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ЖУРІ 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів Малої академії наук відділення фізики і астрономії, математики, 

економіки, технічних наук та комп’ютерних наук 

 

Відділення фізики і астрономії 

секція Теоретична фізика 

Карбованець Мирослав Іванович  голова журі секції, кандидат фізико-

математичних наук, завідувач кафедри 

теоретичної фізики, заступник декана 

фізичного факультету ДВНЗ 

„Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Рубіш Василь Васильович кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри теоретичної фізики 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Алексій Віталій Вікторович завідувач лабораторіями кафедри 

теоретичної фізики ДВНЗ 

„Ужгородський національний 

університет”(за згодою) 

Лібак Оксана Андріївна секретар секції, методист 

Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді 

секція Експериментальна фізика 

Суран Василь Васильович голова журі секції, доктор фізико-

математичних наук, професор кафедри 

квантової електроніки ДВНЗ 

„Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Шуаібов Олександр Камілович доктор фізико-математичних наук, 

професор кафедри квантової електроніки 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 
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Шевера Ігор Васильович старший викладач кафедри квантової 

електроніки ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

 

Дичка Оксана Йосипівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді 

секції Астрономія і астрофізика та Аерофізика і космічні дослідження 

Єпішев Віталій Петрович голова журі секції, кандидат фізико-

математичних наук, доцент кафедри 

оптики, керівник лабораторії космічних 
досліджень ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Гуранич Павло Павлович кандидат фізико-математичних наук, 

доцент, завідувач кафедри оптики ДВНЗ 

„Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Шуста Володимир Семенович кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри оптики ДВНЗ 

„Ужгородський національний 
університет” (за згодою 

Дребітко Алла Вікторівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської 
молоді 

 

Відділення математики 

секція Математика 

Сливка-Тилищак Ганна Іванівна голова журі секції, кандидат фізико-

математичних наук, доцент кафедри теорії 

ймовірностей і математичного аналізу 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Погоріляк Олександр Олександрович кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри теорії ймовірностей і 

математичного аналізу ДВНЗ 

„Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 
Герич Мирослава Сергіївна кандидат фізико-математичних наук, 

старший викладач кафедри теорії 

ймовірностей і математичного аналізу 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Руднянська Марія Миколаївна секретар секції, завідувач відділу 

Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді 

cекція Прикладна математика 
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Кондрук Наталія Емерихівна голова журі секції, кандидат фізико-

математичних наук, доцент кафедри 

кібернетики і прикладної математики 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 
Юрченко Наталія Василівна кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри алгебри та 

диференціальних рівнянь ДВНЗ 

„Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Кузка Олександр Іванович кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри cистемного аналізу та 

теорії оптимізації ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Шаркаді Маріанна Миколаївна кандидат економічних наук, доцент 

кафедри кібернетики і прикладної 

математики ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Попович Наталія Володимирівна секретар секції, методист 

Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді 

cекція Математичне моделювання 

Глебена Мирослава Іванівна голова журі секції, кандидат фізико-

математичних наук, доцент, завідувач 

кафедри cистемного аналізу та теорії 

оптимізації ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою)  

Брила Андрій Юрійович кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри cистемного аналізу та 

теорії оптимізації ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Ломага Марія Михайлівна старший викладач кафедри cистемного 

аналізу та теорії оптимізації ДВНЗ 

„Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 
Ростока Василь Іванович секретар секції, методист Закарпатського 

обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Відділення економіки 

cекція Економічна теорія та історія економічної думки 

Герзанич Віталій Михайлович голова журі секції, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 
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Булеца Надія Володимирівна кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економічної теорії ДВНЗ 

„Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Ящищак Віталій Степанович секретар секції, заступник директора 

Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді 

секція Фінанси, грошовий обіг і кредит 

Бутурлакіна Тетяна Олександрівна голова журі секції, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри 

фінансів і банківської справи ДВНЗ 

„Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Заславська Ольга Ігорівна кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів і банківської справи 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Лазоренко Олена Володимирівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді 

 

секція Мікроекономіка та макроекономіка 

Палійчук Євгенія Святославівна голова журі секції, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Кушнір Юрій Борисович кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економічної теорії ДВНЗ 

„Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Левляс Тетяна Василівна секретар секції, заступник директора 

Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді 

Відділення комп’ютерних наук 

cекції, Технології програмування Мультимедійні системи, навчальні та ігрові 

програми  

Горват Петро Петрович голова журі секції, кандидат фізико-

математичних наук, доцент, завідувач 

кафедри комп’ютерних систем та мереж 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Далекорей Анатолій Васильович старший викладач кафедри 

комп’ютерних систем та мереж ДВНЗ 

„Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 
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Гедеон  Ганна Олегівна  асистент кафедри комп’ютерних систем 

та мереж ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 
Туряниця Олександр Васильович секретар секції, методист Закарпатського 

обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

cекції Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту, 

Internet-технології та WEB дизайн, Комп’ютерні системи та мережі 

Сватюк Олександр Ярославович голова журі секції, старший викладач 

кафедри комп’ютерних систем та мереж 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Самусь Євгенія Іванівна старший викладач кафедри 

комп’ютерних систем та мереж ДВНЗ 

„Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Безвершенко Євген Ігорович старший викладач кафедри 

комп’ютерних систем та мереж ДВНЗ 

„Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Компанієць Оксана Павлівна асистент кафедри комп’ютерних систем 

та мереж ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Шикула Михайло Михайлович секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді 

секція Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем 
Петрушко Ірина Антонінівна голова журі секції, кандидат фізико-

математичних наук, доцент кафедри 

твердотільної електроніки та 

інформаційної безпеки ДВНЗ 

„Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Чобаль Олександр Ілліч кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри твердотільної 

електроніки та інформаційної безпеки 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Буковецький Василь Іванович аспірант кафедри твердотільної 

електроніки та інформаційної безпеки 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Стельмах Дмитро Володимирович секретар секції, завідувач відділу 

Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді 
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Відділення технічних наук 

cекції Матеріалознавство, Електроніка та приладобудування, Екологічно-

безпечні технології та ресурсозбереження 

Іваницький Валентин Петрович голова журі секції, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач 

кафедри приладобудування ДВНЗ 

„Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 
Рябощук Михайло Михайлович  кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри приладобудування ДВНЗ 

„Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Цигика Володимир Васильович кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри приладобудування ДВНЗ 

„Ужгородський національний 
університет” (за згодою) 

Чичура Ігор Іванович кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри приладобудування 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Томашевська Ольга Казимирівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді 

cекції Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології 

Заяць Тарас Михайлович голова журі секції, кандидат фізико-

математичних наук, доцент, завідувач 

кафедри електронних систем ДВНЗ 

„Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Юркін Ігор Михайлович кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри електронних систем 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Горват Анжеліка Карлівна  секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді 

секція Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка, 

Технологічні процеси та перспективні технології, Науково-технічна творчість 

та винахідництво 

Жигуц Юрій Юрійович голова журі секції, доктор технічних 

наук, професор, завідувач кафедри 

технології машинобудування ДВНЗ 

„Ужгородський національний 

університет” (за згодою)  
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Легета Ярослав Павлович старший викладач кафедри технології 

машинобудування ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Крайняй Іван Іванович старший викладач кафедри технології 

машинобудування ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Якимович Василь Якимович секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації  

від 20.12.2021 № 695 

 

 

 

 

ЖУРІ 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів Малої академії наук відділення мовознавства, літературознавства, 

фольклористики та мистецтвознавства 

 
Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

секція Українська література 

Барчан Валентина Володимирівна голова журі секції, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри української 

літератури ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 
Ігнатович Олександра Степанівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української літератури ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою)  

Попович Наталія Володимирівна секретар секції, методист Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді 

секція Зарубіжна література 

Рошко Михайло Михайлович голова журі секції, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри романських мов та зарубіжної 

літератури ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Славич Тетяна Ярославівна старший викладач кафедри романських мов та 

зарубіжної літератури ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Гаврило Ігор Володимирович старший викладач кафедри романських мов та 

зарубіжної літератури ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Дребітко Алла Вікторівна секретар секції, керівник гуртків Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

секція Фольклористика  

Тиховська Оксана Михайлівна голова журі секції, доктор філологічних наук, 

професор кафедри української літератури ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 

Демчик Марта Іванівна старший викладач кафедри слов’янської 
філології та світової літератури ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 
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Чижмар Ольга Михайлівна старший викладач кафедри української 

літератури ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 
Лібак Оксана Андріївна секретар секції, методист Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

секція Літературна творчість 
Вароді Христина Василівна учитель української мови та літератури 

Ужгородської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 6 імені В.С.Гренджі-Донського 

управління освіти Ужгородської міської ради, 

член Національної спілки письменників 

України (за згодою) 

Гаврош Олександр Дюлович завідувач літературно-драматичної частини 

Закарпатського академічного обласного 

українського музично-драматичного  театру 

імені братів Юрія-Августина та Євгена  

Шерегіїв, член Національної спілки 

письменників України (за згодою) 

Стойка Марія Петрівна викладач-методист комунального вищого 

навчального закладу освіти „Ужгородський 

інститут культури і мистецтв” Закарпатської 

обласної ради (за згодою)  

Руднянська Марія Миколаївна секретар секції, завідувач відділу 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

секція Мистецтвознавство 

Волощук Аліна Володимирівна голова журі секції, кандидат педагогічних 

наук, доцент, завідувач кафедри культури та 

суспільно-гуманітарних дисциплін 

Закарпатської академії мистецтв (за згодою) 

Гаврош Оксана Іванівна кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

культури та суспільно-гуманітарних дисциплін 

Закарпатської академії мистецтв (за згодою) 

Пилип Роман Іванович кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

живопису Закарпатської академії мистецтв (за 

згодою) 

Левляс Тетяна Василівна секретар секції, заступник директора 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

Відділення мовознавства  

секція Українська мова 

Баньоі Вероніка Федорівна голова журі секції, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри української мови ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 

Негер Оксана Богданівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 
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Харьківська Олеся Василівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Ярошинська Брігітта Ігорівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

секція Англійська мова 

Рогач Леся Валеріївна голова журі секції, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри англійської філології 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Сливка Мирослава Іванівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської філології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Шовак Оксана Іванівна  кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської філології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Томашевська Ольга Казимирівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

секція Німецька мова 

Ладченко Мирослава Михайлівна голова журі секції, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри німецької філології 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Синьо Вікторія Василівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

німецької філології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Горват Анжеліка Карлівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

секція Французька мова 

Смужаниця Діана Іванівна голова журі секції, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри романських мов та 

зарубіжної літератури ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Кікало Анжеліка Василівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

романських мов та зарубіжної літератури 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Літун Людмила Федорівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 
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секції Польська мова 

Зимомря Іван Миколайович голова журі секції, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри теорії та практики 

перекладу ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою); 
Бедзір Наталія Прокопівна доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри слов’янської філології та світової 

літератури ДВНЗ „Ужгородський національний 
університет” (за згодою) 

Лазоренко Олена Володимирівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації  

від 20.12.2021 № 695 

 

ЖУРІ 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів Малої академії наук відділення хімії та біології,  

екології та аграрних наук 

 

Відділення хімії та біології 

секція Медицина  

Михалко Ярослав Омелянович голова журі секції, кандидат медичних наук, 

доцент кафедри терапії та сімейної медицини 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Братасюк Андрій Миколайович кандидат медичних наук, доцент кафедри 

терапії та сімейної медицини ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” 

(за згодою) 

Варваринець Антоніна Василівна асистент кафедри терапії та сімейної 

медицини ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Руднянська Марія Миколаївна секретар секції, завідувач відділу 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

секція Валеологія 

Рудакова Світлана Олександрівна голова журі секції, кандидат медичних наук, 

доцент кафедри терапії та сімейної медицини 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Ігнатко Людмила Василівна кандидат медичних наук, доцент кафедри 

охорони материнства і дитинства ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” 

(за згодою) 

Гнепа Яна Юріївна асистент кафедри терапії та сімейної 

медицини ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Ладижець Ольга Олесівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

секція Загальна біологія 

Кишко Каріна Миколаївна голова журі секції, кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри генетики, фізіології 

рослин та мікробіології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 
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Кривцова Марина Валеріївна кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

генетики, фізіології рослин та мікробіології 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Бесеганич Інна Веніаминівна кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

ботаніки ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Попович Наталія Володимирівна  секретар секції, методист Закарпатського 

обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

секція Біологія людини 

Чумак Василь Олександрович голова журі секції, кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри ентомології та 

збереження біорізноманіття ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” 

(за згодою) 

Симочко Людмила Юріївна кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

ентомології та збереження біорізноманіття 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Вайда Петро Васильович кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

генетики, фізіології рослин та мікробіології 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Лазоренко Олена Володимирівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

Секції: Зоологія, Ботаніка 

Гасинець Ярослава Степанівна голова журі секції, кандидат біологічних 

наук, доцент, декан біологічного факультету 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Куртяк Федір Федорович кандидат біологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри зоології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Станкевич-Волосянчук Оксана 

Ігорівна 

кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

зоології ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Горват Анжеліка Карлівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

секція Хімія 

Барчій Ігор Євгенович голова журі секції, доктор хімічних наук, 

професор, завідувач кафедри неорганічної 

хімії ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 
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Воронич Ольга Гаврилівна кандидат хімічних наук, доцент кафедри 

аналітичної хімії ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Сливка Михайло Васильович кандидат хімічних наук, доцент кафедри 

органічної хімії ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 
Лібак Оксана Андріївна методист Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді 

секція Психологія 

Михайлишин Уляна Богданівна голова журі секції, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 

Борщ Костянтин Костянтинович кандидат соціологічних наук, доцент кафедри 

психології ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Юхименко Інна Василівна викладач кафедри психології ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 
згодою) 

Дичка Оксана Йосипівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

Відділення екології та аграрних наук 

секція Екологія 

Чундак Степан Юрійович голова журі секції, доктор хімічних наук, 

професор, академік УТА, завідувач кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Кохан Олександр Павлович кандидат хімічних наук, доцент кафедри 

неорганічної хімії ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Галла-Бобик Світлана Василівна кандидат хімічних наук, доцент кафедри 

екології та охорони навколишнього середовища 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Дребітко Алла Вікторівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

секція Охорона довкілля та раціональне природокористування 

Сухарєв Сергій Миколайович голова журі секції, доктор хімічних наук, 

професор кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 
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Студеняк Ярослав Іванович кандидат хімічних наук, доцент кафедри 

екології та охорони навколишнього 

середовища ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Глух Олег Станіславович кандидат хімічних наук, доцент кафедри 

екології та охорони навколишнього 

середовища ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Левляс Тетяна Василівна секретар секції, заступник директора 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

секція Агрономія 

Симочко Віталій Вікторович голова журі секції, кандидат біологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри плодоовочівництва і 

виноградарства ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 
Садовська Надія Петрівна кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

плодоовочівництва і виноградарства  ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 

Зозуля Степан Степанович викладач кафедри плодоовочівництва і 

виноградарства  ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Томашевська Ольга Казимирівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

секція Ветеринарія та зоотехнія 

Дудинський Тіберій Тіберійович голова журі секції, кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри зоології ДВНЗ „Ужгородський 
національний університет” (за згодою) 

Ковальчук Наталія Єгорівна кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

зоології ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Фурик Юрій Іванович кандидат біологічних наук, старший лаборант 

кафедри ентомології та збереження 

біорізноманіття ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 
Стельмах Дмитро Володимирович секретар секції, завідувач відділу 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

секція Лісознавство 

Потіш Людвіг Адальбертович голова журі секції, кандидат біологічних наук, 
доцент, завідувач кафедри лісівництва ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 
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Задорожний Андрій Іванович  кандидат сільськогосподарських наук, старший 

викладач кафедри лісівництва ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 

Ростока Василь Іванович секретар секції, методист Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

секція Селекція та генетика 

Вакерич Михайло Михайлович голова журі секції, кандидат біологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри генетики, фізіології 

рослин та мікробіології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Колесник Анжела Володимирівна кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

генетики, фізіології рослин та мікробіології 

ДВНЗ „Ужгородський національний 
університет” (за згодою) 

Белчгазі Віра Йосипівна кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

генетики, фізіології рослин та мікробіології 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Ярошинська Брігітта Ігорівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

від 20.12.2021 № 695 

 

 

 

ЖУРІ 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів Малої академії наук відділення історії, наук про Землю, філософії 

та суспільствознавства 

 

Відділення історії 
секція Історія України 

Радченко Наталія Миколаївна голова журі секції, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри модерної історії України та 

зарубіжних країн ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Світлик Неля Михайлівна кандидат історичних наук, доцент кафедри 

античності, середньовіччя та історії України 

домодерної доби ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Попович Наталія Володимирівна секретар секції, методист Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

секція Археологія 

Прохненко Ігор Анатолійович голова журі секції, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри археології, етнології та 

культурології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Мойжес Володимир Валерійович  завідувач археологічного музею, доцент 

кафедри археології, етнології та культурології 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Стельмах Дмитро Володимирович секретар секції, завідувач відділу 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

секція Історичне краєзнавство 

Худіш Павло Миколайович  голова журі секції, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри археології, етнології та 

культурології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Славік Юрій Володимирович кандидат історичних наук, доцент кафедри 

археології, етнології та культурології ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 
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Ростока Василь Іванович секретар секції, методист Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

секція Етнологія 

Леньо Павло Юрійович голова журі секції, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри археології, етнології та 

культурології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Коцан Василь Васильович кандидат історичних наук, доцент кафедри 

археології, етнології та культурології ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 

Томашевська Ольга Казимирівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

секція Всесвітня історія 

Шніцер Ігор Омелянович голова журі секції, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри модерної історії України та 

зарубіжних країн ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Ісак Юрій Іванович кандидат історичних наук, доцент кафедри 

модерної історії України та зарубіжних країн 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Левляс Тетяна Василівна  секретар секції, заступник директора 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

Відділення наук про Землю 
секції: Географія та ландшафтознавство, Кліматологія та метеорологія 

Поп Степан Степанович голова журі секції, доктор фізико-

математичних наук, професор, завідувач 

кафедри фізичної географії та раціонального 

природокористування ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Карабінюк Микола Миколайович кандидат географічних наук, старший викладач 

кафедри фізичної географії та раціонального 

природокористування ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Мельничук Володимир Петрович старший викладач кафедри фізичної географії 

та раціонального природокористування ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 

Шароді Юлія Василівна асистент кафедри фізичної географії та 

раціонального природокористування ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 
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Горват Анжеліка Карлівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

секції, Гідрологія, Геологія, геохімія та мінералогія 

Салюк Мар’яна Романівна голова журі секції, кандидат географічних 

наук, доцент кафедри фізичної географії та 

раціонального природокористування ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 

Микита Михайло Михайлович кандидат географічних наук, доцент кафедри 

фізичної географії та раціонального 

природокористування ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Антонюк Оксана Сергіївна старший викладач кафедри фізичної географії 

та раціонального природокористування ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 

Бобок Ірина Сергіївна старший викладач кафедри фізичної географії 

та раціонального природокористування ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 

Лета Василь Васильович кандидат географічних наук, старший викладач 

кафедри фізичної географії та раціонального 

природокористування ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Туряниця Олександр Васильович секретар секції, методист Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

секція Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі 

Калинич Іван Васильович голова журі секції, кандидат технічних наук, 

доцент, декан географічного факультету (за 

згодою) 

Ничвид Марія Романівна старший викладач кафедри геодезії, 

землеустрою та геоінформатики (за згодою) 

Ярошинська Брігітта Ігорівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

Відділення філософії та суспільствознавства 
секція Філософія 

Мараєва Уляна Миколаївна голова журі секції, кандидат філософських 

наук, доцент кафедри філософії ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 

Ходанич Юрій Михайлович кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 
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Руднянська Марія Миколаївна секретар секції, завідувач відділу 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

секція Соціологія 

Шандор Федір Федорович голова журі секції, доктор філософських наук, 

професор, завідувач кафедри соціології та 

соціальної роботи, ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Варга Наталія Іллівна кандидат соціологічних наук, доцент кафедри 

соціології та соціальної роботи ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 

Афанасьєв Дмитро Миколайович  кандидат соціологічних наук, доцент кафедри 

соціології та соціальної роботи ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 

Ладижець Ольга Олесівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

секція Правознавство 

Карабін Тетяна Олександрівна голова журі секції, доктор юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри адміністративного, 

фінансового та інформаційного права ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 

Менджул Марія Василівна кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

цивільного права та процесу ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 

Попович Терезія Петрівна кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

теорії та історії держави і права (за згодою) 

Дребітко Алла Вікторівна секретар секції, керівник гуртків 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

секція Теологія, релігієзнавство та історія релігії 

Зан Михайло Петрович голова журі секції, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри політології і державного 

управління ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Буркало Валентин Васильович  кандидат філософських наук, доцент кафедри 

політології і державного управління ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” (за 

згодою) 

Лібак Оксана Андріївна секретар секції, методист Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді 
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секція Педагогіка 

Староста Володимир Іванович голова журі секції, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Розлуцька Галина Миколаївна доктор педагогічних наук, доцент, професор 
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