний колектив Закарпатського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді. 

Журі відзначило різноманітність тематики дослідницьких робіт, їх 

практичну направленість, уміння більшості учасників конкурсу-захисту 

захищати свої роботи, аналізувати, робити висновки на підставі 

експериментальних досліджень. Більшість робіт оформлено якісно, у повній 

відповідності до висунутих вимог. 

Але попри наявні позитивні результати є також і ряд недоліків, а саме: 

реферативно-описовий характер окремих науково-дослідницьких робіт, 

відсутність власних висновків, недотримання наукового стилю викладу 
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матеріалу, низький рівень знань з базових дисциплін окремих учасників. 

На підставі протоколів засідань журі відділень ІІ (обласного) конкурсу-

захисту та з урахуванням вищенаведеного 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити результати ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту у 

2016/2017 навчальному році згідно з додатком 1. 

2. Нагородити учнів, які стали переможцями ІІ (обласного) етапу 

конкурсу-захисту дипломами департаменту освіти і науки Закарпатської 

облдержадміністрації відповідних ступенів. 

3. За активну роботу з обдарованими учнями та їх підготовку до участі в  

ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту нагородити грамотами департаменту 

освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації наукових керівників, учні 

яких стали переможцями та призерами конкурсу-захисту (додатки 2, 3). 

4. Начальникам місцевих органів управління освітою: 

4.1 Довести до відома керівників загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів результати ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту. 

4.2 Проаналізувати результати проведення І та ІІ етапів конкурсу-

захисту і вжити заходи для подальшої активізації роботи з обдарованою 

учнівською молоддю. 

4.3 Розглянути питання щодо морального та матеріального заохочення  

учнів, наукових керівників та вчителів з базової дисципліни, які підготували 

переможців ІІ етапу конкурсу-захисту у 2017 році. 

5. Закарпатському обласному центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді (Корсак В.В.): 

5.1. До 7 березня 2017 року організувати направлення науково-

дослідницьких робіт переможців ІІ (обласного) етапу до оргкомітету ІІІ етапу 

конкурсу-захисту. 

5.2. Забезпечити своєчасну комплектацію та участь делегації області у  

ІІІ етапі конкурсу-захисту. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до наказу департаменту освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації 

02.03.2017  № 62 

 

 

Список переможців ІІ (обласного)  етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України  

у 2017 році 

 

Відділення екології та аграрних наук 
Секція Агрономія 

І місце 

Маргітай Дмитро 
Васильович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Сірко Мирослав 
Іванович 

учень 9 класу багатопрофільного ліцею „Інтелект” – 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 11 Ужгородської 
міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 
біологія 

ІІІ місце 
Круглякова 
Наталія Денисівна 

учениця 10 класу Керецьківської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – біологія 

Панич Алла 
Іванівна 

учениця 10 класу Довжанської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – біологія 

Бенца Вікторія 
Іванівна 

учениця 11 класу Липчанської загальноосвітньої школи  
I – IIІ ступенів Хустської районної державної адміністрації 
Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Секція Ветеринарія та зоотехнія 

І місце 
Шанта Іван 
Іванович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – біологія 

ІІ місце 
Сеничич Марта 
Романівна 

учениця 11 класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Тимчик Олександр 
Олександрович 

учень 10 класу Хустської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 4 Хустської міської ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – біологія 

Секція Екологія 

І місце 
Юріна Марія 
Василівна 

учениця 10 класу Осійської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів імені Ф.Потушняка Іршавської районної ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 
 
 



Продовження додатка 1 2 

ІІ місце 
Мочар Наталія 
Іванівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – біологія 

Ціва Еліна 
Олександрівна 

учениця 9 класу Мукачівської спеціалізованої школи  
I – III ступенів № 16 з поглибленим вивченням окремих 
предметів та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – біологія 

Головчук Юрій 
Юрійович 

учень 11 класу Лужанської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів Рахівської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – біологія 

ІІІ місце 

Сабо Тіберій 
Шандорович 

учень 11 класу Тячівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 1 імені В. Ґренджі-Донського Тячівської 
міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – хімія 

Губаль Дарина 
Юріївна 

учениця 11 класу Липчанської загальноосвітньої школи  
I – IIІ ступенів Хустської районної державної адміністрації 
Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Вегеш Аліна 
Михайлівна 

учениця 11 класу Міжгірської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням окремих предметів імені Августина Волошина 
Міжгірської районної ради Закарпатської області, базова 
дисципліна – біологія 

Лешко Андрій 
Дмитрович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів № 15 Ужгородської міської ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Секція Лісознавство 
І місце 

Павляк Микола 
Миколайович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Тюх Сергій 
Юрійович 

учень 11 класу Синевирсько-Полянської загальноосвітньої 
школи I – IIІ ступенів Міжгірської районної ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Агій Василь 
Васильович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – біологія 

ІІІ місце 
Проценко Мар'яна 
Василівна 

учениця 9 класу Нижньоселищенської загальноосвітньої 
школи I – III ступенів Хустської районної державної 
адміністрації Закарпатської області, базова дисципліна – 
біологія 

Секція Охорона довкілля та раціональне природокористування 

І місце 
Войшвілло Марк 
Валерійович 

учень 11 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 1 ім. О.С. Пушкіна Мукачівської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 



Продовження додатка 1 3 

ІІ місце 
Кодріш Анастасія 
Василівна 

учениця 10 класу Іршавської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів № 2 Іршавської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – біологія 

Фречка Валентин 
Михайлович 

учень 10 класу Сокирницької загальноосвітньої школи  
I – III ступенів з поглибленим вивченням французької мови 
Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 
області, базова дисципліна – біологія 

ІІІ місце 
Деха Даніелла 
Василівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – біологія 

Рафаєвич Юлія 
Ігорівна 

учениця 10 класу Берегівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 5 з поглибленим вивченням англійської 
мови Берегівської міської ради Закарпатської області, базова 
дисципліна – іноземна мова 

Вегеш Яна 
Михайлівна 

учениця 10 класу Міжгірської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням окремих предметів імені Августина Волошина 
Міжгірської районної ради Закарпатської області, базова 
дисципліна – біологія 

Секція Селекція та генетика 

І місце 
Павликовський 
Крістіан 
Володимирович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Сігеті Еріка 
Мирославівна 

учениця 9 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – біологія 

Відділення економіки 
Секція Мікроекономіка та макроекономіка 

І місце 

Малош Володимир 
Вікторович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – математика 

ІІ місце 

Балаж Денис 
Мирославович 

учень 10 класу Виноградівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 8 Виноградівської районної ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

ІІІ місце 
Мозговой Іштван 
Степанович 

учень 11 класу Берегівської гімназії Берегівської міської ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

Секція Фінанси, грошовий обіг і кредит 
І місце 

Булеца Ростислав 
Ігорович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – математика 
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ІІ місце 
Сойма Елена 
Василівна 

учениця 11 класу Природничо-гуманітарного коледжу 
Державного вищого навчального закладу „Ужгородський 
національний університет”, базова дисципліна – математика 

Відділення історії 
Секція Археологія 

І місце 
Ситар Євгенія 
Мирославівна 

учениця 9 класу Тур’я Пасіцької загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 
базова дисципліна – історія України 

ІІ місце 
Заяць Крістіна 
Вадимівна 

учениця 11 класу Хустської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 5 Хустської міської ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – історія України 

ІІІ місце 
Горзов Петро 
Петрович 

учень 9 класу Білківської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – історія України 

Щуренко Вікторія 
Володимирівна 

учениця 10 класу Берегівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 5 з поглибленим вивченням англійської 
мови Берегівської міської ради Закарпатської області, базова 
дисципліна – історія України 

Секція Всесвітня історія 

І місце 

Болехан Уляна 
Іванівна 

учениця 11 класу Торуньської загальноосвітньої школи  
I – IIІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – історія України 

ІІ місце 

Плакош Яна 
Тарасівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів № 20 – ліцей „Лідер” Ужгородської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 
України 

дель Росаріо 
Антоніо Амадо 
Луісович 

учень 11 класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 
України 

ІІІ місце 

Костак Яна 
Іванівна 

учениця 11 класу Вільхівської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – історія України 

Самош Олександр 
Васильович 

учень 10 класу Перечинської гімназії ІІ – ІІІ ступенів 
суспільно-гуманітарного напрямку, базова дисципліна – 
історія України 

Секція Етнологія 
І місце 

Довбак Іванна 
Іванівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – історія України 

ІІ місце 
Кречко Антоніна 
Василівна 

учениця 10 класу Тур’я Пасіцької загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 
базова дисципліна – історія України 
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Росоха Євгенія 
Володимирівна 

учениця 11 класу Данилівського навчально-виховного 
комплексу „загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ст. – 
дошкільний навчальний заклад” Хустської районної 
державної адміністрації Закарпатської області, базова 
дисципліна – історія України 

Чедрик Рената 
Василівна 

учениця 10 класу Іршавської гімназії Іршавської районної 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 
України 

ІІІ місце 

Воротинцева 
Ярослава 
Леонідівна 

учениця 9 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів № 20 – ліцей „Лідер” Ужгородської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 
України 

Шпраха Наталія 
Миколаївна 

учениця 10 класу Тячівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 1 імені В. Ґренджі-Донського Тячівської 
міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 
історія України 

Секція Історичне краєзнавство 

І місце 
Кузьма Адріана 
Іванівна 

учениця 11 класу Іршавської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів № 1 Іршавської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – історія України 

ІІ місце 

Росул Олег 
Мирославович 

учень 11 класу Природничо-гуманітарного коледжу 
Державного вищого навчального закладу „Ужгородський 
національний університет”, базова дисципліна – історія 
України 

Береш Яна Іванівна учениця 10 класу Мукачівського навчально-виховного 
комплексу „Загальноосвітня школа I – III ступенів – 
дошкільний навчальний заклад” № 11 Мукачівської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 
України 

Сурдюк Ельвіра 
Василівна 

учениця 10 класу Хустської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 5 Хустської міської ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – історія України 

ІІІ місце 

Чонка Ірина 
Іванівна 

учениця 10 класу Чернянської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – історія України 

Федак Аделіна 
Євгенівна 

учениця 9 класу Великолучківської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – історія України 

Лазаренко Дмитро 
Сергійович 

учень 9 класу Чомської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів Берегівської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – історія України 

Гутник Євгенія 
Василівна 

учениця 10 класу Тур’я Пасіцької загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 
базова дисципліна – історія України 

Горкій Анастасія 
Мирославівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів № 6 імені В.С. Ґренджі-Донського 
Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 
дисципліна – історія України 
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Буркало Тетяна 
Михайлівна 

учениця 10 класу Берегівської гімназії Берегівської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 
України 

Рацин Ігор 
Ігорович 

учень 11 класу Буштинської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів Буштинської селищної ради Тячівського 
району Закарпатської області, базова дисципліна – історія 
України 

Секція Історія України 

І місце 
Мухомедьянов 
Владислав 
Владиславович 

учень 11 класу класичної гімназії Ужгородської міської ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

ІІ місце 
Голінка Яна 
Владиславівна 

учениця 10 класу Природничо-гуманітарного коледжу 
Державного вищого навчального закладу „Ужгородський 
національний університет”, базова дисципліна – історія 
України 

Лучинець Юлія 
Віталіївна 

учениця 9 класу Присліпської загальноосвітньої школи  
I – II ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – історія України 

Мигалко 
Мирослава 
Юріївна 

учениця 11 класу Великоберезнянської гімназії 
Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, 
базова дисципліна – історія України 

ІІІ місце 

Уршанський Юрій 
Борисович 

учень 10 класу Виноградівської гімназії Виноградівської 
районної ради Закарпатської області, базова дисципліна – 
історія України 

Лукач Андріан 
Петрович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – історія України 

Дудаш Лілія 
Іванівна 

учениця 11 класу Данилівського навчально-виховного 
комплексу „загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ст. – 
дошкільний навчальний заклад” Хустської районної 
державної адміністрації Закарпатської області, базова 
дисципліна – історія України 

Чулей Євген 
Юрійович 

учень 11 класу Хустської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 5 Хустської міської ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – історія України 

Відділення комп’ютерних наук 
Секція Технології програмування 

І місце 
Макарович 
Адальберт 
Віталійович 

учень 10 класу класичної гімназії Ужгородської міської ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 
Секція Зарубіжна література 

І місце 
Хоменко Анастасія 
Іванівна 

учениця 10 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів № 20 ім. О.Духновича Мукачівської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – зарубіжна 
література 
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ІІ місце 
Зелінська Алексія 
Антонівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – українська мова та література 

ІІІ місце 
Ганулич Віталій 
Павлович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів № 15 Ужгородської міської ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 
та література 

Секція Літературна творчість 

І місце 
Яремчук Ірина 
Мирославівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – українська мова та література 

ІІ місце 
Вовчик Володимир 
Валерійович 

учень 9 класу класичної гімназії Ужгородської міської ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 
та література 

Кондраш Євгенія 
Юріївна 

учениця 9 класу Берегівської загальноосвітньої школи  
I-III ступенів № 5 з поглибленим вивченням англійської мови 
Берегівської міської ради Закарпатської області, базова 
дисципліна – українська мова та література 

Секція Мистецтвознавство 
І місце 

Ахременко 
Владислава 
Вікторівна 

учениця 10 класу Хустської гімназії-інтернату, базова 
дисципліна – українська мова та література 

ІІ місце 

Бобик Таісія 
Леонідівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – українська мова та література 

ІІІ місце 

Шимон Аліна 
Василівна 

учениця 11 класу Горінчівської загальноосвітньої школи  
I – IIІ ступенів Хустської районної державної адміністрації 
Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 
та література 

Плавайко Марина 
Олегівна 

учениця 9 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів № 6 імені В.С. Ґренджі-Донського 
Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 
дисципліна – українська мова та література 

Секція Українська література 

І місце 
Данко Габріела 
Йосипівна 

учениця 10 класу лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка 
Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 
дисципліна – українська мова та література 

ІІ місце 
Ціник Марина 
Іванівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – українська мова та література 
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ІІІ місце 
Бакуліна Анастасія 
Михайлівна 

учениця 11 класу Великораковецької загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 
та література 

Бонкало Ангеліна 
Михайлівна 

учениця 11 класу Синевирської загальноосвітньої школи  
I – IIІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – українська мова та література 

Секція Фольклористика 
І місце 

Плиска Вікторія 
Ігорівна 

учениця 11 класу Приборжавської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – українська мова та література 

ІІ місце 

Шипова Антоніна 
Віталіївна 

учениця 11 класу Плосківської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – українська мова та література 

ІІІ місце 

Боднар Діана 
Василівна 

учениця 9 класу Берегівської загальноосвітньої школи  
I-III ступенів № 5 з поглибленим вивченням англійської мови 
Берегівської міської ради Закарпатської області, базова 
дисципліна – українська мова та література 

Відділення математики 
Секція Математика 

І місце 

Німець Джесіка 
Василівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – математика 

ІІ місце 
Ковбаснюк 
Олександра 
Романівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – математика 

ІІІ місце 
Калинич Станіслав 
Михайлович 

учень 10 класу Природничо-гуманітарного коледжу 
Державного вищого навчального закладу „Ужгородський 
національний університет”, базова дисципліна – математика 

Козик Сергій 
Іванович 

учень 11 класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

Секція Математичне моделювання 

І місце 
Філіпенков Ілля 
Григорович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – математика 

ІІ місце 

Мозговой Іштван 
Степанович 

учень 11 класу Берегівської гімназії Берегівської міської ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

Печора Максим 
Васильович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – математика 
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Секція Прикладна математика 
І місце 

Чабіна Олексій 
Андрійович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – математика 

ІІ місце 

Єгоров Сергій 
Сергійович 

учень 11 класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

ІІІ місце 

Агафонов 
Костянтин 
Михайлович 

учень 11 класу Виноградівської гімназії Виноградівської 
районної ради Закарпатської області, базова дисципліна – 
математика 

Відділення мовознавства 
Секція Англійська мова 

І місце 

Задирака Аліса 
Сергіївна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – англійська мова 

ІІ місце 
Молнар Альберт 
Шандорович 

учень 10 класу Ужгородської спеціалізованої школи  
І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської 
мови Ужгородської міської ради Закарпатської області, 
базова дисципліна – англійська мова 

ІІІ місце 

Шершун Олена 
Іванівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – англійська мова 

Секція Німецька мова 
І місце 

Драб Неля Юріївна учениця 9 класу Монастирецького навчально-виховного 
комплексу „загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ст. – 
дошкільний навчальний заклад” Хустської районної 
державної адміністрації Закарпатської області, базова 
дисципліна – німецька мова 

Секція Російська мова 

І місце 
Кідалова Уляна 
Олександрівна 

учениця 9 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів № 20 ім. О.Духновича Мукачівської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – російська 
мова 

ІІ місце 

Білоус Поліна 
Ігорівна 

учениця 9 класу Ужгородської спеціалізованої школи  
І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської 
мови Ужгородської міської ради Закарпатської області, 
базова дисципліна – російська мова 

ІІІ місце 
Павлич Мирослава 
Романівна 

учениця 9 класу Тур’я Пасіцької загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 
базова дисципліна – російська мова 
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Секція Українська мова 
ІІІ місце 

Драгуська 
Владислава 
Володимирівна 

учениця 9 класу Нижньоселищенської загальноосвітньої 
школи I – III ступенів Хустської районної державної 
адміністрації Закарпатської області, базова дисципліна – 
українська мова та література 

Пономаренко 
Олександра 
Олександрівна 

учениця 11 класу багатопрофільного ліцею „Інтелект” – 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 11 Ужгородської 
міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 
українська мова та література 

Янович Катерина 
Ярославівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – українська мова та література 

Секція Французька мова 
І місце 

Лемак Мирослава 
Романівна 

учениця 11 класу Хустської спеціалізованої школи  
I – III ступенів № 1 імені А.Волошина Хустської міської ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – французька мова 

ІІ місце 
Драбюк Софія 
Сергіївна 

учениця 10 класу Ужгородської спеціалізованої школи  
І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов 
Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 
дисципліна – французька мова 

Фанта Наталія 
Василівна 

учениця 11 класу Сокирницької загальноосвітньої школи  
I – III ступенів з поглибленим вивченням французької мови 
Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 
області, базова дисципліна – французька мова 

ІІІ місце 
Фанта Віталія 
Василівна 

учениця 9 класу Сокирницької загальноосвітньої школи  
I – III ступенів з поглибленим вивченням французької мови 
Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 
області, базова дисципліна – французька мова 

Відділення Наук про Землю 
Секція Геологія, геохімія та мінералогія 

І місце 
Жовтані Олеся 
Юріївна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – географія 

ІІ місце 
Шкіря Яна Іванівна учениця 9 класу комунального закладу навчально-виховного 

комплексу „Смологовицька загальноосвітня школа  
І-ІІ ступенів – дитячий садок” Іршавської районної ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – географія 

Секція Гідрологія 

І місце 
Тудовші Андрій 
Васильович 

учень 11 класу Велятинської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів Хустської районної державної адміністрації 
Закарпатської області, базова дисципліна – географія 
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Секція Кліматологія та метеорологія 
І місце 

Світлик Мар'яна 
Юріївна 

учениця 11 класу Велятинської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів Хустської районної державної адміністрації 
Закарпатської області, базова дисципліна – географія 

Відділення технічних наук 
Секція Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження 

І місце 

Юрченко Юліана 
Андріївна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – фізика 

ІІ місце 

Гальміз Максим 
Вікторович 

учень 11 класу Мукачівської спеціалізованої школи  
I – III ступенів № 16 з поглибленим вивченням окремих 
предметів та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – фізика 

Секція Електроніка та приладобудування 
І місце 

Гірник Юрій 
Володимирович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – фізика 

Секція Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології 

І місце 
Сливка Віталій 
Олександрович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – фізика 

Секція Матеріалознавство 
І місце 

Криницький 
Олексій 
Леонідович 

учень 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів № 4 із поглибленим вивченням словацької 
мови Ужгородської міської ради, базова дисципліна – фізика 

ІІ місце 
Гайович Андрій 
Васильович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – фізика 

Секція Науково-технічна творчість та винахідництво 

І місце 
Рябощук Олег 
Михайлович 

учень 9 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів № 19 Ужгородської міської ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – фізика 

ІІ місце 
Пилип Лідія 
Миколаївна 

учениця 10 класу Виноградівської гімназії Виноградівської 
районної ради Закарпатської області, базова дисципліна – 
математика 

Пилип Сергій 
Сергійович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – математика 
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Секція Технологічні процеси та перспективні технології 
І місце 

Голембовський 
Олесь Ігорович 

учень 9 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – математика 

Відділення фізики і астрономії 
Секція Аерофізика та космічні дослідження 

І місце 

Мелеш Катерина 
Дмитрівна 

учениця 9 класу лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка 
Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 
дисципліна – фізика 

ІІ місце 

Фонтош Валерія 
Валеріївна 

учениця 10 класу Рокосівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів Хустської районної державної адміністрації 
Закарпатської області, базова дисципліна – фізика 

ІІІ місце 

Гриньов Нікіта 
Андрійович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – фізика 

Секція Астрономія та астрофізика 
І місце 

Куртей Катерина 
Василівна 

учениця 10 класу лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка 
Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 
дисципліна – фізика 

ІІ місце 

Комар Ірина 
Іванівна 

учениця 10 класу Рокосівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів Хустської районної державної адміністрації 
Закарпатської області, базова дисципліна – фізика 

Свистак Михайло 
Михайлович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – фізика 

ІІІ місце 

Журавель Андрій 
Васильович 

учень 11 класу навчально-виховного комплексу 
„Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ступенів” 
Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 
дисципліна – фізика 

Король Наталія 
Віталіївна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів № 7 Ужгородської міської ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – фізика 

Прокіпчук Діана 
Іванівна 

учениця 11 класу Перечинської гімназії ІІ – ІІІ ступенів 
суспільно-гуманітарного напрямку, базова дисципліна – 
фізика 

Секція Експериментальна фізика 
І місце 

Кунцьо Дмитро 
Юрійович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – фізика 
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ІІ місце 
Афанас'єв Андрій 
Андрійович 

учень 9 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 1 ім. О.С. Пушкіна Мукачівської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – фізика 

Комарницький Іван 
Ярославович 

учень 11 класу Червонівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – фізика 

ІІІ місце 

Ньорба-Бобіков 
Михайло 
Михайлович 

учень 10 класу Берегівської гімназії Берегівської міської ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – фізика 

Секція Теоретична фізика 
І місце 

Продан Богдан 
Сергійович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів № 15 Ужгородської міської ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – фізика 

ІІ місце 

Пацкан Євген 
Віталійович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – фізика 

ІІІ місце 
Медвідь Андрій 
Васильович 

учень 9 класу Кольчинської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – фізика 

Відділення філософії та суспільствознавства 
Секція Журналістика 

І місце 
Павлій Юрій 
Іванович 

учень 11 класу Рокосівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів Хустської районної державної адміністрації 
Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 
та література 

ІІ місце 
Пойда Наталія 
Ярославівна 

учениця 10 класу Міжгірської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням окремих предметів імені Августина Волошина 
Міжгірської районної ради Закарпатської області, базова 
дисципліна – українська мова та література 

Секція Педагогіка 

І місце 
Розмеріца Яна 
Вікторівна 

учениця 10 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 7 Мукачівської міської ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – українська мова та література 

Секція Правознавство 
І місце 

Мухомедьянов 
Владислав 
Владиславович 

учень 11 класу класичної гімназії Ужгородської міської ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

ІІ місце 

Логойда Катерина 
Володимирівна 

учениця 10 класу лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка 
Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 
дисципліна – історія України 
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Парасич Вероніка 
Володимирівна 

учениця 10 класу Великоберезнянської гімназії 
Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, 
базова дисципліна – історія України 

ІІІ місце 

Легеза Богдана 
Володимирівна 

учениця 10 класу Тур’я Пасіцької загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 
базова дисципліна – історія України 

Шаленик Вячеслав 
Вячеславович 

учень 10 класу Мукачівського навчально-виховного 
комплексу „Загальнооосвітня школа І – ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад” № 6 Мукачівської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 
України 

Секція Соціологія 

І місце 
Вілюс Наталія 
Миколаївна 

учениця 11 класу Виноградівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 2 Виноградівської районної ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

ІІ місце 
Пронько Ангеліна 
Русланівна 

учениця 10 класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 
України 

Дівинець Маріанна 
Михайлівна 

учениця 11 класу Велятинської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів Хустської районної державної адміністрації 
Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

ІІІ місце 
Носа Христина 
Сергіївна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – історія України 

Бучко Наталія 
Василівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів № 20 – ліцей „Лідер” Ужгородської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 
України 

Вейгеші Михайло 
Володимирович 

учень 10 класу Тячівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 1 імені В. Ґренджі-Донського Тячівської 
міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 
історія України 

Вільчак Наталія 
Іванівна 

учениця 10 класу Ільницького спортивно-гуманітарного 
ліцею Іршавської районної ради Закарпатської області, 
базова дисципліна – історія України 

Секція Теологія, релігієзнавство та історія релігії 

І місце 
Шелемба Ярослав 
Віталійович 

учень 10 класу Берегівської гімназії Берегівської міської ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

ІІ місце 
Вошковц Тетяна 
Михайлівна 

учениця 11 класу Велятинської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів Хустської районної державної адміністрації 
Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

Пальок Марія-
Антуанетта 
Ігорівна 

учениця 9 класу Іршавської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів № 2 Іршавської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – історія України 
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Лях Тетяна 
Петрівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – історія України 

ІІІ місце 

Савчин Олександр 
Зіновійович 

учень 11 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 10 Мукачівської міської ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – історія України 

Німчук Злата 
Євгенівна 

учениця 11 класу Рахівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 2 Рахівської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – історія України 

Леньо Мирослава 
Ростиславівна 

учениця 9 класу Виноградівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 8 Виноградівської районної ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

Керецман Валерія 
Василівна 

учениця 10 класу Перечинської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів Закарпатської області, базова дисципліна – 
історія України 

Бушко Богдана 
Василівна 

учениця 9 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів № 6 імені В.С. Ґренджі-Донського 
Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 
дисципліна – історія України 

Секція Філософія 

І місце 
Пушкаш 
Владислав 
Віталійович 

учень 10 класу лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка 
Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 
дисципліна – історія України 

ІІ місце 
Белей Яна 
Василівна 

учениця 11 класу загальноосвітньої школи I – III ступенів  
с. Тур'я-Ремета Перечинського району Закарпатської області, 
базова дисципліна – історія України 

ІІІ місце 

Бурячок Ірина 
Андріївна 

учениця 9 класу Мукачівського навчально-виховного 
комплексу „Загальноосвітня школа I – II ступенів – 
дошкільний навчальний заклад „Первоцвіт” Мукачівської 
міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 
історія України 

Орос Єкатерина 
Володимирівна 

учениця 10 класу Велятинської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів Хустської районної державної адміністрації 
Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

Відділення хімії та біології 
Секція Біологія людини 

І місце 
Ганчин Марія 
Олександрівна 

учениця 11 класу Дубриницької загальноосвітньої школи  
I – III ступенів Перечинського району Закарпатської області, 
базова дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Шип Беатриса 
Іванівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – біологія 
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ІІІ місце 
Русин Михайло 
Іванович 

учень 10 класу Мукачівського навчально-виховного 
комплексу „Загальнооосвітня школа І – ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад” № 6 Мукачівської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – хімія 

Секція Валеологія 
І місце 

Кремінська 
Анастасія 
Олександрівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – біологія 

ІІ місце 
Поп Марія - 
Кароліна Іванівна 

учениця 9 класу Білківської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – біологія 

Сабовчик 
Олександр 
Ярославович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – біологія 

Куштан Мирослава 
Михайлівна 

учениця 11 класу Великолазівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – біологія 

ІІІ місце 

Іваник Аліна 
Володимирівна 

учениця 11 класу Дубриницької загальноосвітньої школи  
I – III ступенів Перечинського району Закарпатської області, 
базова дисципліна – біологія 

Жмурко 
Олександра 
Сергіївна 

учениця 10 класу Тячівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 2 Тячівської міської ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – біологія 

Матінко Василь 
Васильович 

учень 11 класу Мукачівського навчально-виховного 
комплексу „Загальнооосвітня школа І – ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад” № 6 Мукачівської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Секція Загальна біологія 
І місце 

Демида Михайло 
Миколайович 

учень 11 класу класичної гімназії Ужгородської міської ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Шуміліна Тетяна 
Романівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – біологія 

ІІІ місце 

Манюра Юліанна 
Іванівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – хімія 

Секція Зоологія, ботаніка 
І місце 

Бізіля Андрій 
Степанович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – біологія 
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ІІ місце 
Куртяк Марія 
Федорівна 

учениця 9 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – біологія 

ІІІ місце 
Стець Валерія 
Владиславівна 

учениця 10 класу Мукачівського навчально-виховного 
комплексу „Загальноосвітня школа I – III ступенів – 
дошкільний навчальний заклад” № 11 Мукачівської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Секція Медицина 

І місце 
Заводяк Антоніна 
Юріївна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – біологія 

ІІ місце 
Шимон Іван 
Володимирович 

учень 11 класу Данилівського навчально-виховного 
комплексу „загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ст. – 
дошкільний навчальний заклад” Хустської районної 
державної адміністрації Закарпатської області, базова 
дисципліна – біологія 

Бокшай Андреа 
Ласлівна 

учениця 10 класу Ужгородської спеціалізованої школи  
І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської 
мови Ужгородської міської ради Закарпатської області, 
базова дисципліна – біологія 

ІІІ місце 
Федькович Мар'ян 
Васильович 

учень 11 класу Перечинської гімназії ІІ – ІІІ ступенів 
суспільно-гуманітарного напрямку, базова дисципліна – 
біологія 

Агафонов 
Костянтин 
Михайлович 

учень 11 класу Виноградівської гімназії Виноградівської 
районної ради Закарпатської області, базова дисципліна – 
біологія 

Секція Психологія 
І місце 

Яремчук Ірина 
Вікторівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Вілюс Наталія 
Миколаївна 

учениця 11 класу Виноградівської загальноосвітньої школи  
I – III ступенів № 2 Виноградівської районної ради 
Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

Парамонов Даниїл 
Андрійович 

учень 11 класу навчально-виховного комплексу „Гармонія” 
Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 
дисципліна – історія України 

Парасич Вероніка 
Володимирівна 

учениця 10 класу Великоберезнянської гімназії 
Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, 
базова дисципліна – історія України 

ІІІ місце 
Воробель Лідія 
Євгенівна 

учениця 11 класу Плосківської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської 
області, базова дисципліна – історія України 
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Секція Хімія 
І місце 

Вєдєнєєва Крістіна 
Олександрівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – хімія 

ІІ місце 

Пуховой Тімур 
Андрійович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 
дисципліна – хімія 

ІІІ місце 
Семернін Віктор 
Вікторович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів № 20 – ліцею „Лідер” Ужгородської міської 
ради Закарпатської області, базова дисципліна – хімія 

 

 



Додаток 2 

до наказу департаменту освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації 

02.03.2017  № 62 

 

 

Список керівників науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України, які зайняли І місце у ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України у 2017 році 

 

Балаж Катерина 

Мирославівна 

керівник гуртка МАН Виноградівського районного центру 

позашкільної роботи, науковий керівник роботи „Чинники 

формування механізму ефективної соціальної поведінки та 

діяльності в інтернеті серед учнів раннього юнацького віку” 

Біланич Віталій 

Степанович 

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

прикладної фізики Державного вищого навчального закладу 

„Ужгородський національний університет”, науковий 

керівник робіт: „Вплив лазерного випромінювання на 

властивості аморфних напівпровідників”, „Халькогенідні 

плівки та стекла. Вплив лазерного випромінювання на дані 

матеріали” 

Брецко Федір 

Федорович 

учитель історії і правознавства класичної гімназії 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Національне антикорупційне бюро України: 

початки діяльності (2014-2016). Особливості діяльності 

Національного антикорупційного бюро України” 

Ганус Віктор 

Михайлович 

учитель фізики та астрономії лінгвістичної гімназії  

ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник робіт: „Дослідження можливості 

фотографічних спостережень астероїдів аматорськими 

засобами”, „Визначення розмірів деталей місячної поверхні за 

власноруч отриманими зображеннями” 

Гаранжа Оксана 

Ярославівна 

учитель інформатики класичної гімназії Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Застосування структури дерева відрізків для обробки 

масивів” 

Гедеон Лариса 

Петрівна 

учитель фізики Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів №19 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Детектор прихованої 

проводки” 

Горемикіна 

Сніжана Іванівна 

учитель економіки Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Діагностика фінансово-економічного стану 

підприємства (на матеріалах ПАТ „Закарпатобленерго”)”, 

„Страхування” 
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Драб Юрій 

Іванович 

учитель німецької мови Монастирецького навчально-

виховного комплексу „загальноосвітній навчальний заклад  

І – ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад” Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, 

керівник секцій, науковий керівник роботи „Фонетико-

лексичні особливості слів німецького походження у говірці 

жителів тересвянcької долини” 

Дрік Алла 

Леонідівна 

учитель історії класичної гімназії Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Виселення 

українців з Польщі до CРСР (1944-1946 рр)” 

Єрахтіна Олена 

Володимирівна 

учитель історії Мукачівської загальноосвітньої школи  

I – III ступенів № 7 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Успішна школа, успішні 

діти - успішна держава” 

Зинзикова Марина 

Борисівна 

учитель біології Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Відстрочений антагонізм у селекції бактерій 

на основі бактерій роду Bacillus”, „Чорничники Боржавських 

полонин (Українські Карпати): сучасний стан та прогноз 

розвитку в умовах антропопресії і змін клімату”, 

„Психологічні особливості творчих здібностей дошкільників”, 

„Гібридизація кролів. Ветеринарні заходи в кролівництві”, 

„Екологія мікробіоценозу ґрунту пралісових екосистем 

Ужанського національного природного парку” 

Ігнатоля Наталія 

Анатоліївна 

учитель математики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Комплексні числа в геометрії”, „Метод 

математичної індукції в геометрії”, „Елементи криптографії” 

Кенийз Володимир 

Михайлович 

учитель історії Берегівської гімназії Берегівської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Слуга 

Божий Петро Орос” 

Котова Оксана 

Миколаївна 

учитель географії Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Геолого-геоморфологічна спадщина як один 

із осередків розвитку геотуризму в межах Українських 

Карпат” 

Кремінська Ірина 

Миколаївна 

завідувач міської психолого-медико-педагогічної 

консультації, науковий керівник роботи „Дослідження 

відносної схильності людей різного віку та статі до синдрому 

Аспергера (аутизму)” 

Криницька Тетяна 

Михайлівна 

вчитель фізики спеціалізованої загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 4 із поглибленим вивченням словацької 

мови Ужгородської міської ради, науковий керівник роботи 

„Витривалість фехтувального клинка-основна необхідність 

спортивної рапіри” 
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Курин Марина 

Михайлівна 

учитель історії Торуньської загальнооосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Етнічні конфлікти у 

Грузії (з кінця 80-х рр. ХХ ст. до сучасності)” 

Лях Марина 

Іванівна 

керівник секції „Фольклористика” Іршавської районної 

станції юних техніків, науковий керівник роботи „Фольклорні 

скарби села Приборжавського” 

Матьовка 

Людмила 

Миколаївна 

учитель історії та правознавства Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради, науковий керівник роботи „Етнологічні 

процеси в розвитку села Імстичева в документах, фактах і 

свідченнях” 

Мельникова 

Олеся Іванівна 

учитель англійської мови Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Особливості функціонування англійських 

ідіом у різних жанрах мистецтва: літературі та піснях” 

Митровцій Любов 

Василівна 

учитель біології та основ здоров'я Осійської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів імені Ф.Потушняка Іршавської районної 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Антропогенний вплив на якість води р.Синявки в с.Осій 

Іршавського району” 

Мицька Микола 

Михайлович 

учитель історії Тур'я Пасіцької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Археологічні дослідження 

трипільської культури” 

Онисько Михайло 

Юрійович 

кандидат хімічних наук, завідувач кафедри органічної хімії 

Державного вищого навчального закладу „Ужгородський 

національний університет”, науковий керівник роботи 

„Синтез та телуроциклізація похідних 3-алкеніл  

2-меркаптотієно[2,3-d]піримідинів” 

Паланейчик Ірина 

Вікторівна 

учитель біології Мукачівської загальноосвітньої школи  

I – III ступенів № 1 ім. О.С. Пушкіна Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Флуктуаційна асиметрія білатеральних ознак листкових 

пластинок tilia cordata mill. та tilia platyphyllos scop. як 

біоіндикатор стану урбанізованого середовища” 

Петрінко 

Людмила 

Миронівна 

учитель історії та правознавства лінгвістичної гімназії  

ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Актуальність 

філософських поглядів Григорія Сковороди у формуванні 

світоглядних переконань українців” 

Пилип Марія 

Андріївна 

учитель географії Хустської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 5, науковий керівник роботи „Гра – шлях до 

пізнання світу” 
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Пилип Надія 

Йосипівна 

учитель української мови та літератури Рокосівської 

загальноосвітньої школи I – III ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Різновиди замітки на прикладі газети 

„Нарцисова долина” 

Рогатин Людмила 

Ігорівна 

учитель української мови та літератури Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради, науковий керівник роботи „Поетичне слово як 

засіб реалізації творчої особистості у сучасному світі” 

Світлинець 

Андрій 

Андрійович 

керівник секції „Історичне краєзнавство” Іршавської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1 Іршавської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Криваві вибори у селі Білки 1906 року” 

Симйон Мар'яна 

Іванівна 

учитель географії Велятинської загальноосвітньої школи  

I – III ступенів Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, науковий керівник робіт 

„Термомінеральні води масиву Гутин”, „Вплив кліматичних 

умов на розвиток рекреаційного господарства села Велятин” 

Сігеті Мар`яна 

Юріївна 

учитель біології Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт „Йододефіцит та механізми адаптації 

тиреоїдної системи у підлітків”, „Вплив укриття білим 

агроволокном на ріст, розвиток та урожайність картоплі сорту 

Беллароса при вирощуванні в умовах низинної зони 

Закарпаття” 

Слава Марія 

Любомирівна 

учитель французької мови Хустської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів №1 ім. Августина Волошина, науковий 

керівник роботи „Символи в романі Мюріель Барбері 

„Елегантність їжака” 

Сливка Олександр 

Георгійович 

доктор фізико-математичних наук, професор, перший 

проректор Державного вищого навчального закладу 

„Ужгородський національний університет”, науковий 

керівник роботи „Волоконно-оптичний датчик рівня рідини” 

Стеців Людмила 

Євгеніївна 

учитель біології класичної гімназії Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Особливості біології та способи вегетативного розмноження 

Чаю китайського (Camellia sinensis Griff)” 

Томаш Іванна 

Михайлівна 

учитель фізики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Сонячна енергетика. Економічна доцільність 

встановлення сонячної електростанції (на базі УЗСШІ з 

ПВОП)”, „Створення лазера з підручних матеріалів та 

дослідження його характеристик” 
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Тодер Дмитро 

Дмитрович 

учитель української мови та літератури лінгвістичної гімназії 

ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Образ матері у творчості 

Григора Тютюнника та Івана Чендея” 

Тонкошкурова 

Лариса Іванівна 

учитель російської мови та зарубіжної літератури, української 

мови та літератури Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 20 ім. О.Духновича Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник робіт: „Синтез 

мистецтв: Гете – Ліст (трансформація образів та ідей трагедії 

Й. В. Гете „Фауст” у музичних творах Ф. Ліста)”, 

„Использование цветописи в повести А. Грина „Алые паруса” 

Чулак Наталія 

Степанівна 

учитель фізики Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 15 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Вплив електромагнітного 

випромінювання мобільного телефону на живі організми” 

Шоляк Оксана 

Михайлівна 

учитель біології Дубриницької загальноосвітньої школи  

I – III ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Порушення постави в учнів та їх 

профілактика” 

 

 



Додаток  3 

до наказу департаменту освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації 
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Список керівників науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України, які  зайняли  ІІ та ІІІ місця  

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів  

Малої академії наук України у 2017 році 

 

Алмашій Ігор 

Григорович 

учитель фізики Мукачівської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ст. №16, науковий керівник роботи „Вивчення впливу 

світлодіодного освітлення на організм людини” 

Балаж Марія 

Василівна 

учитель біології Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 15 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Вплив ліній 

електропередач на рослини” 

Балаж Мирослав 

Петрович 

керівник гуртків МАН Виноградівського районного центру 

позашкільної роботи, науковий керівник роботи „Економічна 

доцільність використання сонячних батарей для обігріву 

шкільних приміщень” 

Балаж Оксана 

Іванівна 

керівник гуртків МАН Виноградівського районного центру 

позашкільної роботи, науковий керівник роботи „Соціально-

психологічний портрет ефективно-вольових якостей учнів 

раннього юнацького віку” 

Белені Оксана 

Іванівна 

учитель художньої культури Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Театр абсурду” як щабель новітнього 

світового мистецтва” 

Біланич Михайло 

Михайлович 

учитель фізики і астрономії Кольчинської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів, науковий керівник роботи „Квантові 

комп’ютери” 

Білецька Олеся 

Емілівна 

учитель біології багатопрофільного ліцею „Інтелект” – 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 11 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Вивчення деяких морфологічних параметрів, ушкоджуючого 

впливу на рослини, поширення інвазійного шкідника 

сільськогосподарських культур слизняка іспанського.” 

Боднар Богдана 

Василівна 

учитель англійської мови Берегівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

англійської мови Берегівської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Тваринний світ в 

англійських та українських прислів'ях та приказках” 
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Бубряк Емма 

Михайлівна 

учитель біології, Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа I – III ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Збереження й адаптація чайного куща за умов поширення 

його ареалу у низькогірно-низовинному районі долини річки 

Латориці” 

Велиган Неля 

Юріївна 

психолог Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею 

Іршавської районної ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Роль темпераменту у навчальній і трудовій 

діяльності” 

Величко Андріана 

Степанівна 

керівник секції „Українська мова” Хустського районного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

науковий керівник роботи „Діалектизми у творчості Василя 

Ґренджі-Донського (на прикладі твору „Ілько Липей”)” 

Гармаш Сергій 

Євгенович 

керівник гуртків МАН Виноградівського районного центру 

позашкільної роботи, науковий керівник робіт „Радянський 

терор проти церкви 1917-1987 як причина падіння 

моральності в українському суспільстві”, „Роль гетьмана 

Виговського в україно-російських відносинах другої 

половини XVII ст.” 

Глеба Ярослав 

Федорович 

учитель географії комунального закладу навчально-виховного 

комплексу Смологовицька ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок, 

науковий керівник роботи „Палеостратовулкан Дехманів в 

структурі проектованого геопарку Вулканічні Карпати” 

Глух Олег 

Станіславович 

кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та 

охорони навколишнього середовища Державного вищого 

навчального закладу „Ужгородський національний 

університет”, науковий керівник роботи „Сорбційні 

властивості сухої рослинності” 

Глушманюк 

Марина Василівна 

керівник гуртків Рахівського районного центру науково-

технічної творчості, науковий керівник роботи „Іван Маргітич 

– ісповідник віри, оборонець церкви” 

Гоголюк 

Валентина 

Володимирівна 

учитель української мови та літератури БПЛ „Інтелект” - 

ЗОШ І – ІІІ ст. №11 м.Ужгорода, науковий керівник роботи 

„Антропонімікон української народної казки (на матеріалі 

„Народных Южнорусских сказок” І.Я.Рудченка)” 

Головчук Олеся 

Іванівна 

учитель біології Лужанської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ст., науковий керівник роботи „Біоіндикація 

екологічного стану мезоурбоекосистеми” 

Гордійчук 

Олександра 

Василівна 

учитель історії Перечинської загальноосвітньої школи  

I – III ступенів Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Політика атеїзації в радянізованому Закарпатті у 

1950-1980-их роках” 
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Губаль Наталія 

Степанівна 

учитель біології Липчанської загальноосвітньої школи  

I – IIІ ступенів Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, науковий керівник робіт „Нестандартні 

методи в землеробстві”, „Руді лісові мурахи - важлива ланка 

лісової екосистеми” 

Гульовата 

Світлана 

Йосипівна 

учитель хімії Тячівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів №2, науковий керівник роботи „Шкідливий 

вплив косметичних засобів на організм людини” 

Гурзан 

Олександра 

Олександрівна 

учитель біології Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи „Вплив 

екологізації бджільництва на продуктивність бджолосімей” 

Данку Калина 

Іванівна 

учитель історії Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 6 імені В.С. Ґренджі-Донського 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Закарпатські губернатори 20-30-х років  

ХХ ст.” 

Данько-Товтин 

Людмила 

Ярославівна 

викладач-методист Природничо-гуманітарного коледжу 

Державного вищого навчального закладу ,,Ужгородський 

національний університет”, науковий керівник робіт: 

„Інфляція в Україні”, „Дії над многочленами. Схема Горнера” 

Дебель Наталія 

Михайлівна 

учитель української мови та літератури Синевирської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Міжгірської районної 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Проблема „людина-природа” у драмі-феєрії Лесі Українки 

„Лісова пісня” 

Демчук Наталія 

Вікторівна 

учитель математики Виноградівської гімназії Виноградівської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Застосування математичних закономірностей у 

задачах з хімії” 

Дівинець Мар'яна 

Володимирівна 

учитель історії Велятинської загальноосвітньої школи  

I – III ступенів Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Використання можливостей мережі Інтернет у навчальному 

процесі” 

Дочинець Наталія 

Василівна 

учитель екології Керецьківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Вплив „живої” та 

„мертвої” води на проростання насіння овочевих культур” 

Драбюк Богдана 

Василівна 

учитель французької мови Ужгородської спеціалізованої 

школи №5 І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

іноземних мов, науковий керівник роботи „Особливості 

перекладу французьких фразеологізмів на українську мову” 

Єрахтіна Олена 

Володимирівна 

учитель історії та географії Мукачівського навчально-

виховного комплексу „Загальноосвітня школа I – II ступенів – 

дошкільний навчальний заклад „Первоцвіт” Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Сімейні цінності в умовах трансформації сім`ї та шлюбу” 
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Живчин Світлана 

Василівна 

учитель-методист біології Міжгірської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів імені Августина Волошина 

Міжгірської районної ради Закарпатської області, керівник 

гуртків Закарпатського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, науковий керівник робіт: 

„Дослідження причин зменшення видового та кількісного 

складу іхтіофауни річки Ріка”, „Очищення стічних вод малих 

населених пунктів методом біоплато” 

Завидняк 

Світлана 

Федорівна 

учитель географії, економіки та екології Іршавської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 Іршавської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Причини та наслідки всихання ялинових лісів (Picea 

abies) на Великодільському хребті” 

Зинзикова Марина 

Борисівна 

учитель біології Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Стан вегетативної нервової системи у хворих 

на розсіяний склероз”, „Роль липи серцелистої в озелененні 

міста Ужгород” 

Зуб Василь 

Іванович 

учитель історії Берегівської загальноосвітньої школи  

I-III ступенів № 5 з поглибленим вивченням англійської мови 

Берегівської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Осередки францисканців на Закарпатті” 

Ігнат Владислав 

Йосипович 

учитель історії Чернянської загальноосвітньої школи  

I – III ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Релігія як основний 

чинник суспільного розвитку села Черна” 

Ігнатишин Василь 

Васильович 

науковий співробітник Відділу сейсмічності Карпатського 

регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, 

керівник гуртків МАН, вчитель фізики Тросницької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Виноградівської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Геофізичні методи дослідження сейсмотектонічного 

стану Закарпаття” 

Ігнатоля Наталія 

Анатоліівна 

учитель математики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Елементи комбінаторної геометрії” 

Каленська 

Анжеліка 

Василівна 

учитель української мови та літератури Берегівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням англійської мови Берегівської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Амулет 

долі” 

Касинець Наталія 

Йосипівна 

учитель зарубіжної літератури класичної гімназії 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Спроби детективних розстежень у збірці 

В.Вовчика „Історії Йогана Шанка” 
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Кедюлич Марія 

Іванівна 

учитель фізики Перечинської гімназії ІІ – ІІІ ступенів 

суспільно-гуманітарного напрямку, науковий керівник роботи 

„Незвичайні задачі з астрономії” 

Кенийз Володимир 

Михайлович 

учитель історії Берегівської гімназії Берегівської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Життя та 

творчість видатного археолога, етнографа та письменника 

Ф.М. Потушняка” 

Клецко Юрій 

Миколайович 

учитель історії Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 20 – ліцею „Лідер” Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник робіт „Секрети 

українського лялькарства (на прикладі ляльки-мотанки)”, 

„Відносини між Польщею та Україною: перспективи та 

тенденції партнерства”, „Благочинна діяльність церковних 

конфесій як соціальних інститутів” 

Ковальчук Надія 

Гаврилівна 

учитель географії Берегівської гімназії Берегівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Порівняльні переваги країн у міжнародній торгівлі” 

Комар Віта 

Іллівна 

учитель історії Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 11 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Розвиток промисловості в 

містах Закарпаття у кінці ХVIII - на початку ХХ століття” 

Комарницька 

Ольга Миколаївна 

учитель фізики Червонівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ст., науковий керівник роботи „Рентгенолюмінесценція 

в склоподібному та полікристалічному тетрабораті літію, 

активованому оксидом тербію” 

Кополовець 

Наталія 

Михайлівна 

учитель біології Берегівської загальноосвітньої школи  

I – III ступенів № 5 з поглибленим вивченням англійської 

мови Берегівської міської ради Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Забруднення навколишнього 

середовища твердими відходами м.Берегово” 

Коровська 

Наталія Євгенівна 

учитель історії, керівник секції Дунковицької 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Іршавської районної 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Археологічні дослідження села Білки” 

Кость Віктор 

Вікторович 

учитель історії Тур'я Пасіцької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

науковий керівник робіт: „Дитина в традиційних віруваннях 

Закарпаття”, „Дерев’яні храми Закарпаття” 

Котьо Федір 

Франтович 

учитель фізики навчально-виховного комплексу 

„Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І – ІІ ступенів” 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Позаземне життя - пошук триває” 

Курин Марина 

Михайлівна 

учитель історії Присліпської загальноосвітньої школи  

І – ІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Українська діаспора в 

Південній Америці (кінця ХІХ ст. до 1914 р.)” 
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Куртяк Федір 

Федорович 

кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології 

Державного вищого навчального закладу ,,Ужгородський 

національний університет”, науковий керівник роботи 

„Гібридизація кумок червоночеревої та жовточеревої в 

Закарпатській області” 

Куруц Наталія 

Василівна 

кандидат біологічних наук доцент кафедри зоології 

Державного вищого навчального закладу ,,Ужгородський 

національний університет”, науковий керівник роботи „Вплив 

фізичних факторів середовища на регенерацію у тритона 

звичайного” 

Куруц Наталія 

Василівна 

учитель української мови та літератури Міжгірської 

спеціалізованої загальнооосвітньої школи І – ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів імені Августина 

Волошина Міжгірської районної ради Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Портретний нарис як один із 

жанрів журналістики” 

Кустрьо Марія 

Михайлівна 

учитель фізики Ужгородської загальноосвітньої школи  

I-III ступенів №7 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Українські імена на карті 

зоряного неба” 

Малінін 

Олександр 

Миколайович 

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри 

квантової електроніки Державного вищого навчального 

закладу ,,Ужгородський національний університет”, науковий 

керівник роботи „Ексимерні та ексиплесні джерела 

випромінювання” 

Мартон Іван 

Іванович 

учитель історії Перечинської гімназії ІІ – ІІІ ступенів 

суспільно-гуманітарного напрямку, науковий керівник роботи 

„Агресивна політика Путіна - загроза світовій безпеці” 

Машика Віктор 

Томашович 

учитель історії та правознавства, Мукачівської 

загальноосвітньої школи I – III ступенів № 6 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Захист прав та інтересів юридичних осіб органом 

конституційної юрисдикції в Україні” 

Мельникова 

Олеся Іванівна 

учитель англійської мови Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Використання художніх засобів у 

зображенні головної героїні твору Т. Гарді „Тесс із роду 

д'Ербервіллів” 

Мицька Мар'яна 

Федорівна 

учитель російської мови та зарубіжної літератури Тур'я 

Пасіцької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Перечинського району Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Роль О.С.Пушкіна в розвитку російської 

літературної мови” 

Мицька Микола 

Михайлович 

учитель історії та правознавства Тур'я Пасіцької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Перечинського 

району Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Адміністративна відповідальність неповнолітніх” 
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Мондяк Ольга 

Іванівна 

керівник секції „Хімія” Іршавської районної станції юних 

техніків, науковий керівник роботи „Визначення вмісту 

нітратів у питній воді та вплив їх на організм людини” 

Мороз Лілія 

Володимирівна 

керівник секції „Релігієзнавство та історія релігії” 

Чорнопотіцької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Іршавської районної ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Історія розвитку релігії села Чорний Потік 

Закарпатської області” 

Онисько Вікторія 

Володимирівна 

учитель англійської мови Ужгородської спеціалізованої 

школи І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням 

англійської мови Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Акценти англійської мови 

у світі” 

Онисько Михайло 

Юрійович 

кандидат хімічних наук, завідувач  кафедри органічної хімії 

Державного вищого навчального закладу ,,Ужгородський 

національний університет”, науковий керівник роботи 

„Електрофільна гетероциклізація ненасичених 

тіо(селено)етерів-3-формілхіноліну” 

Петрінко 

Людмила 

Миронівна 

учитель історії та правознавства лінгвістичної гімназії  

ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Електронний документ: 

правова форма і юридичне значення” 

Петрушко Ірина 

Антоніновна 

викладач кафедри твердотільної електроніки з/с 

інформаційної безпеки Державного вищого навчального 

закладу ,,Ужгородський національний університет”, науковий 

керівник роботи „Перспективи розвитку ДНК-технологій у 

матеріалознавстві” 

Пилип Ельміра 

Елемірівна 

учитель історії та правознавства загальноосвітньої школи  

I – III ступенів с. Тур'я-Ремета Перечинського району 

Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Філософські ідеї Августина Блаженного” 

Плакош Мар'яна 

Іванівна 

практичний психолог, науковий керівник роботи „Булінг в 

шкільному середовищі: соціально-психологічний аспект (на 

прикладі опитування учнів 9-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів Великоберезнянського району)” 

Плиска Наталія 

Василівна 

учитель біології Виноградівської гімназії Виноградівської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Хронічний тонзиліт та фарингіт у дітей шкільного 

віку” 

Половка Марія 

Іванівна 

завідувач відділення науково-дослідницьких робіт Іршавської 

районної станції юних техніків, керівник секції „Українська 

література” Малораковецької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Філософія існування 

людини в суспільстіві у романі Марії Матіос „Солодка 

Даруся” 
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Пономарьова 

Валентина 

Гнатівна 

учитель зарубіжної літератури Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 15 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Образ гетьмана Мазепи у творах світової літератури” 

Приймак Іван 

Петрович 

керівник секції „Історичне краєзнавство” Іршавської гімназії 

Іршавської районної ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Різдвяна обрядовість лемків: Свята вечеря” 

Прокопів Наталія 

Вікторівна 

учитель історії та правознавства Хустської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ супенів №5, науковий керівник робіт: „Від 

Української Народної Республіки до Карпатської України”, 

„Закарпаття на зламі ер. Малокопанське городище”, 

„Національне відродження закарпатців” 

Рацин Марина 

Іванівна 

керівник секції „Всесвітня історія” Іршавської районної 

станції юних техніків, науковий керівник роботи „Розвиток 

Білорусі в кінці ХХ - на початку ХХІ ст.” 

Рогатин Людмила 

Ігорівна 

учитель української мови та літератури Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради, науковий керівник роботи „Проблема 

соціалізації людини з особливими потребами у суспільстві” 

Рущак Валентина 

Василівна 

учитель історії та права Буштинської загальноосвітньої школи 

I – III ступенів Буштинської селищної ради Тячівського 

району Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Історія та визначні особистості селища Буштино” 

Сабадош Ольга 

Олексіївна 

учитель біології та хімії Сокирницької загальноосвітньої 

школи I – III ступенів з поглибленим вивченням французької 

мови Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Дослідження впливу електромагнітного випромінювання 

мобільного телефону на живі організми” 

Сабов Єва 

Михайлівна 

учитель біології Мукачівської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів, науковий керівник роботи „Вплив 

трансформації природних ветлендів в Мукачівському районі 

Закарпатської області на гніздову фауну та населення водно-

болотяних видів птахів” 

Савко Оксана 

Володимирівна 

учитель правознавства Великоберезнянської гімназії 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, 

керівник гуртка Великоберезнянського Центру позашкільної 

роботи Великоберезнянської районної ради, науковий 

керівник робіт: „Булінг в шкільному середовищі: правовий 

аспект (на прикладі опитування учнів 9-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів Великоберезнянського 

району)”, „Українське „Я” у вогні минулого століття” (1917-

1918 рр.)” 
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Сивуля Марія 

Михайлівна 

керівник секції „Агрономія” Довжанської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів районної ради Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Особливості вирощування 

редиски в умовах Іршавського району” 

Симко Ольга 

Михайлівна 

учитель біології Вликолазівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Харчові добавки групи Е 

та їх вплив на організм людини” 

Сігеті Мар'яна 

Юріївна 

учитель біології Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Овес посівний (avena sativa) як рослина-

гіперакумулятор для очистки грунту від важких металів”, 

„Залежність мікробіологічної активності грунту від ступеня 

його стиснення”, „Порівняльна характеристика ранніх сортів 

салату овочевого”, „Динаміка електроенцефалографічних 

показників головного мозку у дітей певних вікових груп”, 

„Роїння бджіл - основний спосіб розширення пасіки” 

Сікура Антоніна 

Олексіївна 

старший викладач кафедри генетики і фізіології рослин та 

мікробіології Державного вищого навчального закладу 

„Ужгородський національний університет”, науковий 

керівник роботи „Обґрунтування генетичних причин 

формування антибіотикорезистентності ( на прикладі бактерій 

роду Streptococus)” 

Собов Жанетта 

Вікторівна 

викладач історії Природничо-гуманітарного коледжу 

Державного вищого навчального закладу „Ужгородський 

національний університет”, науковий керівник робіт: 

„Політичне та національно-культурне становище Закарпаття у 

складі Угорщини (березень 1939 р. - жовтень 1944 р.)”, 

„Історія Голокосту як нагадування про небезпеку 

нетерпимості” 

Станкович 

Мар'яна Юріївна 

керівник секції „Лісознавство” Хустського районного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, науковий 

керівник роботи „Видовий склад зелених насаджень 

автомагістралі с. Нижнього Селища Хустського району 

Закарпатської області” 

Стець Володимир 

Федорович 

учитель основ економіки та екології Синевирсько-Полянської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Міжгірської районної 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Видовий склад шапкових грибів (макроміцетів) на території 

НПП „Синевир” 

Стецьо Ольга 

Михайлівна 

учитель хімії Мукачівського навчально-виховного комплексу 

„Загальнооосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад” № 6 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник робіт „Вплив 

музики на організм”, „Особливості впливу нестачі йоду на 

антропометричні показники та успішність учнів” 
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Стойка Марія 

Петрівна 

викладач коледжу культури і мистецтв, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, науковий керівник роботи „Радість. 

Філософський, релігійний та соціокультурний аспекти” 

Тилищак 

Олександр 

Андрійович 

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри алгебри 

Державного вищого навчального закладу „Ужгородський 

національний університет”, науковий керівник роботи 

„Методи розв'язування рівнянь з параметрами” 

Тисовська Марія 

Василівна 

учитель фізики та астрономії Рокосівської загальноосвітньої 

школи I – III ступенів Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, науковий керівник робіт 

„Фізичні характеристики зір головної послідовності”, 

„Дивовижний світ Плутона” 

Товтин Наталія 

Іванівна 

керівник гуртків Мукачівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості, науковий керівник роботи „Сторінками 

життя видатного земляка Ф.Ф. Рубіша” 

Токар Ірина 

Василівна 

учитель біології Перечинської гімназії ІІ – ІІІ ступенів 

суспільно-гуманітарного напрямку, науковий керівник роботи 

„Майбутнє в кібернізації?” 

Томаш Іванна 

Михайлівна 

учитель фізики та астрономії Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт „Комета 67Р/Чурюмова - Герасименко та 

космічна місія „Розетта”, „Чорні діри” 

Турянчик Любов 

Анатоліївна 

учитель математики вищої категорії Мукачівського ліцею 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник робіт: „Роль шифрів у житті людини”, „Роль 

золотого відношення у повсякденному житті” 

Угрин Володимир 

Іванович 

учитель фізики Берегівської гімназії Берегівської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Дослідження роботи серця за допомогою медичного приладу 

- кардіографа” 

Усенко Наталія 

Василівна 

учитель зарубіжної літератури Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради, науковий керівник роботи „Мотиви цінності 

душі у творах світової літератури” 

Фегер Беатриса 

Олегівна 

учитель фізики Мукачівської загальноосвітньої школи  

I – III ступенів № 1 ім. О.С. Пушкіна Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Дослідження унікальних властивостей води” 

Федько Маріанна 

Миронівна 

керівник секцій „Фольклористика” та „Мистецтвознавство”, 

Хустського районного центру науково-технічного центру 

учнівської молоді, науковий керівник роботи „Український 

національний костюм - витвір народного мистецтва” 
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Фера Оксана 

Василівна 

учитель географії та економіки Тячівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів №1 імені В. Гренджі-Донського, 

науковий керівник роботи „Особливості національного одягу 

різних країн світу” 

Фешко Іванна 

Іванівна 

психолог навчально-виховного комплексу „Гармонія” 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Вплив внутрішньої мотивації на розвиток 

творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку” 

Харчина Лідія 

Михайлівна 

учитель біології Хустської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 4, науковий керівник роботи „Захворювання 

людей та тварин, які спричиняються трематодами” 

Химинець Віталія 

Михайлівна 

учитель історії Велятинської загальноосвітньої школи  

I – III ступенів Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, науковий керівник робіт: „Становлення 

та поширення православ'я у с. Велятині Хустського району 

Закарпатської області від початку ХХ століття до сучасності”, 

„Феномен „Філософії серця” у наукових підходах Григорія 

Сковороди та Памфіла Юркевича” 

Цанько 

Мирослава 

Юріївна 

учитель хімії Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів №20 - ліцею „Лідер” Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Експрес-методи дослідження якості соєвого молока” 

Цвігун Марина 

Степанівна 

учитель історії Чомської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Берегівської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Село Чома. Сторінки 

минулого і сучасність” 

Цірик Жанна 

Володимирівна 

учитель історії та правознавства Тячівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів №1 імені В. Гренджі-Донського, 

науковий керівник роботи „Причини виїзду заробітчан за 

кордон” 

Чечур Михайло 

Михайлович 

учитель історії Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник робіт „Церква 

та релігія в житті українців: соціологічний аспект”, 

„Військове найманство як інструмент міжнародної політики: 

історія та сучасність” 

Чобаль Олександр 

Ілліч 

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

твердотільної електроніки з/с інформаційної безпеки 

Державного вищого навчального закладу „Ужгородський 

нацональний університет”, науковий керівник роботи 

„Соноіндукована та фотоіндукована зміна мікротвердості 

тонких плівок групи Gе-Ar-Sе” 

Чобаня Вікторія 

Валеріївна 

учитель української мови та літератури Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Поява та поширення книгодрукування” 
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Шахайда Тетяна 

Миколаївна 

учитель російської мови і літератури Ужгородської 

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим 

вивченням англійської мови Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Устаревшая лексика в произведении писателя ХХІ века 

Марии Семеновой „Валькирия” 

Шимон Вікторія 

Георгіївна 

учитель української мови та літератури Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради, науковий керівник роботи „Цикли мікровіршів 

в українській літературі” 

Шимон Віталія 

Іванівна 

учитель історії Данилівського навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ст. – 

дошкільний навчальний заклад” Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, науковий 

керівник робіт „Народні традиції та їх роль у сімейному 

вихованні”, „Вплив Кирило-Мефодіївської традиції на 

формування специфіки української духовної культури” 

Шимон Людмила 

Василівна 

учитель біології Данилівського навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ст. – 

дошкільний навчальний заклад” Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Вплив соціальних чинників та шкідливих 

звичок на серцево-судинні захворювання школярів” 

Шипович Руслана 

Василівна 

практичний психолог-методист Плосківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Свалявського району 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Соціально-

психологічний клімат у навчальній групі” 

Шипович Юрій 

Юрійович 

учитель української мови та літератури Плосківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Полянської сільської 

ради Свалявського району Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Демонологічні образи у закарпатському 

фольклорі та творах закарпатських письменників” 

Шоляк Катерина 

Василівна 

учитель біології Дубриницької загальноосвітньої школи  

I – III ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Оцінка якості кисломолочних 

продуктів” 

Шулла Марія 

Петрівна 

учитель математики Берегівської гімназії Берегівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Криптографія - математичний метод захисту інформації” 

Шульженко 

Людмила 

Геннадіївна 

учитель історії Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Дослідження життя та творчості  

О. Маркуша та його вплив на формування національної 

свідомості закарпатців” 
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Щерба Ігор 

Іванович 

учитель історії Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 6 імені В.С. Ґренджі-Донського 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник робіт „Горянська ротонда – найтаємничіша святиня 

Срібної Землі”, „Роль греко-католицької церкви в розвитку 

освіти на Закарпатті в ХІХ ст.” 

Якоб Оксана 

Михайлівна 

учитель французької мови Сокирницької загальноосвітньої 

школи I – III ступенів з поглибленим вивченням французької 

мови Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, науковий керівник робіт 

„Фразеологізми з зоосемічним компонентом у сучасній 

французькій мові”, „Запозичення з різних мов у сучасній 

французькій мові” 

 


