






ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти і науки 

   Закарпатської облдержадміністрації 

_10.03.2020____  №  ___66____ 

 

 

Список переможців ІІ (обласного)  етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України  

у 2020 році 

 

Відділення Екології та аграрних наук 
Секція Агрономія 

І місце 

Маргітай 

Володимир 

Васильович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – хімія 

ІІ місце 

Левицька Ярослава 

Юріївна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

ІІІ місце 

Варваринець 

Роман Іванович 

учень 11 класу Сокирницької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

Лакатош Вікторія 

Михайлівна 

учениця 11 класу Мукачівського ліцею № 6 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

біологія 

Савицький Богдан 

Богданович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – біологія 

Сметанка 

Елеонора 

Вадимівна 

учениця 9 класу Порошківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

базова дисципліна – біологія 

Балог Ірина 

Василівна 

учениця 11 класу Великолучківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

Секція Ветеринарія та зоотехнія 

І місце 

Колесник Дарина 

Олегівна 

учениця 10 класу класичної гімназії Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Поп Никита 

Петрович 

учень 10 класу Виноградівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 4 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 
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Продовження списку 

ІІІ місце 

Фонтош Андрій 

Андрійович 

учень 10 класу Рокосівської загальноосвітньої школи  

І - ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – біологія 

Шанта Лариса 

Іванівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

Гомонай Каміла 

Михайлівна 

учениця 10 класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Секція Екологія 

І місце 

Меденці 

Мирослава 

Юріївна 

учениця 10 класу Мукачівського ліцею № 10  Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

біологія 

ІІ місце 

Смочко Максим 

Юрійович 

учень 10 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

ІІІ місце 

Пехньо Габріела 

Юріївна 

учениця 11 класу Полянської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Полянської сільської ради Свалявського 

району Закарпатської області, базова дисципліна – українська 

мова 

Фурдь Світлана 

Василівна 

учениця 9 класу Міжгірської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів імені Августина Волошина 

Міжгірської районної ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – біологія 

Павліш Софія 

Іванівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

Демчинська 

Роксолана 

Олегівна 

учениця 11 класу лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – біологія 

Вашкеба Лілія 

Юріївна 

учениця 10 класу Великораковецької загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Лучкей Наталія 

Іванівна 

учениця 11 класу Рокосівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – біологія 

Секція Лісознавство 

І місце 

Гринчук Марія 

Русланівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 
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 ІІ місце 

Варваринець 

Валентина 

Михайлівна 

учениця 10 класу Сокирницької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

ІІІ місце 

Іванина Богдана 

Віталіївна 

учениця 9 класу Міжгірської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів імені Августина Волошина 

Міжгірської районної ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – біологія 

Мельничук 

Даніелла 

Євгеніївна 

учениця 11 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 2 ім. Т.Г.Шевченка Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

Секція Охорона довкілля та раціональне природокористування 

І місце 

Горблюк Ангеліна 

Миколаївна 

учениця 11 класу класичної гімназії Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Руська Юлія 

Тарасівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – хімія 

Томищ Юрій 

Юрійович 

учень 11 класу Мукачівського ліцею № 10 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

біологія 

Сливка Софія 

Михайлівна 

учениця 8 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – хімія 

ІІІ місце 

Шихов Андрій 

Васильович 

учень 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 

Кучак Максим 

Михайлович 

учень 11 класу Тур'я-Реметівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

базова дисципліна – біологія 

Мелай Ненсі 

Миролюбівна 

учениця 10 класу Великокопанської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

Петечел Анастасія 

Василівна 

учениця 10 класу Сокирницької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 
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Секція Селекція та генетика 

І місце 

Турянчич Наталія 

Олександрівна 

учениця 11 класу Великолазівського закладу загальної 

середньої освіти І – ІІІ ступенів Баранинської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області, базова 

дисципліна – біологія 

ІІІ місце 

Василинець 

Вікторія 

Михайлівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

Горват Василь 

Васильович 

учень 10 класу Синевирсько-Полянської загальноосвітньої 

школи I – III ступенів Міжгірської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Зубенко Елеонора 

Андріївна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

Відділення Економіки 
Секція Економічна теорія та історія економічної думки 

І місце 

Гречин Мирослава 

Юріївна 

учениця 11 класу Виноградівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

 ІІ місце 

Теметев Адам 

Олександрович 

учень 11 класу Берегівської гімназії Берегівської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

 ІІІ місце 

Назаренко Андрій 

Анатолійович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

Секція Мікроекономіка та макроекономіка 

І місце 

Федина Анна 

Віталіївна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

ІІІ місце 
Волошенюк Яна 

Віталіївна 

учениця 10 класу Мукачівського ліцею № 11 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

математика 

Квак Роберт 

Іванович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

 

 



5 

Продовження списку 

Секція Фінанси, грошовий обіг і кредит 

І місце 

Огородник 

Ангеліна 

Володимирівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

ІІІ місце 

Венгловська Діана 

Іванівна 

учениця 11 класу Хустської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 6 Хустської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – математика 

Відділення Історії 
Секція Археологія 

І місце 

Мешко Марк 

Яношович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – історія України 

ІІ місце 

Надь Вероніка 

Іштванівна 

учениця 9 класу Ужгородської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

Чумак Євгенія 

Романівна 

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 – історія України 

ІІІ місце 

Кадар Михайло 

Юрійович 

учень 9 класу Хустської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 5 Хустської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

Секція Всесвітня історія 

І місце 

Богдан Богдана 

Іванівна 

учениця 9 класу Міжгірської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів імені Августина Волошина 

Міжгірської районної ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – історія України 

ІІ місце 

Баняс Володимир 

Володимирович 

учень 9 класу Хустської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 імені А.Волошина Хустської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

Зуб Юрій 

Міланович 

учень 10 класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 
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ІІІ місце 

Довганич Світлана 

Володимирівна 

учениця 9 класу Данилівського навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітній навчальний заклад  

І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, 

базова дисципліна – історія України 

Іванина Богдана 

Віталіївна 

учениця 9 класу Міжгірської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів імені Августина Волошина 

Міжгірської районної ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – історія України 

Секція Етнологія 

І місце 

Деяк Даніелла 

Василівна 

учениця 11 класу гімназії-інтернату м.Хуст Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

ІІ місце 

Грин Августина 

Марія Георгіївна 

учениця 11 класу Солотвинського ліцею-інтернату з 

румунською мовою навчання ім. М. Емінеску Солотвинської 

селищної ради Тячівського району Закарпатської області, 

базова дисципліна – історія України 

Матьовка Яна 

Іванівна 

учениця 9 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

ІІІ місце 

Шимон Кароліна 

Іванівна 

учениця 10 класу Данилівського навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітній навчальний заклад  

І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, 

базова дисципліна – історія України 

Міщанин Тарас 

Васильович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – історія України 

Мелай Ненсі 

Миролюбівна 

учениця 10 класу Великокопанської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

Богдан Валерій 

Іванович 

учень 10 класу Берегівської гімназії Берегівської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

Гафич Тетяна 

Василівна 

учениця 10 класу Мукачівського ліцею № 11 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

історія України 
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Секція Історичне краєзнавство 

І місце 

Реднік Віктор 

Васильович 

учень 11 класу Плосківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Полянської сільської ради Свалявського 

району Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

ІІ місце 

Чепара Євгенія 

В’ячеславівна 

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 – історія України 

Козій Оксана 

Василівна 

учениця 9 класу Макарівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

ІІІ місце 

Мешко Янош 

Яношович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – історія України 

Німець Вікторія 

Миколаївна 

учениця 10 класу Ставненської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Великоберезнянської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

Подгорський 

Андрій 

Михайлович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 8 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

Рацин Маріанна 

Ростиславівна 

учениця 9 класу Великокопанської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

Гавриш Ніколетта 

Іванівна 

учениця 11 класу Мукачівського ліцею № 11 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

історія України 

Дівинець Неля 

Іванівна 

учениця 10 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – історія України 

Сурдюк Агнеса 

Василівна 

учениця 9 класу Хустської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів. № 5 Хустської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

Секція Історія України 

І місце 

Мальованик Юрій 

Володимирович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – історія України 

ІІ місце 

Тягур Ілля 

Володимирович 

учень 11 класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 
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Голяк Ванесса 

Миколаївна 

учениця 8 класу Данилівського навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітній навчальний заклад  

І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, 

базова дисципліна – історія України 

Зимомря 

Олександр 

Васильович 

учень 10 класу класичної гімназії Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

ІІІ місце 

Бонь Олександра 

Михайлівна 

учениця 9 класу гімназії-інтернату м. Хуст Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

Вовканич Марія 

Василівна 

учениця 11 класу Іршавського закладу загальної середньої 

освіти І - ІІІ ступенів № 1 Іршавської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

Глеба Аннамарія 

Володимирівна 

учениця 10 класу Берегівської гімназії Берегівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

Відділення Комп’ютерних наук 
Секція Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем 

І місце 

Сопко Вікторія 

Юріївна 

учениця 10 класу Мукачівського ліцею № 11 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

математика 

ІІ місце 

Тараненко Марк 

Дмитрович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

Секція Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту 

 І місце 

Бертич Олександр 

Степанович 

учень 10 класу класичної гімназії Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

Секція Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми 

І місце 

Гозда Веніамін 

Михайлович 

учень 10 класу класичної гімназії Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

 ІІ місце 

Кривов'яз Ілля 

Андрійович 

учень 9 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

 ІІІ місце 

Лошак Сергій 

Богданович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 
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Секція Технології програмування 

І місце 

Меренич Василь 

Васильович 

 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

 ІІІ місце 

Скороходов 

Дмитро 

Сергійович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – математика 

Відділення Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 
Секція Зарубіжна література 

І місце 

Вакій Дарія 

Ростиславівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – українська мова та література 

ІІ місце 

Гойчук Діана 

Іванівна 

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 – зарубіжна література 

Гечко Руслана 

Михайлівна 

учениця 10 класу класичної гімназії Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – зарубіжна 

література 

 ІІІ місце 

Пацкан Наталія 

Володимирівна 

учениця 11 класу Копашнівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – українська мова 

та література 

Булик Владислав 

Юрійович 

учень 10 класу Буштинського ліцею Тячівської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – зарубіжна 

література 

Бендиш Світлана 

Русланівна 

учениця 11 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – українська 

мова та література 

Секція Літературна творчість 

І місце 

Тарканій Анастасія 

Михайлівна 

учениця 11 класу Рокосівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – українська мова 

та література 
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ІІ місце 

Йовбак Анастасія 

Віталіївна 

учениця 11 класу Плосківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Полянської сільської ради Свалявського 

району Закарпатської області, базова дисципліна – українська 

мова та література 

Годованець 

Олександра 

Вікторівна 

учениця 10 класу Воловецького закладу загальної середньої 

освіти І – ІІІ ступенів Воловецької районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 

та література 

ІІІ місце 

Ковач Сінтія 

Золтанівна 

учениця 10 класу Берегівської загальноосвітньої школи  

I – III ступенів № 5 з поглибленим вивченням англійської 

мови ім. Т. Г. Шевченка Берегівської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 

та література 

Приймич Любов 

Василівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – українська мова та література 

Рацин Маріанна 

Ростиславівна 

учениця 9 класу Великокопанської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

Секція Мистецтвознавство 

І місце 

Ходань Софія 

Тарасівна 

учениця 11 класу Великолазівського закладу загальної 

середньої освіти І – ІІІ ступенів Баранинської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області, базова 

дисципліна – українська мова та література 

ІІ місце 

Біцков Антоніна 

Михайлівна 

учениця 10 класу Макарівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

Демідова Діана 

Євгенівна 

учениця 10 класу Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської 

мови Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

базова дисципліна – українська мова та література 

ІІІ місце 

Антонюк Вікторія 

Володимирівна 

учениця 9 класу Хустської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 5 Хустської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

Грицак Владислава 

Василівна 

учениця 10 класу Нанківської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – українська мова 

та література 
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Вікук Андрій 

Олександрович 

учень 11 класу Берегівської загальноосвітньої школи  

I – III ступенів № 5 з поглибленим вивченням англійської 

мови ім. Т. Г. Шевченка Берегівської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 

та література 

Секція Українська література 

І місце 

Вовчок Рената 

Михайлівна 

учениця 11 класу Берегівської гімназії Берегівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – українська 

мова та література 

ІІ місце 

Іваниш Ангеліна-

Анна 

Мирославівна 

учениця 10 класу Малоберезнянської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Великоберезнянської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 

та література 

ІІІ місце 

Тодавчич 

Магдалина 

Іванівна 

учениця 10 класу Рокосівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – українська мова 

та література 

Кіс Євгенія 

Євгеніївна 

учениця 11 класу Міжгірської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

Мурга Діана 

Василівна 

учениця 10 класу Тернівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Тернівської сільської ради Тячівського району 

Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 

та література 

Підгорна Зоф’я 

Леонідівна 

учениця 9 класу Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської 

мови Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

базова дисципліна – українська мова та література 

Секція Фольклористика 

І місце 

Ребрик Вікторія 

Володимирівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – українська мова та література 

ІІ місце 

Лавер Марія 

Василівна 

учениця 11 класу Тур’я-Реметівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

ІІІ місце 

Німець Вікторія 

Миколаївна 

учениця 10 класу Ставненської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Великоберезнянської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 

та література 
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Уйбарі Марієтта 

Михайлівна 

учениця 10 класу Рокосівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – українська мова 

та література 

Шурдюк Ірина 

Михайлівна 

учениця 10 класу Міжгірської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

Гринюк Ніна 

Олегівна 

учениця 9 класу Приборжавської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

Відділення Математики 
Секція Математика 

І місце 

Михайлюк Орест 

Іванович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

ІІ місце 

Федина Ярослав 

Сергійович 

учень 10 класу класичної гімназії Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

Штелиха 

Олександра 

Вікторівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

 ІІІ місце 

Богдан Богдана 

Іванівна 

учениця 9 класу Міжгірської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів імені Августина Волошина 

Міжгірської районної ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – математика 

Черепаня Ірина 

Віталіївна 

учениця 9 класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

Пребуш Даніель 

Золтанович 

учень 11 класу Буштинського ліцею Тячівської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

Секція Математичне моделювання 

І місце 

Сусол Кароліна 

Андріївна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

 ІІ місце 

Оніщук Владислав 

Віталійович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

Сабо Інна 

Йосипівна 

учениця 10 класу класичної гімназії Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – математика 
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Секція Прикладна математика 

І місце 

Задорожний 

Богдан 

Олександрович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

 ІІ місце 

Король Руслана 

Ярославівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – математика 

Гунда Станіслав 

Васильович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

ІІІ місце 

Савицький Данило 

Геннадійович 

учень 11 класу природничо-гуманітарного коледжу 

Державного вищого навчального закладу „Ужгородський 

національний університет”, базова дисципліна – математика 

Сарканич Світлана 

Володимирівна 

учениця 10 класу Мукачівського ліцею № 11 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

математика 

Відділення Мовознавства 
Секція Англійська мова 

І місце 

Зайцев Ярослав 

Леонідович 

учень 11 класу лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – англійська мова 

ІІ місце 

Тараненко Ганна 

Дмитрівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – англійська мова 

Тимкович 

Катерина 

Геннадіївна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – англійська мова 

ІІІ місце 

Плоскіна 

Анастасія Юріївна 

учениця 9 класу Свалявської гімназії Свалявської районної 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – англійська 

мова 

Романовський 

Крістіна 

Олександрівна 

учениця 9 класу Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею 

Іршавської районної ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – англійська мова 

Сойма Марія 

Віталіївна 

учениця 10 класу Лазівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Тячівської міської ради Закарпатської області, 

базова дисципліна – англійська мова 
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Соломка Галина 

Максимівна 

учениця 11 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 13 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – англійська мова 

Секція Німецька мова 

І місце 

Решетар Катерина 

Володимирівна 

учениця 11 класу Мукачівського ліцею №8  Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

німецька мова 

ІІ місце 

Чорій Оксана 

Іванівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – німецька мова 

Юртин Ангеліна 

Анатоліївна 

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 – німецька мова 

ІІІ місце 

Калин Ксенія 

Василівна 

учениця 10 класу Монастирецького навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітній навчальний заклад  

І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, 

базова дисципліна – німецька мова 

Секція Польська мова 

ІІІ місце 

Скічка Василь 

Васильович 

учень 9 класу Міжгірської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – польська мова 

Секція Українська мова 

І місце 

Кузьмик Каріна 

Йосипівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – українська мова та література 

ІІ місце 

Олашин 

Олександра 

Сергіївна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – українська 

мова та література 

Федько Юлія 

Іванівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 

та література 

ІІІ місце 

Рубльова Елла 

Василівна 

учениця 9 класу Міжгірської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 
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Лукачина Лілія 

Віталіївна 

учениця 11 класу Лінцівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

Калинич Тетяна 

Іванівна 

учениця 10 класу Стеблівської загальноосвітньої школи  

I – III ступенів Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 

та література 

Софілканич Аліна 

Вікторівна 

учениця 11 класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – українська 

мова та література 

Секція Французька мова 

І місце 

Бурса Валерія 

Віталіївна 

учениця 11 класу Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – французька мова 

ІІІ місце 

Петечел Анастасія 

Михайлівна 

учениця 9 класу Сокирницької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, базова дисципліна – французька мова 

Фурдь Крістіна 

Василівна 

учениця 10 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 2 ім. Т. Г.Шевченка Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – французька 

мова 

Відділення Наук про Землю 
Секція Географія та ландшафтознавство 

І місце 

Смочко Максим 

Юрійович 

учень 10 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – географія 

ІІ місце 

Потрогош Влад 

Іванович 

учень 11 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – географія 

ІІІ місце 

Лендєл Ганна 

Михайлівна 

учениця 8 класу комунального закладу навчально-виховного 

комплексу „Смологовицька загальноосвітня школа  

І – ІІ ступенів – дитячий садок” Іршавської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – географія 

Алексишинець 

Валерія 

В’ячеславівна 

учениця 10 класу Буштинського ліцею Тячівської районної 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – географія 

Секція Геологія, геохімія та мінералогія 

І місце 

Форостяк Камілла 

Романівна 
учениця 10 класу Мукачівського ліцею № 6 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

географія 
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ІІ місце 

Габор Марина 

Сергіївна 

учениця 10 класу Фанчиківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – географія 

ІІІ місце 

Маді Ярослав 

Васильович 

учень 9 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – географія 

Цьока Денис 

Романович 

учень 11 класу Нересницької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Нересницької сільської ради Тячівського 

району Закарпатської області, базова дисципліна – географія 

Богдан Євгенія 

Василівна 

учениця 10 класу Верхньовизницької загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – географія 

Секція Гідрологія 

І місце 

Пука Дмитро 

Іванович 

учень 11 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – географія 

ІІ місце 

Гринюк Ульяна 

Романівна 

учениця 10 класу Тересвянської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Тересвянської селищної ради Тячівського 

району Закарпатської області, базова дисципліна – географія 

Секція Кліматологія та метеорологія 

І місце 

Силимонка Дарина 

Сергіївна 

учениця 11 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – географія 

ІІ місце 

Цогла Тарас 

Петрович 

учень 11 класу Іршавського закладу загальної середньої 

освіти І – ІІІ ступенів №2, базова дисципліна – географія 

Відділення Технічних наук 
Секція Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка 

І місце 

Кузьма Андрій 

Олександрович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 7 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – фізика 

ІІ місце 

Пілцер Франц 

Вікторович 

учень 11 класу Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської 

мови Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

базова дисципліна – фізика 

Секція Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження 

І місце 

Кузнєва Анна 

Сергіївна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 



17 

Продовження списку 

ІІ місце 

Дербаль Дмитро 

Іванович 

учень 9 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 

ІІІ місце 

Голодняк Олексій 

Васильович 

учень 11 класу природничо-гуманітарного коледжу 

Державного вищого навчального закладу „Ужгородський 

національний університет”, базова дисципліна – фізика 

Микита Андрій 

Васильович 

учень 10 класу класичної гімназії Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – фізика 

Секція Електроніка та приладобудування 

І місце 

Гречин Мирослава 

Юріївна 

учениця 11 класу Виноградівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

Секція Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології 

І місце 

Махров Валентин 

Володимирович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 

Секція Матеріалознавство 

І місце 

Муска Наталія 

Василівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 

ІІ місце 

Бровді Емілія 

Олександрівна 

учениця 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 4 із поглибленим вивченням словацької 

мови Ужгородської міської ради, базова дисципліна – фізика 

Секція Науково-технічна творчість та винахідництво 

І місце 

Кривов’яз Ілля 

Андрійович 

учень 9 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

ІІ місце 

Безушко Руслан 

Михайлович 

учень 10 класу Тур’я-Реметівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

базова дисципліна – фізика 

ІІІ місце 

Скоблей Наталія-

Лурдес Василівна 

учениця 11 класу Виноградівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – математика 
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Секція Технологічні процеси та перспективні технології 

І місце 

Добош Богдан 

Іванович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 

ІІ місце 

Ткаченко Катерина 

Сергіївна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

ІІІ місце 

Гроскопф 

Олександр 

В`ячеславович 

учень 10 класу класичної гімназії Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – фізика 

Гевді Вадим 

Дмитрович 

учень 10 класу Фанчиківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – математика 

Відділення Фізики і астрономії 
Секція Аерофізика та космічні дослідження 

І місце 

Коштура Романа 

Василівна 

учениця 9 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 

ІІ місце 

Далекорей 

Анастасія 

Анатоліївна 

 

учениця 9 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 

ІІІ місце 

Староста Василь 

Васильович 

учень 11 класу Залужанської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – фізика 

Секція Астрономія та астрофізика 

І місце 

Неймет Антон 

Васильович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – фізика 

ІІ місце 

Калитин Богдан 

Андрійович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 
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Секція Експериментальна фізика 

І місце 

Стегура Олександр 

Ярославович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – фізика 

ІІ місце 

Злотська Наталія 

Миколаївна 

учениця 10 класу Берегівської гімназії Берегівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – фізика 

Безушко Руслан 

Михайлович 

учень 10 класу Тур’я-Реметівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

базова дисципліна – фізика 

ІІІ місце 

Ореховський 

Дмитрій 

Робертович 

учень 9 класу Великолазівського закладу загальної середньої 

освіти І – ІІІ ступенів Баранинської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області, базова 

дисципліна – фізика 

Курин Костянтин 

Михайлович 

учень 11 класу Торуньської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – фізика 

Геращенко Дмитро 

Максимович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 

Секція Теоретична фізика 

І місце 

Кобзар Станіслав 

Андрійович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 

ІІ місце 

Йовбак Василь 

Васильович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 

Йокоб Олеся 

Василівна 

учениця 11 класу Фанчиківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – фізика 

ІІІ місце 

Малікова Олеся 

Ігорівна 

учениця 10 класу Кольчинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – фізика 

Гречин Ірина 

Василівна 

учениця 10 класу Синевирської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – фізика 

Довбей Катерина 

Романівна 

учениця 8 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 8 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – фізика 
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Відділення Філософії та суспільствознавства 
Секція Журналістика 

І місце 

Задорожна Ніна 

Олександрівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – українська мова та література 

ІІ місце 

Чумак Марина 

Сергіївна 

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 

ІІІ місце 

Мешко Тетяна 

Леонідівна 

учениця 10 класу лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – українська мова та література 

Приймич Любов 

Василівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – українська мова та література 

Івегеш Даніела 

Юріївна 

учениця 10 класу Кривського навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітній навчальний заклад  

І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, 

базова дисципліна – українська мова та література 

Секція Педагогіка 

І місце 

Гримут Олена 

Василівна 

учениця 9 класу Міжгірської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

ІІ місце 

Білей Марія 

Віталіївна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – українська мова та література 

ІІІ місце 

Дівинець Вікторія 

Іванівна 

учениця 9 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – українська мова 

та література 

Бабинець Крістіна 

Михайлівна 

учениця 11 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 7 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

Крегул Оксана 

Сергіївна 

учениця 10 класу Калинівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Калинівської сільської ради Тячівського 

району Закарпатської області, базова дисципліна – українська 

мова та література 
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Секція Правознавство 

І місце 

Барчан Андрій 

Ігорович 

учень 10 класу лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – історія України 

ІІ місце 

Кузьма Ангеліна 

Іванівна 

учениця 9 класу Великоберезнянської гімназії 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, 

базова дисципліна – історія України 

Силимонка Павло 

Васильович 

учень 10 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – історія України 

ІІІ місце 

Юсиба Аліна 

Павлівна 

учениця 11 класу Тур’я Пасіцької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

базова дисципліна – історія України 

Ціпкал Анастасія 

Михайлівна 

учениця 11 класу Хустської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 імені А.Волошина Хустської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

Чепис Таісія 

Віталіївна 

учениця 9 класу класичної гімназії Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

Секція Соціологія 

І місце 

Лучинець Вікторія 

Василівна 

учениця 9 класу Міжгірської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів імені Августина Волошина 

Міжгірської районної ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – історія України 

ІІ місце 

Товтин Юлія 

Сергіївна 

учениця 9 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

ІІІ місце 

Сличко Марина 

Анатоліївна 

учениця 11 класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

Яцканич Катерина 

Іванівна 

учениця 8 класу Великораковецької загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

Світлик Анастасія 

Юріївна 

учениця 11 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – історія України 
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Секція Теологія, релігієзнавство та історія релігії 

І місце 

Гладиш Микола 

Петрович 

учень 9 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

ІІ місце 

Беля Іван Іванович учень 9 класу Запереділянської загальноосвітньої школи  

І – ІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

Ловга Злата 

Михайлівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – історія України 

ІІІ місце 

Голубка Василь 

Васильович 

учень 9 класу Виноградівської гімназії Виноградівської 

районної ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

історія України 

Геревич Марина 

Михайлівна 

учениця 11 класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

Гаврилюк Ольга 

Анатоліївна 

учениця 10 класу Великоберезнянської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Великоберезнянської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

Штефі Ростислав 

Юрійович 

учень 9 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – історія України 

Секція Філософія 

І місце 

Козлов Владислав 

Віталійович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

ІІ місце 

Бисага Владислава 

Дмитрівна 

учениця 11 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – історія України 

ІІІ місце 

Бичок Вікторія 

Василівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – історія України 

Декет Аліна 

Іванівна 

учениця 9 класу Мукачівської гімназії № 9 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

історія України 
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Відділення Хімії та біології 
Секція Біологія людини 

І місце 

Ромушка Вікторія 

Юріївна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Карабиньош 

Наталія 

В’ячеславівна 

учениця 11 класу Сокирницької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

Вінце Йосип 

Йосипович 

учень 10 класу Виноградівської гімназії Виноградівської 

районної ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

біологія 

ІІІ місце 

Монда Катерина 

Іванівна 

учениця 10 класу Мукачівського ліцею № 6 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

біологія 

Ковба Артур 

Олександрович 

учень 8 класу Берегівської гімназії Берегівської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Ловга Злата 

Михайлівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

Секція Валеологія 

І місце 

Росоха Богдан 

Володимирович 

учень 10 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 13 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Мучичка Софія 

Іванівна 

учениця 11 класу Великолазівського закладу загальної 

середньої освіти І – ІІІ ступенів Баранинської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області, базова 

дисципліна – біологія 

Чабан Юлія 

Андріївна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

Тетянич Василь 

Васильович 

учень 9 класу Буштинського ліцею Тячівської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

ІІІ місце 

Юрик Іван 

Миколайович 

учень 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 
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Старчак Дар'я 

Дмитрівна 

учениця 9 класу Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської 

мови Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

базова дисципліна – біологія 

Падун Софія 

Ігорівна 

учениця 9 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – біологія 

Мелай Ненсі 

Миролюбівна 

учениця 10 класу Великокопанської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

Голяк Ангеліна 

Іванівна 

учениця 9 класу Данилівського навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітній навчальний заклад  

І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, 

базова дисципліна – біологія 

Секція Загальна біологія 

І місце 

Фаринич Роман 

Петрович 

учень 11 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Панькова Ольга 

Євгеніївна 

учениця 9 класу Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської 

мови Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

базова дисципліна – біологія 

ІІІ місце 

Гуца Олександра 

Василівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

Дебелий Станіслав 

Гаральдович 

учень 10 класу Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської 

мови Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

базова дисципліна – біологія 

Проців Євген 

Миколайович 

учень 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 

Секція Зоологія, ботаніка 

І місце 

Ігнатюк Анастасія 

Дмитрівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 
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ІІ місце 

Стець Едуард 

Владиславович 

учень 11 класу Мукачівського ліцею № 11 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

біологія 

ІІІ місце 

Шушман Віктор 

Романович 

учень 10 класу Рахівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 2 Рахівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

Фурів Андрій 

Віталійович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Буштин 

Олександра 

Юріївна 

учениця 11 класу Углянської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Углянської сільської ради Тячівського району 

Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Ізай Дарина 

Михайлівна 

учениця 9 класу Іршавського закладу загальної середньої 

освіти І – ІІІ ступенів № 1 Іршавської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Рошканюк 

Анастасія 

Вадимівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 15 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Секція Медицина 

І місце 

Звірич Вікторія 

Віталіївна 

учениця 10 класу Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Сухар Анастасії 

Степанівни 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

Копін Наталія 

Іванівна 

учениця 10 класу класичної гімназії Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – хімія 

ІІІ місце 

Сарканич Світлана 

Володимирівна 

учениця 10 класу Мукачівського ліцею № 11  Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – хімія 

Химинець Дарина 

Віталіївна 

учениця 9 класу Данилівського навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітній навчальний заклад  

І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, 

базова дисципліна – біологія 

Маріонда Юлія 

Сергіївна 

учениця 11 класу Рахівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 2 Рахівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

Булик Владислав 

Юрійович 

учень 10 класу Буштинського ліцею Тячівської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 
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Дунаєва Ірина 

Віталіївна 

учениця 11 класу Міжгірської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

Секція Психологія 

І місце 

Тайпс Елеонора 

Еріківна 

учениця 11 класу Мукачівського ліцею  № 10 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

біологія 

ІІ місце 

Цендра Емілія 

Анатоліївна 

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 

ІІІ місце 

Машкаринець 

Вікторія Василівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

Прийма Уляна 

Василівна 

учениця 10 класу Березниківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

Форкош Тіфані-

Анастасія 

Адальбертівна 

учениця 10 класу Берегівської гімназії Берегівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – Біологія 

Щербан Наталія 

Василівна 

учениця 10 класу Ізянської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Секція Хімія 

І місце 

Онисько 

Олександра 

Михайлівна 

учениця 10 класу лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – хімія 

ІІ місце 

Руська Юлія 

Тарасівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – хімія 

ІІІ місце 

Данич Станіслав 

Вадимович 

учень 9 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 7 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – хімія 

Дзерин Володимир 

Володимирович 

учень 11 класу Берегівської загальноосвітньої школи 

 І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням англійської 

мови ім. Т. Г. Шевченка Берегівської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – хімія 

 

 



Додаток 1 

до наказу департаменту освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації 

___________№  _________ 

 

 

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 2020 році 

 

Андрашко Юрій 

Васильович 

кандидат технічних наук, доцент кафедри системного аналізу і 

теорії оптимізації ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, науковий керівник роботи „Розробка 

універсальної модульної системи моніторингу та контролю 

обладнанням” 

Булак Людмила 

Михайлівна 

керівник гуртка МАН Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Хустської РДА, 

науковий керівник роботи  „Настина могила” 

Вайнагій Світлана 

Михалівна 

вчитель біології та екології Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Прісноводна малакофауна водойм міста 

Ужгород”, „Вивчення різноманіття дереворуйнівних грибів  

г. Плішка Вигорлат-Гутинського району області вулканічних 

карпат”, „Особливості вирощування малопоширених нових 

культур чуфи і батату в полікультурі за органічною 

технологією на Закарпатті” 

Вапнічний Сергій 

Дмитрович 

учитель інформатики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Розв’язання задачі про n ферзів методом 

імітації відпалу металу”, „Розв’язування задач за рахунок 

ізоморфного представлення через послідовності” 

Васильєва Ганна 

Володимирівна 

кандидат хімічних наук, доцент відділення фізики ядра та 

елементарних частинок ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, науковий керівник роботи „Вплив природних 

мінералів на міграцію Кобальту-60 у природі” 

Візантій Вікторія 

Степанівна 

учитель біології Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів №20 ім. О.Духновича, науковий керівник 

роботи „Комплексна екологічна оцінка горіхотворки 

Liposthenes glechomae L.” 

Гайсак Іван 

Іванович 

кандидат фізико-математичних наук, завідувач віділення 

фізики ядра та елементарних частинок ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, науковий керівник роботи 

„Моделювання спектру гальмівного випромінювання” 
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Гаранжа Оксана 

Ярославівна 

учитель інформатики класичної гімназії Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Створення розумного будинку на базі WeMos d1r2” 

Гармаш Сергій 

Євгенович 

керівник гуртка МАН Виноградівського районного центру 

позашкільної роботи з дітьми Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Мистецтво 

мерчандайзингу як сучасна технологія маркетингу” 

Диганич Тетяна 

Михайлівна 

практичний психолог Мукачівського ліцею № 10 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Актуальні напрями впровадження медіації ровесників” 

Дуда Вікторія 

Федорівна 

вчитель зарубіжної літератури Міжгірської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи  

„Соціалізація особистості в класному колективі” 

Драбюк Богдана 

Василівна 

учитель французької мови Ужгородської спеціалізованої 

школи І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Особливості побудови 

французького рекламного слогана” 

Зинзикова Марина 

Борисівна 

учитель біології Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи  „Остеоартроз” 

Капраль Мар'яна 

Михайлівна 

учитель фізики Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Спектроскопічні 

дослідження свічення газового розряду” 

Клецко Юрій 

Миколайович 

учитель історії Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області,, науковий керівник робіт; 

„Військове капеланство в контексті української греко-

католицької церкви”, „Інтелектуальна провокація” Ф. Ніцше в 

контексті історичних мемів” 

Конопльов 

Олександр 

Миколайович 

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

квантової електроніки ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, науковий керівник роботи „Дослідження 

емісійних спектрів молекули урацилу методом електрон-

фотонної спектроскопії” 

Кордонець 

Василина 

Михайхлівна 

учитель української мови та літератури Берегівської гімназії 

Берегівської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Символіка кольору у збірці Дмитра 

Павличка „Таємниця твого обличчя” 

Корчинська 

Оксана 

Олександрівна 

доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та 

гінекології ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

науковий керівник роботи „Вагітність у підлітків: соціально-

психологічні та медичні аспекти” 
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Котова Оксана 

Миколаївна 

вчитель географії Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Альтернативні методи оцінки купівельної 

спроможності гривні: компаративний аналіз”, 

„Конкурентноспроможність країн: проблеми та перспективи” 

Кустрьо Марія 

Михайлівна 

вчитель фізики та астрономії Ужгородської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 7 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Прилад для 

контролю стану інжекторних форсунок та їх очистки” 

Лешко Олена 

Вікторівна 

учитель математики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

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

криптографічних систем. Симетричні та асиметричні 

криптоалгоритми” 

Лисак Віра 

Павлівна 

керівник гуртка МАН, вчитель математики Виноградівської 

ЗОШ І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Гідропонна 

система „PLANTI” 

Мазур Євген 

Сергійович 

керівник гуртків районного центру позашкільної освіти 

Міжгірської районної ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Формування історичної пам’яті про 

Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид нації: соціологічний 

вимір” 

Мазур Марина 

Михайлівна 

вчитель історії Міжгірської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів імені Августина Волошина Міжгірської районної 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Історико-політична еволюція „Ольстерської проблеми”: від 

фази ескалації до переговорного процесу” 

Матьовка 

Людмила 

Миколаївна 

учитель історії Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Цегла Закарпаття доби середньовіччя та 

ранньомодерного часу (за матеріалами археологічних 

досліджень церкви Св. Юрія вУжгородському замку)  

Молнар Оксана 

Василівна 

учитель української мови та літератури Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради, науковий керівник робіт: „Адаптація 

запозичених лексем у сучасній українській літературній мові”, 

„Вияв творчих здібностей через використання соціальних 

мереж” 

Нападій Анастасія 

Михайлівна 

керівник гуртка комунального закладу „Будинок дитячої 

творчості Баранинської сільської ради”, науковий керівник 

роботи „Внесок Фердинанда Плотені в розвиток мистецтва 

Закарпаття” 
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Нестеренко Юлія 

Петрівна 

вчитель інформатики класичної гімназії Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи „Смарт 

рюкзак на базі Wi-Fi модуля WeMos mini з чіпом ESP8266” 

Петрінко 

Людмила 

Миронівна 

учитель історії та правознавства лінгвістичної гімназії  

ім. Т. Г.Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Правові аспекти захисту 

внутрішньо переміщених осіб в Україні та за кордоном” 

Петюшка Ольга 

Михайлівна 

учитель хімії лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Синтез та біологічна активність 

телуровмісних циклічних та ациклічних тіосечовин” 

Пилип Марія 

Андріївна 

вчитель географії Хустської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів №5 Хустської міської ради, керівник 

етнографічного музею школи, науковий керівник роботи 

„Виноробство Виноградівщини в контексті „модернізації” 

Попович Наталія 

Іванівна 

доцент кафедри твердотільної електроніки та інформаційної 

безпеки фізичного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, науковий керівник роботи 

„Встановлення механізму взаємодії молекул аденіну й тиміну з 

модельною поверхнею оксиду титану” 

Решетар Оксана 

Іванівна 

учитель німецької мови Мукачівського ліцею №8 
Мукачівської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Особливості скорочення у системі 

словотвору в німецькій мові” 

Росоха Ольга 

Михайлівна 

вчитель біології Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів №13 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Вплив навколишнього 

середовища на мікрофлору рук учнів та дотримання правил 

особистої гігієни” 

Сабов Маріанна 

Василівна 

учитель англійської мови та літератури лінгвістичної гімназії 

ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Особливості англійського 

гумору в сучасному телесеріалі” 

Савчин Наташа 

Василівна 

учитель біології Мукачівського ліцею № 10 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Фітоценотичний метод контролю амброзії полинолистої” 

Симйон Мар’яна 

Іванівна 

учитель географії Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, науковий керівник робіт: „Оцінка 

кліматичних умов ландшафтів Хустщини для рекреаційного 

господарства”, „Характеристика малих водотоків північно-

східних схилів масиву Оаш” 

Симко Ольга 

Михайлівна 

вчитель біології Великолазівського закладу загальної 

середньої освіти І – ІІІ ступенів Баранинської сільської ради, 

Ужгородського району Закарпатської області науковий 

керівник роботи „Мікроклональне розмноження шафрану 

Гейфеля (Crocus heuffelianus Herb)” 
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Смочко Наталія 

Михайлівна 

учитель географії, Мукачівської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області науковий керівник роботи 

„Белігеративні ландшафти Закарпатської області як унікальні 

об`єкти мілітарі-туризму” 

Станко Оксана 

Семенівна 

учитель української мови та літератури Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів, науковий 

керівник роботи „Фольклорні образи у структурі творів Юлія 

Боршоша-Кум’ятського (1905 – 1978)” 

Стеців Людмила 

Євгенівна 

учитель-методист біології класичної гімназії Ужгородської 

міської ради, науковий керівник робіт: „Вплив біологічно 

активних речовин амброзії полинолистої на фіто- та 

мікробіоценом”, „Мікробна контамінація кормів як ризик 

інфікування” 

Томаш Іванна 

Михайлівна 

учитель фізики й астрономії Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Методи візуалізацій звукових хвиль”, 

„Космічна місія „Розетта” до комети 67Р/Чурюмова-

Герасименко та її результати” 

Унгурян Ольга 

Михайлівна 

учитель хімії Мукачівського ліцею № 6 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи „Вплив 

мінеральної води ,,Сойми” на стан здоров’я” 

Усенко Наталія 

Василівна 

учитель зарубіжної літератури Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради, науковий керівник роботи „Зображення 

психічних захворювань на сторінках сучасних підліткових 

романів (Дж. Нівен „Усі яскраві місця” та Дж. Грін „Черепахи 

аж до низу”)” 

Чобаня Роман 

Романович 

учитель фізики Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Юпітер - наш захисник” 

Шипович Юрій 

Юрійович 

учитель української мови та літератури Плосківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Полянської сільської 

ради, науковий керівник роботи „Зоря на небі, над головою 

штранг”, або громадсько-політичні прагнення Адольфа 

Добрянського та їх фіаско” 

Шімон Ганна 

Степанівна 

учитель інформатики Мукачівського ліцею № 11 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Безпека підлітків у соціальних мережах” 

Шульженко 

Людмила 

Геннадіївна 

вчитель історії Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Карпатська Січ - армія Карпатської України” 

 

 



Додаток 2 

до наказу департаменту освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації 

___________№ _________ 

 

 

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 2020 році 

 

Ажнюк Галина 

Василівна 

учитель хімії Ужгородської загальноосвітньої школи   

І – ІІІ ступенів № 7 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Використання основних 

барвників для визначення Бісмуту (Ві (ІІІ))” 

Бабич Галина 

Миколаївна 

вчитель німецької мови Міжгірської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів імені Августина Волошина 

Міжгірської районної ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Німецький молодіжний сленг” 

Багнюк Мар'яна 

Миколаївна 

вчитель біології Мукачівського ліцею № 11 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Вплив куріння на організм людини” 

Балаж Марія 

Василівна 

учитель біології Ужгородської загальноосвітньої школи  

 І – ІІІ ступенів № 15 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Порівняння 

екології та фауни лісових мурах у парковій та лісовій 

місцевості м.Ужгорода” 

Баняс Наталія 

Михайлівна 

керівник гуртка МАН Хустського районного центру науково-

технічної тврчості учнівської молоді Хустської РДА, 

науковий керівник роботи „Аборигенні та неаборигенні види 

лісових рослин околиць села Сокирниця” 

Барановська 

Світлана Яківна 

вчитель фізики Синевирської загальноосвітньої школи  

  І – ІІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Економія енергоресурсів 

в побуті” 

Белей Оксана 

Михайлівна 

учитель української мови та літератури Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 20 – ліцею „Лідер” 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Проблема норми української літературної 

мови в соціальних мережах” 

Беловарі 

Магдалина 

Золтанівна 

учитель біології Берегівської загальноосвітньої школи  

I – III ступенів № 5 з поглибленим вивченням англійської 

мови ім. Т. Г. Шевченка Берегівської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Шляхи 

регенерації срібла з відходів” 
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Бережанська 

Юліана Іванівна 

вчитель історії Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 8 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „П. Орос – священичий 

шлях” 

Біланич Михайло 

Михайлович 

вчитель фізики Кольчинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів, керівник секції МАН Районного центру 

дитячої та юнацької творчості, науковий керівник роботи 

„Високотемпературна надпровідність шаруватих систем” 

Бобела Наталія 

Павлівна 

учитель біології Ужгородської загальноосвітньої школи  

I – III ступенів № 20 – ліцею „Лідер” Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи  

„Вплив алкалоїдів на ріст рослин” 

Богдан Ярослава 

Василівна 

вчитель математики Міжгірської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів імені Августина Волошина 

Міжгірської районної ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Оригамі-цікавий підхід до розв’язування 

геометричних задач” 

Боднар Ігор 

Володимирович 

вчитель фізики Торунської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Залежність кипіння рідин 

від різних чинників” 

Бора Ганна 

Антонівна 

керівник гуртка МАН Виноградівського районного центру 

позашкільної роботи, вчитель мистецтва Великокопанської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Виноградівської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

робіт: „Життєвий та творчий шлях сучасної поетеси 

Савчинець Марії Миколаївни”, „Савчинець Марія Миколаївна 

- поетеса, яка славить свій край, заслуговує на те, щоби бути 

почутою” 

Бордаш Лідія 

Михайлівна 

вчитель біології та хімії Великокопанської загальноосвітньої 

школи І – ІІ ступенів Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, науковий керівник робіт: „Перегородки 

волоського горіху як засіб покращення здоров'я”, „Екологічні 

аспекти оцінки якості водойм з використанням тест-об’єктів 

цибулі звичайної, салату посівного, дафнії” 

Брецко Федір 

Федорович 

вчитель історії та правознавства, вчитель-методист класичної 

гімназії Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

науковий керівник робіт: „Плагіат у наукових роботах учнів 

та студентів як порушення академічної доброчесності”, 

„Діяльність Генерального Секретаріату – першого уряду 

Української Народної Республіки доби Української 

Центральної Ради” 

Бубряк Емма 

Михайлівна 

вчитель Мукачівського ліцею № 11 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Вирощування та адаптація інжиру в умовах Закарпатської 

області” 
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Булак Людмила 

Михайлівна 

керівник гуртка Хустського районного центру науково-

технічної тврчості учнівської молоді Хустської РДА., 

науковий керівник робіт: „Василь Поп – невтомний трудар на 

літературній ниві Закарпаття”, „Топонімічні легенди та 

перекази сіл Хустщини” 

Булик Наталія 

Іванівна 

вчитель зарубіжної літератури Буштинського ліцею 

Тячівської районної ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Добро і зло, реальність і фантастика в 

романі Толкієна „Володар перснів” 

Бучок Ярослава 

Василівна 

вчитель біології Порошківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Порівняльна характеристика 

проростання насіння пшениці м’якої Triticum aestivum L та 

ячменю посівного Hordeum sativum залежно від умов 

зволоження” 

Буштин Галина 

Михайлівна 

вчитель біології Углянської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Углянської сільської ради Тячівського району 

Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Розмноження Гінкго Білоба в домашніх умовах” 

Вайнагій Світлана 

Михайлівна 

учитель біології Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Залежність психоемоційного та фізичного 

стану людини від візуального середовища”, „Негативний 

вплив булінгу на стан здоров'я підлітка”, „Дослідження 

залежності стану мікрофлори повітря залежно від видового 

складу ліхенофлори м.Ужгорода”, „Мікробний пейзаж проб 

води,взятих з різних джерел м.Ужгород” 

Вапнічний Сергій 

Дмитрович 

учитель інформатики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Програмування найкоротшого шляху руху 

робота у двовимірному просторі”, „Створення гри у двигуні 

„Clickteam Fusion 2.5” 

Васильєва Ганна 

Володимирівна 

кандидат хімічних наук, доцент відділення фізики ядра та 

елементарних частинок ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, науковий керівник роботи „Вплив природніх 

мінералів на міграцію стронцію у довкіллі” 

Величко Андріана 

Степанівна 

керівник гуртка Хустського районного центру науково-

технічної тврчості учнівської молоді Хустської районної 

державної адміністрації, науковий керівник робіт: 

„Регіональне телебачення Закарпаття (на прикладі діяльності 

регіональної телевізійної компанії „Хуст”)”, „Використання 

методів корпусної лінгвістики для дослідження мови 

історичних творів Василя Ґренджі-Донського („Ілько Липей”, 

„Петро Петрович” та „Червона скала”)” 
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Візантій Вікторія 

Степанівна 

учитель біології Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів №20 ім. О.Духновича, науковий керівник 

роботи  „Арахнофауна як індикатор аридизації клімату” 

Волошин Клара 

Войтехівна 

учитель фізики класичної гімназії Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник робіт: „Аналіз 

сучасних акумуляторів”, „Нанотехнології в Україні та 

перспективи їх розвитку” 

Воронич Людмила 

Михайлівна 

вчитель фізики Тур’'я-Реметівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Ідеї використання енергії сонця в 

сільській школі” 

Вукста Євгеній 

Валерійович 

інженер-електронік Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Розробка системи автоматичного шкільного 

дзвінка на базі платформи Arduino” 

Гасинець Марія 

Михайлівна 

вчитель географії Нересницької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Нересницької сільської ради Тячівського 

району Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Чому українці покидають скарби під ногами” 

Глеба Ярослав 

Федорович 

учитель географії комунального закладу НВК 

„Смологовицької загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів-

дитячий садок” Іршавської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Палеостратовулкан 

Дехманів у структурі проектованого геопарку „Вулканічні 

Карпати”, як основа розвитку геотуризму місцевої 

територіальної громади” 

Глух Олег 

Станіславович 

доцент кафедри екології та охорони наволишнього 

середовища ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук, науковий керівник 

роботи „Визначення вмісту Сульфур (IV) оксиду у продуктах 

спалювання сухого листя” 

Голич Наталія 

Юріївна 

учитель української мови та літератури Лінцівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ужгородської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Застаріла лексика в історичній повісті Богдана 

Лепкого „Батурин” 

Граб Лариса 

Юріївна 

практичний психолог Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Самооцінка підлітків. Вплив оточення на її 

формування” 

Граб Оксана 

Іванівна 

учитель історії Ужгородської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів № 2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Угорський 

та слов’янський світи у ІХ ст. у Верхньому Потиссі ( за 

археологічними матеріалами)” 
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Гринюк Інна 

Віталіївна 

керівник секції правознавства Великораковецької 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів Іршавської районної 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Психологічні проблеми дітей трудових мігрантів 

Іршавського району” 

Гузинець Світлана 

Василівна 

вчитель географії В.Визницької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів, науковий керівник роботи „Дослідження 

мінерального потенціалу Західного регіону України” 

Гурзан 

Олександра 

Олександрівна 

учитель біології, Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Ефективність використання екологічно безпечних препаратів 

тактик та суміші трав проти кліща varroa destructor” 

Густей Наталія 

Іванівна 

вчитель математики Буштинського ліцею Тячівської районної 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Нестандартні алгоритми множення, або множення без 

калькулятора” 

Данашевський 

Мирослав 

Михайлович 

учитель географії та економіки Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2  

ім. Т. Г.Шевченка Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Вплив зеленого туризму 

на лісоприродокористування Закарпатської області” 

Данканич Марина 

Василівна 

вчитель математики та економіки Мукачівського ліцею №11 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Проблема розвитку малого бізнесу в Україні 

та шляхи її вирішення” 

Данько-Товтин 

Людмила 

Ярославівна 

вчитель математики природничо-гуманітарного коледжу 

Державного вищого навчального закладу „Ужгородський 

національний університет”, науковий керівник роботи 

„Диференційні рівняння, як моделі процесів загибелі та 

розмноження” 

Делеган-Кокайко 

Світлана 

Василівна 

доцент кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, науковий керівник роботи „Порівняльна 

характеристика мінеральних вод природних джерел та 

бутильованих” 

Дівинець Мар’яна 

Володимирівна 

учитель історії та правознавства Велятинської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адмiнiстрацiї Закарпатської областi, науковий 

керівник робіт: „Мобільність, адаптивність і креативність 

шкільної молоді у процесі їх соціалізації”, „Використання 

можливостей мережі Інтернет у освітньому процесі”, 

„Голодомор 1932-1933 рр. в Україні як геноцид: правова 

оцінка” 

Добоні Марія 

Михайлівна 

вчитель української мови та літератури Міжгірської 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

робіт: „Музичний фолк-арт в умовах постмодерної культури”, 

„Молодіжний сленг української мережі Instagram” 
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Драб Юрій 

Іванович 

учитель німецької мови Монастирецького навчально-

виховного комплексу „загальноосвітній навчальний заклад  

І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Характеристика фонетико-

лексичного складу німецьких деривативів в українській 

літературній мові та закарпатському діалекті” 

Єрахтіна Олена 

Володимирівна 

учитель історії Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 7 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Проблема формування 

відповідальності підлітків” 

Єрахтіна Олена 

Володимирівна 

учитель історії Мукачівської гімназії № 9 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Життя як найвища цінність буття” 

Жабур Тетяна 

Юріївна 

учитель інформатики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Атака бездротових мереж методом 

„Поганого близнюка” 

Живчин Світлана 

Василівна 

вчитель біології Міжгірської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів імені Августина Волошина 

Міжгірської районної ради Закарпатської області, науковий 

керівник робіт: „Математичне моделювання стану лісових 

екосистем в українських Карпатах”, „Дослідження зміни 

видової структури лісових фітоценозів високогір’я Карпат на 

території Міжгірського району під впливом антропогенних 

чинників”, „Дослідження біполярного афективного та 

обсесивно-компульсивного розладів серед учнівської молоді”, 

„Методи утилізації побутових органічних відходів у 

домогосподарствах”, „Ротор Савоніуса на узбіччях наших 

автомагістралей”, „Профілактика порушень зору школярів” 

Жукова Юлія 

Павлівна 

вчитель хімії Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням англійської мови 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Дослідження якості кремоподібних 

лікувально-косметичних засобів” 

Завидняк 

Світлана 

Федорівна 

вчитель географії Іршавського закладу загальної середньої 

освіти І – ІІІ ступенів №2, науковий керівник роботи 

„Кліматичні умови південно-західного макросхилу хребта 

Великий Діл” 

Зейкан Микола 

Олександрович 

вчитель історії Хустської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 імені А.Волошина Хустської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Російсько-

грузинська війна 2008 р.” 
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Зинзикова Марина 

Борисівна 

учитель біології Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Екологічне використання сечі для 

ресурсозберігаючого видобутку фосфатних добрив”, 

„Кролівництво. Гібридизація кролів”, „Інвазійні хвороби 

картоплі в умовах Закарпаття” 

Зінченко Марина 

Миколаївна 

вчитель біології Виноградівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Вплив різних видів 

кормів та ліпо-протеїнових добавок на ріст та розвиток 

кролів” 

Іваниш Світлана 

Михайлівна 

учитель історії Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів, науковий керівник роботи 

„Віротерпимість та релігійна толерантність у 

багатонаціональному українському середовищі на прикладі 

жителів села Довге” 

Ігнатишин Василь 

Васильович 

керівник гуртка МАН Виноградівського районного центру 

позашкільної роботи з дітьми Виноградівської районної ради, 

науковий керівник робіт: „Параметри радіоактивності 

середовища та екологічно небезпечні процеси в Закарпатті”, 

„Варіації метеорологічних параметрів та екологічно 

небезпечні процеси в Закарпатті”, „Сучасні горизонтальні 

рухи в зоні Оашського глибинного розлому та сейсмічна 

активність регіону” 

Ігнатоля Наталія 

Анатоліївна 

учитель математики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Теорія дослідження в задачах на побудову” 

Ілющенко 

Андріанна 

Василівна 

учитель німецької мови Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Сфери вживання англо-американізмів у 

сучасній німецькій мові” 

Каленська 

Анжеліка 

Василівна 

учитель української мови та літератури Берегівської 

загальноосвітньої школи I – III ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням англійської мови ім. Т.Г. Шевченка Берегівської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник робіт: 

„Тату - мистецтво прикрашати тіло чи спосіб 

самовираження”, „Струни серця” 

Канюк Ольга 

Михайлівна 

вчитель біології Міжгірської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Гінкго дволопатеве –

реліктовий вид, поширеність та цінність для медицини” 
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Качов Анжеліка 

Бейлівна 

практичний психолог Берегівської гімназії Берегівської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Соціально-психологічні зміни в сім'ї після народження 

дитини з особливими потребами” 

Кінаш Оксана 

Василівна 

вчитель української мови та літератури Мукачівського ліцею 

мукачівської міської ради, науковий керівник роботи „Обряд 

хрестин як релігійне і світське дійство.” 

Кіндюх Тетяна 

Святославівна 

учитель математики класичної гімназії Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник робіт: 

„Системи з двома змінними як математичні моделі в 

економічних задачах”, „Розв'язування задач за допомогою 

графів” 

Клепач Ія 

Петрівна 

вчитель музичного мистецтва Ужгородської спеціалізованої 

школи І – ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням 

англійської мови Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Містерія руху у 

всесвітній анімації” 

Клецко Юрій 

Миколайович 

учитель історії Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, науковий керівник робіт: 

„Специфіка дерев’яної іграшки як модний тренд від 

етнічності до освітнього простору”,  „Соціальні мережі як 

засіб комунікації сучасних українців та їх вплив на 

формування національної свідомості” 

Кобзєва Оксана 

Миколаївна 

учитель історії Берегівської гімназії Берегівської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник робіт: „Голокост на 

Закарпатті та проблеми сучасного соціуму”, „Розвиток 

української скаутської організації Пласт у Берегові” 

Ковальчук Надія 

Гаврилівна 

учитель географії Берегівської гімназії Берегівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Інноваційна модель розвитку економіки України” 

Козир Марія 

Юріївна 

керівник гуртків МАН, практичний психолог Ізянської 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Психологічні аспекти розвитку пам’яті 

молодшого школяра” 

Колесник Павло 

Олегович 

кандидат медичних наук, доцент кафедри терапії та сімейної 

медицини ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

науковий керівник роботи „Валідизація опитника 

„внутрішнього відчуття лікаря” 

Комар Віта 

Іллівна 

учитель історії Мукачівського ліцею № 11, Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Водні шляхи сполучення Закарпаття в кінці XVIII - початку 

XX століття” 

Корчинська 

Оксана 

Олександрівна 

доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та 

гігекології ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

науковий керівник роботи „Профілактика раку шийки матки 

серед населення Закарпаття” 
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Кострець 

Анастасія 

Михайлівна 

керівник секції МАН „Історія України”, вчитель історії 

гімназії-інтернату міста Хуста, науковий керівник роботи 

„Кирило Розумовський - гетьман Війська Запорізького, чи 

граф Російської імперії” 

Кострець Світлана 

Петрівна 

учитель зарубіжної літератури Копашнівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Кулінарний аспект назви твору як метафора 

життя головної героїні (за романами Йоанни Ягелло „Кава з 

кардамоном”, „Шоколад із чилі”, „Тирамісу з полуницями” 

Котова Оксана 

Миколаївна 

учитель географії Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Підприємництво як основна сучасна форма 

господарювання”, „Труднощі створення успішного старт-апу” 

Котурбаш Галина 

Анатоліївна 

вчитель зарубіжної літератури Міжгірської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів імені Августина Волошина 

Міжгірської районної ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Проблематика роману Барбари Космовська 

„Буба” 

Кравець Даніела 

Василівна 

вчитель історії та географії Солотвинського ліцею-інтернату з 

румунською мовою навчання ім. М. Емінеску Солотвинської 

селищної ради Тячівського району Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Історія єврейського Солотвина  

( на основі спогадів учасників)” 

Кречко Орися 

Володимирівна 

вчитель біології Тур’я-Реметівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Zero waste school Тур'ї Ремети” 

Кривцова Марина 

Валеріївна 

кандидат біологічних наук, доцент кафедри генетики, 

фізіології рослин та мікробіології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, науковий керівник роботи  

„Вплив фітосептиків на умовно патогенні мікроорганізми” 

Криницька Тетяна 

Михайлівна 

вчитель фізики Ужгородської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4 із поглибленим 

вивченням словацької мови Ужгородської міської ради, 

науковий керівник роботи „Твердість клинка ножа - основна 

характеристика його якості” 

Куруц Наталія 

Василівна 

вчитель української мови та літератури Міжгірської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів імені Августина 

Волошина Міжгірської районної ради Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Туристична Міжгірщина: 

сучасний стан і перспективи розвитку” 
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Кушнірчук 

Вікторія Іванівна 

учитель української мови та літератури Плосківської 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів Полянської сільської 

ради, науковий керівник роботи „Дослідження творчої 

спадщини Олександра Митрака. Невідомий щоденник 

будителя” 

Лавришин 

Марина Юріївна 

вчитель української мови та літератури Тернівської 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів Тернівської сільської 

ради Тячівського району Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Поетика символічного образу творчості 

Василя Стуса” 

Левіцкі Мар'яна 

Миколаївна 

вчитель математики Мукачівського ліцею № 11 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Фрактальні криві” 

Лешко Олена 

Вікторівна 

учитель математики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи  „Числа Фібонначі” 

Лисак Андрій 

Андрійович 

керівник гуртка МАН, вчитель математики та інформатики 

Виноградівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Виноградівської районної ради Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Buzy Board „FUTURE” 

Лях Марина 

Іванівна 

керівник секції фольклористика Приборжавської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Іршавської районної 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Тематичне багатство коломийок Боржавської Долини” 

Маджара Наталія 

Андріївна 

вчитель англійської мови Лазівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Тячівської міської ради Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Сучасний погляд на молодіжний 

сленг в англійській мові” 

Мазур Євген 

Сергійович 

вчитель англійської мови Запереділянської загальноосвітньої 

школи І – ІІ ступенів Міжгірської районної ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи  

„Хрущовське десятиліття” в державно-церковних відносинах 

(1954-1964 рр.)” 

Мазур Євген 

Сергійович 

керівник гуртків Районного центру позашкільної освіти 

Міжгірської районної ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Міжнародна позиція Російської імперії та 

Франції в зовнішньополітичній європейській системі (1812-

1815 рр.)” 

Мазур Марина 

Михайлівна 

вчитель історії Міжгірської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи  І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів імені Августина Волошина Міжгірської районної 

ради Закарпатської області, науковий керівник робіт: 

„Археологічні пам’ятки слов’ян на Закарпатті”, 

„Опришківський рух на Закарпатті кінця XVI – першої 

половини ХІХ ст.” 
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Малеш Ганна 

Юріївна 

керівник гуртка МАН Виноградівського районного центру 

позашкільної роботи, науковий керівник роботи  „Промисли 

та ремесла в етнокультурі Виноградівщини” 

Матвійців Леся 

Василівна 

учитель української мови та літератури Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату  

з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради, науковий керівник роботи „Соціальна 

адаптація учнів-початківців у Новій українській школі” 

Матьовка 

Людмила 

Миколаївна 

учитель історії Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Місце пам’яток замкової архітектури в 

розвитку туризму на Закарпатті (проблеми, перспективи, 

пошуки)”, „Бокораші: історія та експонати музею лісу і 

сплаву на Чорній ріці” 

Мацканюк Оксана 

Миколаївна 

керівник гуртка Хустського районного центру науково-

технічної тврчості учнівської молоді Хустської районної 

державної адміністрації, науковий керівник роботи 

„Відродження театрального мистецтва на теренах Хустщини” 

Мельникова Леся 

Іванівна 

учитель англійської мови Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Художньо-стилістична своєрідність новел 

О. Генрі” 

Мицька Микола 

Михайлович 

вчитель історії Тур’я Пасіцької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Гендерна рівність в суспільному 

житті на території України” 

Молнар Оксана 

Василівна 

учитель-методист української мови та літератури 

Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-

інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів 

Закарпатської обласної ради, науковий керівник роботи 

„Креолізований текст у рекламі” 

Нюл Оксана 

Степанівна 

вчитель української мови та літератури Виноградівської 

гімназії Виноградівської районної ради Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Образ Святого Миколая у 

місцевих оповіданнях, колядках, віршах, іконах, храмах, 

монастирях, місцевих розписах” 

Павлович Іоанна 

Василівна 

учитель англійської мови Свалявської гімназії Свалявської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Функціонування фразеологізмів у творі В.С.Моема 

„Театр” 

Паш Жанна 

Іванівна 

вчитель основ здоров’я Буштинського ліцею Тячівської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи  „Як впливає зубна паста на здоров’я та красу зубів” 
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Пермякова Надія 

Павлівна 

вчитель фізики Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням англійської мови 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Розробка автоматизованого механічного 

пристрою для пересування сходами людей з особливими 

потребами” 

Печора Надія 

Іванівна 

вчитель української мови та літератури Макарівської 

загальноосвітньої школи I – III ступенів, науковий керівник 

робіт: „Виготовлення шпильки для волосся в техніці канзаші”, 

„Злочин” і „Кара”:антиколгоспні виступи та політичні 

репресії макарівчан кінця 40-х початку 50-х років ХХ 

століття” 

Пилип Марія 

Андріївна 

вчитель географії Хустської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів №5 Хустської міської ради, керівник 

етнографічного музею школи, науковий керівник роботи 

„Своя сорочка ближча до тіла” 

Пилипець 

Маріанна 

Володимирівна 

учитель української мови та літератури Малоберезнянської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Великоберезнянської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Молитва у творчості Василя Стуса” 

Планчак Жанна 

Михайлівна 

учитель історії Великоберезнянської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Великоберезнянської районної ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Громадянське суспільство та релігійне життя у контексті 

життєтворчості кардинала Любомира Гузара” 

Плиска Наталія 

Василівна 

вчитель біології Виноградівської гімназії Виноградівської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Вплив засобів масової та комунікативної інформації 

на здоров'я сучасного підлітка” 

Поган Марія 

Петрівна 

учитель біології та екології Рокосівської загальноосвітньої 

школи I – III ступенів Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Вплив екологічних факторів на стан популяцій 

кісткових риб в умовах рибоводної станції с. Рокосова”, 

„Ліхеноіндикація як один із методів визначення ступеня 

забруднення навколишнього середовища околиць села 

Рокосово” 

Половка 

Владислав 

Васильович 

учитель біології Великораковецької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Економимо енергію – 

рятуємо Землю. Лайфхаки по енергозбереженню.” 

Поп Лариса 

Миколаївна 

вчитель основ здоров’я Буштинського ліцею Тячівської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Дослідження ротової порожнини та профілактика 

стоматологічних захворювань” 
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Попович 

Володимир 

Іванович 

вчитель фізики Завидівської загальноосвітньої школи І – ІІ 

ступенів, керівник секції МАН Мукачівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості, науковий керівник 

роботи „Сучасні дослідження карликових планет: Гігея та 

Церера” 

Попович Ганна 

Іванівна 

вчитель біології Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник робіт: „Експозиція розкладання виробів з 

макулатури в навколишньому середовищі”, „Профілактика 

виникнення карієсу зубів та ювенільних гінгівітів” 

Попович Оксана 

Веніамінівна 

педагог-організатор Калинівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Калинівської сільської ради Тячівського 

району Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Учнівське врядування у школі” 

Попович Юрій 

Миколайович 

керівник гуртків Рахівського районного центру науково-

технічної творчості, науковий керівник роботи „Герпетофауна 

Свидовецького масиву Українських Карпат” 

Поян Нінель 

Анатоліївна 

учитель англійської мови Мукачівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 13 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Лексичні 

новоутворення як спосіб збагачення підліткового сленгу” 

Прокопів Наталія 

Вікторівна 

учитель історії та правознавства Хустської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 5 Хустської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник робіт: „Хустський 

замок як об’єкт археологічних досліджень”, „Проблеми 

юриспруденції у період існування незалежної України”, 

„Історія міста Хуст в переказах та легендах” 

Резуненко Олена 

Анатоліївна 

вчитель інформатики Великолазівського закладу загальної 

середньої освіти І – ІІІ ступенів Баранинської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Історична ретроспектива радіаційного фону 

Ужгородського та Мукачівського районів” 

Роман Яна 

Михайлівна 

вчитель географії Буштинського ліцею Тячівської районної 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Закарпаття потопає у смітті. Проблеми сміття і способи 

боротьби з ним” 

Романенко Ірина 

Леонідівна 

вчитель біології Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням англійської мови 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Селекція стійких до нітратів штамів 

бактерій роду Azotobakter” 

Рубіш Тетяна 

Михайлівна 

вчитель біології та екології Великолучківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, керівник секції МАН 

Мукачівського районного центру дитячої та юнацької 

творчості, науковий керівник роботи „Перевага шпалерного 

способу вирощування огірків на присадибних ділянках” 
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Рябощук Михайло 

Михайлович 

викладач фізики природничо-гуманітарного коледжу 

Державного вищого навчального закладу „Ужгородський 

національний університет”, науковий керівник роботи 

„Дослідження теплових втрат різних приміщень” 

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 робіт: „Визначення 

впливу мікотоксинів роду Аспергіл на людину і біоту”, 

„Тахіни – паразити листогризучих шкідників саду околиць с. 

Сокирниця Хустського район”, „Розвиток когнітивних 

функцій молодших школярів в умовах інформаційного 

суспільства” 

Савко Оксана 

Володимирівна 

учитель історії та правознавства Великоберезнянської гімназії 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Корупція чи ні? Щоденні 

запитання про доброчесність, етику та протидію корупції у 

шкільному середовищі” 

Савчин Наташа 

Василівна 

учитель біології Мукачівського ліцею № 10 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Експрес відстеження та динаміка поширення нових 

інвазійних видів комах-шкідників винограду” 

Сатмарі Марія 

Емерихівна 

вчитель хімії Великолазівського закладу загальної середньої 

освіти І – ІІІ ступенів Баранинської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Визначення вмісту консервантів та 

поживних речовин в продуктах харчування” 

Світлик Ірина 

В'ячеславівна 

вчитель біології Іршавського закладу загальної середньої 

освіти І – ІІІ ступенів №1, науковий керівник роботи 

„Лікарські рослини середньої течії річки Іршавка” 

Світлинець 

Андрій 

Андрійович 

директор історико-краєзнавчого музею Іршавського міського 

центру позашкільної освіти, науковий керівник роботи 

„Розвиток українських земель у складі Чехословацької 

республіки на прикладі м. Іршава” 

Семенюк Михайло 

Васильович 

директор, керівник гуртків Рахівського районного центру 

науково-технічної творчості, науковий керівник роботи 

„Донозональна діагностика та лікування на основі 

інформаційно-енергетичної концепції” 

Сербайло Оксана 

Петрівна 

учитель зарубіжної літератури класичної гімназії 

Ужгородської міської ради, науковий керівник роботи 

„Світоглядні й естетичні засади пост-постмодернізму у романі 

М. Геддона „Загадковий нічний інцидент із собакою” 

Симйон Мар’яна 

Іванівна 

учитель географії Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, науковий керівник робіт: „Соціально-

економічний розвиток Хустщини”, „Гідролого-

геоморфологічні процеси північно-східних схилів масиву 

Оаш” 
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Скічка Тамара 

Олександрівна 

вчитель німецької мови Міжгірської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Особливості відтворення 

молодіжного сленгу (на матеріалі серіалу „Nieprzgotowani” та 

сучасного усного мовлення)” 

Славич Марія 

Михайлівна 

учитель української мови та літератури Мукачівського ліцею, 

науковий керівник роботи „Застаріла лексика в романі  

І. Нечуя - Левицького „Князь Єремія Вишневецький” 

Сорока Олена 

Олександрівна 

вчитель математики Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи  „Метод Штурма та його застосування” 

Стецевич Тетяна 

Віталіївна 

учитель англійської мови Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Словотвірний аналіз неологізмів 20-21 

століття на основі прикладів з мас-медіа” 

Стець Володимир 

Федорович 

вчитель економіки та екології Синевирсько-Полянської 

загальноосвітньої школи I – III ступенів Міжгірської районної 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Збереження гірського типу буро-карпатської породи великої 

рогатої худоби” 

Товт Ксенія 

Аркадіївна 

вчитель української мови і літератури Тур’я-Реметівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Перечинського 

району Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Тематичне розмаїття весільних пісень та обрядів села Тур’я-

Ремети Перечинського району Закарпатської області” 

Тодер Дмитро 

Дмитрович 

учитель української мови і літератури лінгвістичної гімназії 

ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Лексичні помилки в 

телевізійних мас-медіа (на прикладі серіалу „Школа”)” 

Томаш Іванна 

Михайлівна 

учитель фізики й астрономії Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Дослідження сонячної активності за 

знімками SOHO”, „Візуалізація звукових хвиль”, „Вплив 

астероїдів на Землю. Астероїдна небезпека”, „Дослідження 

шумового забруднення м. Ужгород”, „Термоелектричні 

матеріали” 

Тонкошкурова 

Лариса Іванівна 

учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури 

Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів  

№ 20 Мукачівської міської ради Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Модернізація образу 

середньовічного життєлюба в європейській драмі ідей (на 

прикладі драми Лесі Українки „Камінний господар” та 

комедії Б.Шоу „Людина і Надлюдина”)” 
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Турянчик Любов 

Анатоліївна 

учитель математики Мукачівського ліцею Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Вектори та їх застосування” 

Угляк Віра 

Георгівна 

учитель історії Мукачівського ліцею № 11 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Внутрішнє планування та інтер'єр народного житла 

Закарпаття (д.п.XIX - ХХ ст.)” 

Угрин Володимир 

Іванович 

учитель фізики Берегівської гімназії Берегівської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Геофізичні 

дослідження свердловини” 

Унгурян Ольга 

Михайлівна 

учитель хімії Мукачівського ліцею № 6 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник робіт: „Вплив 

добрив на врожайність картоплі сорту Свалявська, вирощеної 

в гірській зоні Карпат”, „Вміст транс-жирів в молочній 

продукції та їх вплив на організм людини” 

Фабріцій Вікторія 

Іванівна 

учитель біології Берегівської гімназії Берегівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи „Вплив 

спілкування на характер, психологічний стан та здоров'я 

підлітків” 

Феєр Вікторія 

Степанівна 

вчитель географії та економіки Тересвянської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Тересвянської 

селищної ради Тячівського району Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Дефіцит питної води – найбільша 

проблема людства” 

Фізер Максим 

Михайлович 

доцент кафедри органічної хімії ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат хімічних наук, науковий 

керівник роботи „Синтез гексабромотелуратів заміщених  

5-аміно-3-меркапто-1,2,4-триазолу з антигрибковою 

активністю” 

Фіцай Євгенія 

Томівна 

вчитель української мови та літератури Міжгірської 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Трагічна доля жінки крізь призму художнього 

полотна романів Марії Матіос „Солодка Даруся” та 

„Щоденник страченої” 

Фуцур Надія 

Василівна 

учитель зарубіжної літератури Воловецького закладу 

загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Воловецької 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Громадянин Ніхто” 

Хараїн Лариса 

Іванівна 

практичний психолог Березниківської загальноосвітньої 

школи  І – ІІІ ступенів Свалявської районної ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Вплив 

комп’ютерних технологій на особистість школяра” 
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Химинець Віталія 

Михайлівна 

учитель історії Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, науковий керівник робіт: „Трагедія 

Голокосту на Закарпатті”, „Феномен щастя: соціально-

філософський аналіз”, „Трьохсвятительський скит у селі 

Велятино Хустського району Закарпатської області” 

Хіль Світлана 

Василівна 

учитель англійської мови Ільницького спортивно-

гуманітарного ліцею Іршавської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Походження та розвиток 

англійських прізвищ” 

Ходанич Людмила 

Іванівна 

вчитель фізики Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 8 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Аналіз надзвичайних 

фізичних властивостей води” 

Хома Андрея 

Михайлівна 

учитель біології лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Експрес біодеструкція органічних відходів” 

Цанько 

Мирослава 

Юріївна 

учитель хімії Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи „Цінні 

властивості екстрактів ягідної сировини Закарпаття:ожина 

польова” 

Цигика Надія 

Іванівна 

вчитель французької мови Мукачівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 2 ім. Т.Г.Шевченка Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Функціонування і адаптація англійських запозичень у 

французькій пресі” 

Чечур Михайло 

Михайлович 

учитель історії Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник робіт: „Уроки 

японського економічного дива”, „Україна-ЄС: проблеми та 

перспективи інтеграції”, „Вплив соціальних мереж на 

становлення сучасної молоді” 

Чобаня Вікторія 

Валеріївна 

учитель української мови та літератури Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Архецінне діаспорне видання Шевченкових творів: празький 

„Кобзар” 1941 р.” 

Чурей Наталія 

Іванівна 

керівник гуртка Великоберезнянського районного центру 

позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Тіні забутих історій Другої 

світової війни: факти, люди, пам’ять cучасників” 

Шеверя 

Мирослава 

Юріївна 

вчитель економіки й інформатики Хустської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 Хустської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Інфляційні процеси та управління ними” 
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Шелемончак 

Ірина Юріївна 

заступник директора з виховної роботи Ставненської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Великоберезнянської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Фольклорні перлини Великоберезнянщини: традиції 

та обряди під час Різдвяних свят” 

Шимон Вікторія 

Геогргіївна 

учитель української мови та літератури Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради, науковий керівник роботи „Вияв краси крізь 

призму власної літературної творчості” 

Шимон Віталія 

Іванівна 

учитель історії Данилівського навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітній навчальний заклад  

І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, 

науковий керівник робіт: „Весілля в духовній культурі 

долинян с. Данилово Хустського району Закарпатської 

області (кін. ХІХ - ХХ ст.)”, „Соборність України: історичне 

минуле та сучасні виклики”, „Порівняльна характеристика 

тоталітарних режимів ХХ ст.” 

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 робіт: „Особливості захворювання Оніхомікоз, його 

причини, симптоми та наслідки”, „Вплив гірського 

середовища на організм людини” 

Шкірта Наталія 

Михайлівна 

учитель хімії та біології Полянської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Полянської сільської ради, науковий керівник 

роботи „Дослідження радіопротекторних властивостей 

рослин” 

Штелиха Марина 

Петрівна 

учитель математики Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Діофантові рівняння” 

Шульженко 

Людмила 

Геннадіївна 

вчитель історії Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Місія церкви як соціального інституту та 

пропагування релігійних цінностей в українському соціумі на 

прикладі мукачівської греко-католицької єпархії 40-х років 

ХХ ст” 

Щербей 

Ярославна 

Владиславівна 

вчитель української мови та літератури Ужгородської 

спеціалізованої школи  І – ІІІ ступенів №3 з поглибленим 

вивченням англійської мови Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Поетика 

притчі у книзі Мирослава Дочинця „Єдин” 
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Якоб Оксана 

Михайлівна 

учитель французької та англійської мови Сокирницької 

загальноосвітньої школи I – III ступенів з поглибленим 

вивченням французької мови Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Неологізми у сучасній французькій мові” 
  


