






ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти і науки 

   Закарпатської облдержадміністрації 

07.03.2019  №  62 

 

 

Список переможців ІІ (обласного)  етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України  

у 2019 році 

 

Відділення Екології та аграрних наук 

Секція Агрономія 

І місце 

Маргітай 

Володимир 

Васильович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – хімія 

ІІ місце 

Варваринець 

Роман Іванович 

учень 10 класу Сокирницької загальноосвітньої школи  

І - ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

ІІІ місце 

Карбованець 

Анжеліка 

Антоніївна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

Секція Ветеринарія та зоотехнія 

І місце 

Фегер Станіслав 

Михайлович 

учень 11 класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Хома Каріна 

Юріївна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

ІІІ місце 

Барзул Юрій 

Володимирович 

учень 11 класу Рокосівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – біологія 

Мамчич Степан 

Степанович 

учень 11 класу Хустської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 4 Хустської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 
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Продовження списка 

Секція Екологія 

І місце 

Логойда Катерина 

Любомирівна 

учениця 11 класу Мукачівської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Демчинська 

Роксолана 

Олегівна 

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

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – біологія 

Шелевер Софія 

Андріївна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

ІІІ місце 

Лучкей Наталія 

Іванівна 

учениця 10 класу Рокосівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – біологія 

Пехньо Габрієлла 

Юріївна 

учениця 10 класу Полянської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Полянської сільської ради Свалявського 

району Закарпатської області, базова дисципліна – українська 

мова 

Секція Лісознавство 

І місце 

Галушко Анастасія 

Олексіївна 

учениця 11 класу Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 10 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

ІІІ місце 

Варваринець 

Валентина 

Михайлівна 

учениця 9 класу Сокирницької загальноосвітньої школи  

І - ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

Секція Охорона довкілля та раціональне природокористування 

І місце 

Горблюк Ангеліна 

Миколаївна 

учениця 10 класу класичної гімназії Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Пацан Ганна 

Юріївна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

Тайглер Маріанна 

Євгенівна 

учениця 11 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 ім. О. С. Пушкіна Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – іноземна 

мова 
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Продовження списка 

ІІІ місце 

Кучак Максим 

Михайлович 

учень 10 класу Тур'я-Реметівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

базова дисципліна – біологія 

Проців Євген 

Миколайович 

учень 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 

Устай Анастасія 

Іванівна 

учениця 8 класу Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 10 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Шелельо Іванка 

Іванівна 

учениця 10 класу Іршавського закладу загальної середньої 

освіти І – ІІІ ступенів № 2 Іршавської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Секція Селекція та генетика 

І місце 

Роля Олександра 

Іванівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

ІІ місце 

Турянчич Наталія 

Олександрівна 

учениця 10 класу Великолазівського закладу загальної 

середньої освіти І - ІІІ ступенів Баранинської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області, базова 

дисципліна – біологія 

ІІІ місце 

Пушкаш Крістіна 

Оттівна 

учениця 11 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Самойлова 

Анастасія 

Павлівна 

учениця 10 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 

Рішко Роман 

Романович 

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 

Староста Назар 

Володимирович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 
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Продовження списка 

ІІ місце 

Зуб Віктор 

Володимирович 

учень 11 класу Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

ІІІ місце 

Коростелева 

Іванна Іванівна 

учениця 11 класу Ясінянської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Рахівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – математика 

Чернікова 

Ніколетт 

Вікторівна 

учениця 11 класу Виноградівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 8 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

Секція Фінанси, грошовий обіг і кредит 

І місце 

Шовак Мирослав 

Іванович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

ІІ місце 

Ковач Вікторія 

Юріївна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 8 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – математика 

Шаваєв Денис 

Бориславович 

учень 11 класу Берегівської гімназії Берегівської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

ІІІ місце 

Алексій Андрій 

Віталійович 

учень 11 класу Хустської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 3 Хустської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – математика 

Відділення Історії 

Секція Археологія 

І місце 

Добровольський 

Любомир 

Степанович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

ІІ місце 

Гевді Оксана 

Василівна 

учениця 11 класу Фанчиківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

ІІІ місце 

Мешко Марк 

Яношович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – історія України 
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Секція Всесвітня історія 

І місце 

Лучинець Юлія 

Віталіївна 

учениця 11 класу Торуньської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

 

ІІ місце 

Рогач Анастасія 

Олександрівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 15 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

ІІІ місце 

Дуран Яна Ігорівна учениця 10 класу Перечинської гімназії ІІ – ІІІ ступенів 

суспільно-гуманітарного напрямку, базова дисципліна – 

історія України 

Тягур Ілля 

Володимирович 

учень 10 класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

Шимон Станіслав 

Богданович 

учень 11 класу Данилівського навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітній навчальний заклад  

І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, 

базова дисципліна – історія України 

Секція Етнологія 

І місце 

Шимон Кароліна 

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 – історія України 

ІІ місце 

Ференці Юлія 

Михайлівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – історія України 

ІІІ місце 

Бабич Іванна 

Віталіївна 

учениця 11 класу Тячівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 2 Тячівської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

Вака Богдан 

Миколайович 

учень 11 класу Хустської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 5 Хустської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

Порохнавець 

Роман Омелянович 

учень 11 класу Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 
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Секція Історичне краєзнавство 

І місце 

Леньо Мирослава 

Ростиславівна 

учениця 11 класу Виноградівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 8 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

ІІ місце 

Базюк Христина 

Романівна 

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

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – історія України 

Горзов Петро 

Петрович 

учень 11 класу Білківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

Лендєл Катарина 

Олександрівна 

учениця 11 класу Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

ІІІ місце 

Дівинець Неля 

Іванівна 

учениця 9 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – історія України 

Комар Тетяна 

Іванівна 

учениця 11 класу Костринського ліцею Великоберезнянської 

районної ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

історія України 

Латошинський 

Юрій Юрійович 

учень 11 класу Тур’я Пасіцької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

базова дисципліна – історія України 

Міщанин Тарас 

Васильович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – історія України 

Секція Історія України 

І місце 

Пітра Василь 

Васильович 

учень 11 класу Білківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

ІІ місце 

Дяк Катерина 

Володимирівна 

учениця 11 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 ім. О. С. Пушкіна Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

Чепара Євгенія 

В’ячеславівна 

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 – історія України 
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ІІІ місце 

Вака Анастасія 

Миколаївна 

учениця 10 класу Хустської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 5 Хустської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

Дочинець Іван 

Іванович 

учень 11 класу класичної гімназії Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

Меленич Дарина 

Іванівна 

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 

Відділення Комп’ютерних наук 

Секція Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем 

І місце 

Карабін Ярослав 

Вікторович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

ІІ місце 

Сопко Вікторія 

Юріївна 

учениця 9 класу Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

Секція Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми 

І місце 

Сабов Віктор 

Арпадович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

Секція Технології програмування 

ІІІ місце 

Бочок Владислав 

Володимирович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

Секція Internet-технології та WEB дизайн 

І місце 

Ділонг Сергій 

Михайлович 

учень 11 класу класичної гімназії Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

Відділення Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

Секція Зарубіжна література 

І місце 

Чумак Євгенія 

Романівна 

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 
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ІІІ місце 

Вакій Дарія 

Ростиславівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – українська мова та література 

Пацкан Наталія 

Володимирівна 

учениця 10 класу Копашнівської загальноосвітньої школи  

І - ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпацької областi, базова дисципліна – українська мова та 

література 

Секція Літературна творчість 

І місце 

Тарканій Анастасія 

Михайлівна 

учениця 10 класу Рокосівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – українська мова 

та література 

ІІ місце 

Вовчик Володимир 

Валерійович 

учень 11 класу класичної гімназії Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 

та література 

ІІІ місце 

Алексик Анастасія 

Олегівна 

учениця 11 класу Виноградівської гімназії Виноградівської 

районної ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

українська мова та література 

Зін Діана 

Ярославівна 

учениця 10 класу Воловецького закладу загальної середньої 

освіти І – ІІІ ступенів Воловецької районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 

та література 

Секція Мистецтвознавство 

І місце 

Деяк Даніелла 

Василівна 

учениця 10 класу гімназії-інтернату м.Хуст Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

ІІ місце 

Демідова Діана 

Євгенівна 

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 

Шепа Олександр 

Олександрович 

учень 11 класу Виноградівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 8 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 

та література 

ІІІ місце 

Гречин Юлія 

Федорівна 

учениця 10 класу Синевирської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

Микитич 

Андріанна Іванівна 

учениця 11 класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – українська 

мова та література 
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Попович 

Мирослава 

Віталіївна 

учениця 11 класу Макарівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

Приходько 

Катерина 

Володимирівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – українська мова та література 

Симочко Анастасія 

Мирославівна 

учениця 9 класу Тур'я-Реметівської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

базова дисципліна – українська мова та література 

Секція Українська література 

І місце 

Кашмель Валерія 

Денисівна 

учениця 11 класу Великоберезнянської гімназії 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, 

базова дисципліна – українська мова та література 

ІІ місце 

Кіс Євгенія 

Євгеніївна 

учениця 10 класу Міжгірської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

Копчак Ірина 

Сергіївна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – українська мова та література 

Половка Злата 

Василівна 

учениця 9 класу Великораковецької загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

ІІІ місце 

Бесеганич Інга 

Володимирівна 

учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

„Гармонія” Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

базова дисципліна – українська мова та література 

Вовчок Рената 

Михайлівна 

учениця 10 класу Берегівської гімназії Берегівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – українська 

мова та література 

Матьола Катерина 

Вячеславівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 8 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

Сабадош Вікторія 

Владиславівна 

учениця 11 класу Буштинського ліцею Тячівської районної 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – українська 

мова та література 

Тураній Єва 

Владиславівна 

учениця 11 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – українська 

мова та література 
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Секція Фольклористика 

І місце 

Хланта Вероніка 

Романівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – українська мова та література 

ІІ місце 

Ребрик Вікторія 

Володимирівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – українська мова та література 

ІІІ місце 

Іваниш Ірина 

Іванівна 

учениця 9 класу Міжгірської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

Кіш Ганна Іванівна учениця 9 класу Виноградівської гімназії Виноградівської 

районної ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

українська мова та література 

Котич Ольга 

Петрівна 

учениця 11 класу Білківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

Німець Вікторія 

Миколаївна 

учениця 9 класу Ставненської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Великоберезнянської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 

та література 

Овсяннікова 

Анастасія 

Міланівна 

учениця 9 класу Сторожницької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

Відділення Математики 

Секція Математика 

І місце 

Завадяк Роман 

Олександрович 

учень 11 класу Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської 

мови Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

базова дисципліна – математика 

ІІ місце 

Дудаш Андрій 

Васильович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

Оніщук Владислав 

Віталійович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 
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Секція Математичне моделювання 

І місце 

Нападій Олександр 

Євгенович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

Секція Прикладна математика 

І місце 

Задорожний 

Богдан 

Олександрович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

ІІІ місце 

Гунда Станіслав 

Васильович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

Сабо Інна 

Йосипівна 

учениця 9 класу класичної гімназії Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

Сарканич Світлана 

Володимирівна 

учениця 9 класу Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – математика 

Відділення Мовознавства 

Секція Англійська мова 

І місце 

Ганич Златослава 

Олегівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – англійська мова 

ІІ місце 

Тараненко Ганна 

Дмитрівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – англійська мова 

Товт Олександр 

Олегович 

учень 11 класу Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської 

мови Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

базова дисципліна – англійська мова 

ІІІ місце 

Гайналій Андріана 

Віталіївна 

учениця 10 класу Тернівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Тернівської сільської ради Тячівського району 

Закарпатської області, базова дисципліна – англійська мова 

Голянич Таміла 

Юріївна 

учениця 9 класу Середнянської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – англійська мова 
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Пантьо Вікторія 

Василівна 

учениця 10 класу Оноцької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – англійська мова 

Соломка Галина 

Максимівна 

учениця 10 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 13 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – англійська мова 

Секція Німецька мова 

І місце 

Драб Неля Юріївна учениця 11 класу Монастирецького навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітній навчальний заклад  

І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, 

базова дисципліна – німецька мова 

ІІ місце 

Ковач Анна-

Валерія Іванівна 

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

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – німецька мова 

Чорій Оксана 

Іванівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – німецька мова 

ІІІ місце 

Шеверньов Едуард 

Владиславович 

учень 11 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 7 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – німецька мова 

Юртин Ангеліна 

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 – німецька мова 

Секція Польська мова 

І місце 

Сиротинська 

Вікторія 

Вікторівна 

учениця 10 класу Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – польська мова 

Секція Російська мова 

І місце 

Дунаєва Ірина 

Віталіївна 

учениця 10 класу Міжгірської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – російська мова 

 

ІІ місце 

Йолич Олександра 

Василівна 

учениця 11 класу Тур’я Пасіцької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

базова дисципліна – російська мова 
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Секція Українська мова 

І місце 

Мелешинська 

Аліна 

Ростиславівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 

та література 

ІІ місце 

Попович Валерія 

Вадимівна 

учениця 10 класу багатопрофільного ліцею „Інтелект” – 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 11 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

українська мова та література 

ІІІ місце 

Калинич Тетяна 

Іванівна 

учениця 9 класу Стеблівської загальноосвітньої школи  

I – III ступенів Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 

та література 

Маркович Іванна 

Михайлівна 

учениця 10 класу Міжгірської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

Секція Французька мова 

І місце 

Фанта Віталія 

Василівна 

учениця 11 класу Сокирницької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, базова дисципліна – французька мова 

ІІ місце 

Бурса Валерія 

Віталіївна 

учениця 10 класу Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – французька мова 

Малента Валерія 

Олександрівна 

учениця 10 класу Хустської спеціалізованої школи  

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

Закарпатської області, базова дисципліна – французька мова 

Відділення Наук про Землю 

Секція Географія та ландшафтознавство 

І місце 

Юртин Ангеліна 

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 – географія 

ІІ місце 

Косачевич 

Володимир 

Вікторович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – географія 
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ІІІ місце 

Вішован Милана 

Василівна 

учениця 11 класу Костилівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – географія 

Мельничук 

Даніелла 

Євгеніївна 

учениця 10 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – географія 

Сойма Анастасія 

Василівна 

учениця 10 класу Калинівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Калинівської сільської ради Тячівського 

району Закарпатської області, базова дисципліна – географія 

 

Секція Геологія, геохімія та мінералогія 

І місце 

Шкіря Яна 

Іванівна 

учениця 11 класу Чорнопотіцької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – географія 

ІІ місце 

Пука Олена 

Юріївна 

учениця 9 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – географія 

ІІІ місце 

Розгон Анастасія 

Ярославівна 

учениця 11 класу Полянської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Полянської сільської ради Свалявського 

району Закарпатської області, базова дисципліна – географія 

Шанта Мар'яна 

Олександрівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – географія 

Юрик Дмитро 

Миколайович 

учень 10 класу Міжгірської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів імені Августина Волошина Міжгірської районної 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – географія 

Секція Гідрологія 

І місце 

Пука Дмитро 

Іванович 

учень 10 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – географія 

ІІ місце 

Тегза Антоніна 

Василівна 

учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

„Гармонія” Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

базова дисципліна – географія 

Секція Кліматологія та метеорологія 

І місце 

Силимонка Дарина 

Сергіївна 

учениця 10 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – географія 
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ІІ місце 

Гевді Оксана 

Василівна 

учениця 11 класу Фанчиківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – географія 

Свистак Інна 

Юріївна 

учениця 9 класу Раківської загальноосвітньої школи  

І-ІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

базова дисципліна – географія 

 

Відділення Технічних наук 

Секція Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка 

ІІ місце 

Пілцер Франц 

Вікторович 

учень 10 класу Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської 

мови Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

базова дисципліна – фізика 

ІІІ місце 

Кабаненко Даниїл 

Олексійович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

Кузьма Андрій 

Олександрович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 7 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – фізика 

Секція Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження 

І місце 

Федина Анна 

Віталіївна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

ІІ місце 

Шніцер Сергій 

Олексійович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 

ІІІ місце 

Гроскопф 

Олександр 

В'ячеславович 

учень 9 класу класичної гімназії Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – фізика 

Яковенко Поліна 

Олександрівна 

учениця 9 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 ім. О. С. Пушкіна Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – фізика 

Секція Електроніка та приладобудування 

І місце 

Антолик Вадим 

Іванович 

учень 11 класу Великокопанської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – математика 
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ІІ місце 

Гавалець Максим 

Євгенович 

учень 9 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 9 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – фізика 

ІІІ місце 

Меренич Василь 

Васильович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

Секція Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології 

І місце 

Махров Валентин 

Володимирович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 

ІІ місце 

Бровді Світлана 

Михайлівна 

учениця 10 класу Великокопанської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – математика 

ІІІ місце 

Когутка Сергій 

Анатолійович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 

Секція Матеріалознавство 

І місце 

Бровді Емілія 

Олександрівна 

учениця 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 4 із поглибленим вивченням словацької 

мови Ужгородської міської ради, базова дисципліна – фізика 

ІІ місце 

Йовбак Василь 

Васильович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

Петах Норберт 

Вікторович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

Секція Науково-технічна творчість та винахідництво 

І місце 

Рябощук Олег 

Михайлович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 19 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – фізика 

ІІ місце 

Гречин Мирослава 

Юріївна 

учениця 10 класу Виноградівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – фізика 
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ІІІ місце 

Симкін Андрій 

Андрійович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 

Секція Технологічні процеси та перспективні технології 

І місце 

Голембовський 

Олесь Ігорович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – математика 

ІІ місце 

Матвіїв Анна-

Марія 

Владиславівна 

учениця 11 класу Мукачівської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – математика 

ІІІ місце 

Степанов Денис 

Сергійович 

учень 9 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 9 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – фізика 

 

Відділення Фізики і астрономії 

Секція Аерофізика та космічні дослідження 

І місце 

Бокотей 

Олександр 

Олександрович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 

ІІ місце 

Попфалуші Неля 

Іванівна 

учениця 10 класу Берегівської загальноосвітньої школи  

I – III ступенів № 1 Берегівської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – фізика 

ІІІ місце 

Староста Василь 

Васильович 

учениця 10 класу Залужанської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – фізика 

Товт Даніел 

Жолтович 

учень 11 класу Вилоцької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – фізика 

Секція Астрономія та астрофізика 

І місце 

Мелеш Катерина 

Дмитрівна 

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

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – фізика 

ІІ місце 

Гойчук Олександр 

Володимирович 

учень 9 класу Міжгірської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – фізика 
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Калитин Богдан 

Андрійович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 

ІІІ місце 

Бондар Ангеліна 

Анатоліївна 

учениця 10 класу Перечинської гімназії ІІ – ІІІ ступенів 

суспільно-гуманітарного напрямку, базова дисципліна – 

фізика 

Габор Марина 

Сергіївна 

учениця 9 класу Тросницької загальноосвітньої школи  

І – ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – фізика 

Дмитренко 

Євгеній Романович 

учень 9 класу Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад „Первоцвіт” Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

фізика 

Секція Експериментальна фізика 

І місце 

Стегура Олександр 

Ярославович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – фізика 

ІІ місце 

Геращенко Дмитро 

Максимович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 

Пуховой Артур 

Андрійович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 

ІІІ місце 

Вербещук Ольга 

Андріївна 

учениця 9 класу Рахівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Рахівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – фізика 

Магада Євгенія 

Юріївна 

учениця 9 класу Зарічівської загальноосвітньої школи  

І – ІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

базова дисципліна – фізика 

Секція Теоретична фізика 

І місце 

Бобик Дмитро 

Степанович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – фізика 

ІІ місце 

Йокоб Олеся 

Василівна 

учениця 10 класу Фанчиківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – фізика 
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ІІІ місце 

Медвідь Андрій 

Васильович 

учень 11 класу Кольчинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – фізика 

Попович Михайло 

Михайлович 

учень 11 класу Калинівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Калинівської сільської ради Тячівського 

району Закарпатської області, базова дисципліна – фізика 

Відділення Філософії та суспільствознавства 

Секція Журналістика 

І місце 

Задорожна Ніна 

Олександрівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – українська мова та література 

ІІ місце 

Кальба Анжеліка 

Ігорівна 

учениця 11 класу Рахівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 2 Рахівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

Мешко Тетяна 

Леонідівна 

учениця 9 класу лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – українська мова та література 

Чумак Марина 

Сергіївна 

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 – українська мова та література 

ІІІ місце 

Бабинець Марія 

Василівна 

учениця 10 класу Імстичівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

Драгуська 

Владислава 

Володимирівна 

учениця 11 класу Нижньоселищенської загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, базова дисципліна – 

українська мова та література 

Секція Педагогіка 

І місце 

Баняс Наталія 

Іванівна 

учениця 10 класу Хустської спеціалізованої школи  

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

Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 

та література 

ІІ місце 

Чолинець Ольга 

Вікторівна 

учениця 11 класу Міжгірської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 

ІІІ місце 

Бабинець Крістіна 

Михайлівна 

учениця 10 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 7 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – українська мова та література 
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Кашмель Валерія 

Денисівна 

учениця 11 класу Великоберезнянської гімназії 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, 

базова дисципліна – українська мова та література 

Кузьмик Каріна 

Йосипівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – українська мова та література 

Літвінова Ольга 

В’ячеславівна 

учениця 11 класу Виноградівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 8 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – українська мова 

та література 

Секція Правознавство 

І місце 

Чемодурова Анна 

Ігорівна 

учениця 11 класу класичної гімназії Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

ІІ місце 

Нейметі Едуард 

Артурович 

учень 10 класу Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальнооосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 6 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

Юсиба Аліна 

Павлівна 

учениця 10 класу Тур’я Пасіцької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

базова дисципліна – історія України 

ІІІ місце 

Букович Василь 

Юрійович 

учень 11 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – історія України 

Густа Анастасія 

Василівна 

учениця 11 класу Виноградівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 4 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

Попадич Олег 

Анатолійович 

учень 11 класу Великоберезнянської гімназії 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, 

базова дисципліна – історія України 

Роля Олександра 

Іванівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – історія України 

Секція Соціологія 

І місце 

Шаленик Юліанна 

Василівна 

учениця 11 класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 
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ІІ місце 

Козлов Владислав 

Віталійович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

Молнар Ніка 

Андріївна 

учениця 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 – історія України 

Пука Владіміра 

Юріївна 

учениця 11 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – історія України 

ІІІ місце 

Мицьовда Марія 

Андріївна 

учениця 11 класу Великоберезнянської гімназії 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, 

базова дисципліна – історія України 

Пронтекер Даніела 

Віталіївна 

учениця 10 класу Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальнооосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 6 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

Скубенич Надія 

Василівна 

учениця 10 класу Тур'я-Реметівської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

базова дисципліна – історія України 

Тинта Вікторія 

Віталіївна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – історія України 

Секція Теологія, релігієзнавство та історія релігії 

І місце 

Пальок Марія-

Антуанетта 

Ігорівна 

учениця 11 класу Іршавського закладу загальної середньої 

освіти І – ІІІ ступенів № 2 Іршавської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – історія України 

ІІ місце 

Бринь Владислава 

Іванівна 

учениця 11 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – історія України 

ІІІ місце 

Деяк Даніелла 

Василівна 

учениця 10 класу гімназії-інтернату м.Хуст Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

Зіміровський 

Олександр 

Олександрович 

учень 9 класу Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад „Первоцвіт” Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

історія України 

Лавер Марія 

Василівна 

учениця 10 класу Тур'я-Реметівської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

базова дисципліна – історія України 
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Фурів Андрій 

Віталійович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

Штеля Андріана 

Василівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – історія України 

Секція Філософія 

І місце 

Ляшенко Катерина 

Леонідівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – історія України 

ІІ місце 

Кищак Мирослава 

Михайлівна 

учениця 10 класу Великоберезнянської гімназії 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, 

базова дисципліна – історія України 

Козлов Владислав 

Віталійович 

учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

ІІІ місце 

Бисага Владислава 

Дмитрівна 

учениця 10 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, базова дисципліна – історія України 

Капаци Андрій 

Юрійович 

учень 11 класу Солотвинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Солотвинської селищної ради 

Тячівського району Закарпатської області, базова дисципліна 

– історія України 

Перепелиця 

Максим 

Сергійович 

учень 10 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 7 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – історія України 

Відділення Хімії та біології 

Секція Біологія людини 

І місце 

Ігнатюк Анастасія 

Дмитрівна 

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 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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ІІІ місце 

Дроздовська Діана 

Олегівна 

учениця 9 класу Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – біологія 

Іваницький Павло 

Михайлович 

учень 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 

Лендьел Ангеліна 

Василівна 

учениця 10 класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Мешанич 

Людмила 

Ярославівна 

учениця 11 класу Буштинського ліцею Тячівської районної 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Секція Валеологія 

І місце 

Суркова Анастасія 

Андріївна 

учениця 11 класу класичної гімназії Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Василинець 

Вікторія 

Михайлівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

Чернікова 

Ніколетт 

Вікторівна 

учениця 11 класу Виноградівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 8 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

ІІІ місце 

Огняник 

Владислава 

Василівна 

учениця 10 класу Великораковецької загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради 

Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Росоха Богдан 

Володимирович 

учень 9 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 13 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

Юрик Іван 

Миколайович 

учень 10 класу Міжгірської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів імені Августина Волошина Міжгірської районної 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Секція Загальна біологія 

І місце 

Лібак Юліанна 

Вадимівна 

учениця 11 класу класичної гімназії Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Сігеті Еріка 

Мирославівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 
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ІІІ місце 

Мелай Ненсі 

Миролюбівна 

учениця 9 класу Великокопанської загальноосвітньої школаи 

І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

Фаринич Роман 

Петрович 

учень 10 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Секція Зоологія, ботаніка 

І місце 

Петрівський 

Ярослав 

Ярославович 

учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Куртяк Марія 

Федорівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

ІІІ місце 

Мартинова Валерія 

Сергіївна 

учениця 11 класу Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Петрик Вікторія 

Вікторівна 

учениця 10 класу Порошківської загальноосвітньої школи  

І -ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

базова дисципліна – біологія 

Стець Едуард 

Владиславович 

учень 10 класу Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Секція Медицина 

І місце 

Пушкаренко 

Віктор Сергійович 

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

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Бундзяк Тамара 

Євгеніївна 

учениця 11 класу Міжгірської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

Сухар Анастасія 

Степанівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

Чабан Юлія 

Андріївна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 
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ІІІ місце 

Григоренко 

Анастасія 

В’ячеславівна 

учениця 9 класу Буштинського ліцею Тячівської районної 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Оріхан Поліна 

Василівна 

учениця 11 класу Довжанської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

Сарканич Світлана 

Володимирівна 

учениця 9 класу Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Ходань Софія 

Тарасівна 

учениця 10 класу Великолазівського закладу загальної 

середньої освіти І - ІІІ ступенів Баранинської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області, базова 

дисципліна – біологія 

Шимон Ангеліна 

Василівна 

учениця 11 класу Данилівського навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітній навчальний заклад  

І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, 

базова дисципліна – біологія 

Секція Психологія 

І місце 

Семиган Анастасія 

Василівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – біологія 

ІІ місце 

Даниляк Каріна 

Валеріївна 

учениця 11 класу багатопрофільного ліцею „Інтелект” – 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 11 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

історія України 

Тайпс Елеонора 

Еріківна 

учениця 10 класу Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 10 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

ІІІ місце 

Жирош 

Владислава 

Іванівна 

учениця 11 класу Ізянської загальноосвітньої школи  

І - ІІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, базова дисципліна – біологія 

Куштан Карина 

Едуардівна 

учениця 9 класу Плосківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Полянської сільської ради Свалявського 

району Закарпатської області, базова дисципліна – історія 

України 

Пилип Олександр 

Миколайович 

учень 10 класу Виноградівської гімназії Виноградівської 

районної ради Закарпатської області, базова дисципліна – 

біологія 
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Юсько Марія 

Іванівна 

учениця 11 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 7 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, базова дисципліна – біологія 

Секція Хімія 

І місце 

Онисько 

Олександра 

Михайлівна 

учениця 9 класу лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, базова 

дисципліна – хімія 

ІІ місце 

Руська Юлія 

Тарасівна 

учениця 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – хімія 

ІІІ місце 

Ман Юлія 

Михайлівна 

учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, базова 

дисципліна – хімія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу департаменту освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації 

07.03.2019  №  62 

 

 

Список керівників науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

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

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України у 2019 році 

 

Андрашко Юрій 

Васильович 

викладач кафедри системного аналізу та теорії оптимізації 

ДВНЗ „УжНУ”, науковий керівник роботи „Розробка 

електронного журналу на основі технології ланцюгів блоків” 

Біланич Віталій 

Степанович 

доцент ДВНЗ УжНУ, науковий керівник роботи „Розрахунок 

параметрів двошарової зарядової моделі при електронній 

літографії на аморфних напівпровідникових плівках” 

Бобела Наталія 

Павлівна 

вчитель біології Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Самшитова огнівка - інвазійний вид - паразит рослин” 

Брецко Федір 

Федорович 

вчитель історії та правознавства класичної гімназії 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Дискримінація за різними ознаками у 

практиці Європейського суду” 

Булак Людмила 

Михайлівна 

керівник гуртків МАН Хустської районної філії, науковий 

керівник роботи „Козацького роду» (історико-фантастична 

повість)” 

Бундзяк Тетяна 

Петрівна 

вчитель географії Міжгірської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів імені Августина Волошина 

Міжгірської районної ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Особливості розміщення опорних пунктів 

лінії Арпада в межах селища Міжгір’я та його околиць” 

Вайнагій Світлана 

Михайлівна 

вчитель біології Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Агроекологічні особливості вирощування 

малопоширених нових культур чуфи і батату за органічною 

технологією в Закарпатті” 

Вайнагій Світлана 

Михайлівна 

вчитель біології та екології Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Вплив електромагнітного випромінювання 

на живі організми” 
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Вапнічний Сергій 

Дмитрович 

вчитель інформатики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Ізоморфне представлення задач” 

Ганус Віктор 

Михайлович 

вчитель фізики та астрономії лінгвістичної гімназії  

ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Відеоспостереження 

покриттів зір Місяцем та астероїдами” 

Ганус Євгенія 

Олександрівна 

вчитель хімії лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Синтез та властивості ненасичених 

тіосечовин” 

Гаранжа Оксана 

Ярославівна 

вчитель інформатики класичної гімназії Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Створення власної RESTful API платформи та 

інтерактивного щоденника на її основі” 

Гармаш Сергій 

Євгенович 

керівник гуртка МАН Виноградівського центру позашкільної 

роботи з дітьми, науковий керівник роботи „Пам'ятками 

єврейської історії Виноградова” 

Гедеон Лариса 

Петрівна 

вчитель фізики Ужгородської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 19 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Дослідження системи для 

вимірювання швидкості вітру” 

Глеба Ярослав 

Федорович 

вчитель географії КЗ НВК Смологовицької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів-дитячий садок, науковий керівник роботи 

„Постмагматична еволюція та сучасний екологічний стан 

Підгірнянської вулканічної некки” 

Горбач 

Олександра 

Геннадіївна 

вчитель польської мови Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Запозичення польських слів в українській 

мові та їхнє стилістичне використання” 

Граб Лариса 

Юріївна 

психолог Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої 

школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих 

предметів Закарпатської обласної ради, науковий керівник 

роботи „Тривожність у підлітковому віці” 

Грицина Наталія 

Юріївна 

вчитель української мови та літератури, науковий керівник 

роботи „Казкознавство Івана Хланти: cвітоглядно-духовний 

та художньо-естетичний аспекти” 

Гурзан 

Олександра 

Олександрівна 

вчитель біології Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, методист, науковий керівник 

роботи „Ефективність використання препаратів „Гліщ” та 

„Антиваро” проти кліща Varroa destructor” 
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Драб Юрій 

Іванович 

вчитель німецької мови Монастирецького навчально-

виховного комплексу „загальноосвітній навчальний заклад І – 

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Фонетична та cтруктурно-

семантична специфіка німецького антропонімічного ряду” 

Дуда Вікторія 

Федорівна 

вчитель зарубіжної літератури та російської мови Міжгірської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Роль художніх експресивів в ідіостилі М.Зощенка” 

Зинзикова Марина 

Борисівна 

вчитель вищої категорії, вчитель біології Ужгородської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів., науковий 

керівник роботи „Дослідження впливу Cu2+ на хімічну 

активність штамів грибів Aspergillus nidulans” 

Капраль Мар'яна 

Михайлівна 

вчитель фізики Ужгородської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 12 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Спектроскопічні 

дослідження свічення газового розряду” 

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 „Антиутопічні ідеї у романах "451° за 

Фаренгейтом" Рея Бредбері та "1984" Джорджа Орвелла” 

Криницька Тетяна 

Михайлівна 

вчитель фізики спеціалізованої загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 4 із поглибленим вивченням словацької мови 

Ужгородської міської ради, науковий керівник роботи „Ніж 

як знаряддя актуальне не тільки в минулому, а й в сьогоденні” 

Кудак Віктор 

Ігорович 

молодший науковий співробітник лабораторії космічних 

досліджень УжНУ, науковий керівник роботи „Таємниці 

Місяця: наукові уявлення та сучасні дослідження” 

Лешко Олена 

Вікторівна 

вчитель математики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату зпоглибленим вивченням 

окремих предметів, науковий керівник роботи „математичні 

моделі в екології” 

Лисак Андрій 

Андрійович 

вчитель математики та інформатики Виноградівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Виноградівської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Cimbor - K” 

Мазур Марина 

Михайлівна 

вчитель історії Торуньської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, керівник гуртків районного центру позашкільної 

освіти Міжгірської районної ради, науковий керівник роботи 

„Антисемітська політика Третього Рейху в Європі (1933-1945 

рр.)” 

Машика Юрій 

Вікторович 

кандидат економічних наук, доцент ДВНЗ „УжНУ”, науковий 

керівник роботи „Франчайзинг” 
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Машика Юрій 

Вікторович 

вчитель економіки Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт „Криптовалюта як феномен сучасних 

валютних відносин”, „Вплив стратегії на успіх підприємства 

на матеріалах компанії apple та juul” 

Молнар Оксана 

Василівна 

вчитель української мови та літератури Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради, науковий керівник роботи „У пошуках 

прихованого порядку в хаосі” 

Мороз Лілія 

Володимирівна 

керівник секції „Теологія, релігієзнавство та історія релігії” 

Чорнопотіцької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Іршавської районної ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Історія релігії та приходських храмів села 

Чорний Потік Іршавського району Закарпатської області” 

Петечук Олеся 

Василівна 

вчитель української мови та літератури Великоберезнянської 

гімназії Великоберезнянської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Про Голодомор і не 

тільки в романі Уласа Самчука „Маріяˮ 

Петрішка Марина 

Миколаївна 

вчитель математики Ужгородської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської 

мови Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Графи та їх застосування у 

енергозбереженні” 

Пилип Марія 

Андріївна 

вчитель географії, Хустської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 5 Хустської міської ради Закарпатської 

області,завідувач етнографічного музею, науковий керівник 

роботи „Поховально-поминальна обрядовість Хустщини.” 

Прокопів Наталія 

Вікторівна 

вчитель історії та правознавства Хустської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 5 Хустської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Видатні 

педагоги Хустщини. Дмитро Попович” 

Росул Тетяна 

Іванівна 

доцент кафедри історії України Ужгородського національного 

університету, науковий керівник роботи „Археологія як засіб 

боротьби з історичними містифікаціями (на прикладі 

Середнянського замку в Закарпатській області)” 

Сабов Єва 

Михайлівна 

вчитель біології Мукачівської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Вплив трансформації 

природних ветландів в Мукачівському районі Закарпатської 

області на різноманіття видів водно-болотних птахів у літній 

період” 
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Савчин Наташа 

Василівна 

вчитель біології Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 10 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Аналіз стану заселення декоративних насаджень інвазійним 

фітофагом в умовах урболандшафту” 

Світлинець 

Андрій 

Андрійович 

керівник секції історія України Білківської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Людські втрати Першої 

світової війни на прикладі закарпатського села Білки. 

Український рахунок” 

Симйон Мар’яна 

Іванівна 

вчитель географії Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, науковий керівник робіт: „Загальна 

характеристика та особливості умов формування прісних 

підземних вод околиць с. Велятино, як основного джерела 

питного водопостачання”, „Особливості прояву стихійних 

погодних явищ на Хустщині в умовах глобального 

потепління” 

Стегура Сніжана 

Євгенівна 

вчитель інформатики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Дослідження режимів накладання 

програмного забезпечення Adobe Photoshop” 

Стеців Людмила 

Євгеніївна 

вчитель біології класичної гімназії Ужгородської міської 

ради, науковий керівник робіт: „Вплив косметичних засобів 

на стан мікробіоти шкіри”, „Дослідження алелопатичних 

властивостей Амброзії полинолистої”, „Дослідження впливу 

стресу на стоматологічний статус студентів” 

Стойка Марія 

Петрівна 

викладач - методист КВНЗ „Ужгородський коледж культури 

та мистецтв” Закарпатської обласної ради, науковий керівник 

роботи „Кирилиця і латиниця: чи є загрози мові? 

(філософський аспект)” 

Томаш Іванна 

Михайлівна 

вчитель фізики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Розробка універсальної системи 

моніторингу та керування обладнанням” 

Томаш Іванна 

Михайлівна 

вчитель фізики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Перспективи використання сонячної енергії 

в Україні” 

Хархаліс Любов 

Юріївна 

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики 

напівпровідників ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, науковий керівник роботи „Дослідження 

спектрів одночастинкових збуджень в кристалах” 
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Чечур Любов 

Іванівна 

вчитель біології лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Дослідження мікробіоти шкіри у підлітків з 

атопічним дерматитом” 

Чечур Михайло 

Михайлович 

вчитель історії Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Проблема булінгу в сучасній українській школі: 

соціологічний аспект” 

Чобаня Вікторія 

Валеріївна 

вчитель української мови та літератури Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Стилістичне використання застарілої лексики у романі Люко 

Дашвар „ПоКров” 

Шимон Віталія 

Іванівна 

вчитель історії Данилівського навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітній навчальний заклад  

І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Світоглядні уявлення долинян  

с. Данилово Хустського району Закарпатської області  

(кін. ХІХ - ХХ ступенів)” 

Шовак Оксана 

Іванівна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, науковий 

керівник роботи „Лінгвістичні особливості англомовних 

бізнес-блогів” 

Якоб Оксана 

Михайлівна 

вчитель французької та англійської мови Сокирницької 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням французької мови Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Італійські запозичення французької мови в епоху 

Відродження” 
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до наказу департаменту освіти і науки 
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Список керівників науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України, які  зайняли  ІІ та ІІІ місця  

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

дослідницьких робіт учнів-членів  

Малої академії наук України у 2019 році 

 

Агеєва Наталія 

Ярославівна 

вчитель української мови та літератури Сторожницької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ужгородської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Великодні традиції та фольклорні мотиви села 

Cторожниця Ужгородського району Закарпатської області” 

Алексик Світлана 

Петрівна 

вчитель зарубіжної літератури Виноградівської гімназії 

Виноградівської районної ради Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „І зорі колискою сонця казки 

залишають тобі” 

Алмашій Ігор 

Григорович 

вчитель фізики Мукачівської спеціалізованої школи  

І – ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Характеристики 

наносекундного розряду між електродами з алюмінію в газах” 

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 „Німецька рекламна мова” 

Багнюк Мар'яна 

Миколаївна 

вчитель біології Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Вивчення лікувальних властивостей ківі” 

Балаж Мирослав 

Петрович 

керівник гуртка МАН Виноградівського РЦПР, науковий 

керівник роботи „Перспективи видобутку криптовалюти в 

Україні та окупність майнінгових ферм” 

Балаж Оксана 

Іванівна 

керівник гуртка МАН Виноградівського РЦПР, науковий 

керівник роботи „Вплив тривожності на формування 

психосоматичного розладу учнів раннього юнацького віку” 

Баняс Наталія 

Михайлівна 

керівник гуртків МАН Хустської районної філії, науковий 

керівник роботи „Практичні аспекти вивчення трав’янистої 

флори лісів околиць села Сокирниця” 
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Белені Оксана 

Іванівна 

вчитель художньої культури Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Життєвий та творчий шлях закарпатського 

художника Івана Манайла” 

Бенко Юлія 

Василівна 

вчитель англійської мови Тернівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Тернівської сільської ради Тячівського 

району Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Вивчення англійської мови з використанням пісень” 

Біланич Михайло 

Михайлович 

вчитель фізики Кольчинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів, керівник секції МАН районного центру 

дитячої та юнацької творчості Мукачівської районної ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Квантова 

телепортація” 

Боднарюк 

Людмила 

Степанівна 

вчитель музики та мистецтва Виноградівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №8 Виноградівської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Ван Гог Закарпатського живопису” 

Бордаш Лідія 

Михайлівна 

вчитель біології та хіміїЇ Великокопанської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Оцінка 

токсичності водойм з використанням тест-об'єктів Allium cepa 

L. (цибуля звичайна) , Lactuca sativa (салату посівного) та 

дафніїЇ(Daphnia magna straus)” 

Бочко Мирослава 

Вікторівна 

вчитель географіі Полянської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Полянської сільської ради Свалявського 

району Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Мінеральні джерела Поляни” 

Брензович-Кичера 

Сніжана Юріївна 

вчитель української мови та літератури Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №8 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Сюжетно-композиційні особливості та проблематика роману 

І.Франка „Перехресні стежки” 

Брецко Федір 

Федорович 

вчитель історії та правознавства класичної гімназії 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Внутрішня і зовнішня політика української 

держави 1918 року” 

Бубряк Емма 

Михайлівна 

вчитель біології Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник робіт: „До 

питання про вирощування пепіно в умовах присадибної 

ділянки”, „Вирощування і адаптація інжиру в умовах 

Закарпатської області” 
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Бундзяк Тетяна 

Петрівна 

вчитель географії Міжгірської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів імені Августина Волошина 

Міжгірської районної ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Характеристика древніх зсувів в межах 

селища Міжгір’я та його околиць” 

Бучок Ярослава 

Василівна 

вчитель біології Порошківської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Різноманітність папоротеподібних 

(Polypodiophita) Перечинського району Закарпатської області” 

Вайнагій Світлана 

Михайлівна 

вчитель біології та екології Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Мікроскопічний пейзаж молока”, 

„Дослідження впливу біологічної активності ґрунтів на 

мікробіоту ґрунтів м. Ужгород”, „Вплив булінгу на психо-

емоційний стан та здоров'я підлітка” 

Вапнічний Сергій 

Дмитрович 

вчитель інформатики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Структури даних на основі бінарних дерев”, 

„Створення динамічного фонового підсвічування для 

монітору на основі Arduino Uno та світлодіодної стрічки 

WS2812B” 

Величко Андріана 

Степанівна 

керівник гуртків МАН Хустської районної філії, науковий 

керівник робіт: „Історія створення та загальна характеристика 

міськрайонної газети „Вісник Хустщини”, „Використання 

методів корпусної лінгвістики для аналізу збірки поезій 

Дмитра Кременя „Медовий місяць у Карфагені” 

Візантій Вікторія 

Степанівна 

вчитель біології Мукачівської загальноосвітньої школи  

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

робіт: „Аналіз впливу паразитичної взаємодії горіхотворки 

Liposthenes Glechoma L. на анатомо-морфологічні зміни у 

рослин Glechoma Hederacea L.”, „Стимуляція цвітіння 

кактусів методом водного стресу на прикладі Mammillaria 

Prolifera var. Multiceps” 

Волошин Клара 

Войтехівна 

вчитель фізики класичної гімназії Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Перспективи розвитку кисневої енергетики” 

Воротинцева 

Олена 

Олександрівна 

вчитель правознавства Ужгородської загальноосвітньої школи 

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

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи „Чутки 

та їх вплив на формування громадської думки” 

Гармаш Сергій 

Євгенович 

керівник гуртка МАН Виноградівського РЦПР, науковий 

керівник роботи „Правовідносини в казках” 
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Гарпаш Ганна 

Петрівна 

керівник секції журналістика Імстичівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Специфіка текстів 

аналітичного спрямування у газеті „Нове життя” 

Гафинець 

Валентина 

Петрівна 

вчитель української мови та літератури Мукачівської 

загальноосвітньої школи I - III ступенів №2 ім. Т. Г. Шевченка 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Роман Ліни Костенко „Берестечко” як 

цілісне художнє осмислення проблеми історичної пам'яті 

народу та філософії української душі” 

Гевді Оксана 

Іванівна 

вчитель історії Тросницької загальноосвітньої школи  

І – ІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Епоха бронзового віку на 

прикладі археологічних пам'яток Виноградівщини” 

Гегедюш Оксана 

Михайлівна 

вчитель біології Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів №13 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Мікрофлора рук учнів та 

дотримання правил особистої гігієни” 

Глух Олег 

Станіславович 

кандидат хімічних наук, доцент кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища ДВНЗ „УжНУ”, науковий 

керівник роботи „Вміст бензапірену у продуктах спалювання 

сухого листя та сухої трави” 

Годван Любов 

Миколаївна 

керівник гуртків Рахівського районного центру науково-

технічної творчості, науковий керівник роботи 

„Журналістське розслідування” 

Гондорчина 

Оксана Юріївна 

вчитель фізики Зарічівської загальноосвітньої школи  

І – ІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Міні сонячна електростанція” 

Гуранич Павло 

Павлович 

доцент кафедри прикладної фізики ДВНЗ „УжНУ”, науковий 

керівник роботи „Піроелектричні сенсори та їх застосування в 

електроніці” 

Гурзан 

Олександра 

Олександрівна 

вчитель біології Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Дослідження значення біоенергетичних ресурсів для 

організму людини” 

Далекорей 

Катерина Іванівна 

вчитель інформатики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Розумна велопарковка” 

Данашевський 

Мирослав 

Михайлович 

вчитель географії та економіки Мукачівської 

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

Мукачівської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Стан та перспективи використання 

рекреаційно-туристичного потенціалу Ужанського НПП” 

Данканич Ганна 

Михайлівна 

вчитель біології Тур’я-Реметівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Маршрут цікавостей 

Перечинсьского району” 
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Данканич Марина 

Василівна 

вчитель економіки Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад” №11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Проблема бідності в Україні та шляхи її вирішення” 

Диганич Тетяна 

Михайлівна 

практичний психолог Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад” №10 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Шкільна медіація як засіб вирішення конфліктів серед 

підлітків” 

Дівинець Мар’яна 

Володимирівна 

вчитель історії та правознавства Велятинської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адмiнiстрацiї Закарпатської областi, науковий 

керівник роботи „Правова оцінка Голодомору 1932–1933 

років в Україні як геноциду українського народу”, 

„Соціальний портрет шкільної молоді: динаміка у структурі 

моральних цінностей та ідеалів (на прикладі Велятинської 

ЗОШ І – ІІІ ступенів)” 

Добоні Марія 

Михайлівна 

вчитель української мови та літератури Міжгірської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

робіт: „Педагогічні умови використання інтернету в 

підлітковому соціумі”, „Прислів’я та приказки як художні 

міні-тексти на позначення емоцій та оцінки дійсності”, 

„Складні слова в сучасній українській літературній мові (на 

прикладі збірки Ліни Костенко „Вибране”)” 

Драбюк Богдана 

Василівна 

вчитель французької мови Ужгородської спеціалізованої 

школи І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Особливості вживання 

артикля у французькій мові” 

Євчинець Ганна 

Юріївна 

вчитель географії Раківської загальноосвітньої школи  

І – ІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Зміна погоди в селі Раково за 

останні 14 років” 

Єрахтіна Олена 

Володимирівна 

вчитель історії та правознавства Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 7 Мукачівської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник робіт: 

„Філософське осмислення війни і миру”, „Розвиток емпатії у 

підлітковому віці”, „Статус і роль вчителя в українському 

суспільстві” 

Єрахтіна Олена 

Володимирівна 

вчитель Мукачівського навчально-виховного комплексу 

„Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад „Первоцвіт”Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник робіт: „Релігійний 

туризм на Закарпатті”, „Вплив змін фаз Місяця на організм 

людини” 
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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: „Профілактика порушень зору у школярів”, 

„Екологічна садиба”, „Причини депопуляції Homo sapiens в 

Україні” 

Зуб Василь 

Іванович 

вчитель історії Берегівської загальноосвітньої школи  

I – III ступенів № 5 з поглибленим вивченням англійської 

мови ім. Т.Г. Шевченка Берегівської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Дешево та 

сердито, або бути стильним за копійки” 

Іваниш Світлана 

Михайлівна 

вчитель історії Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Любомир Гузар та піднесення греко-

католицької церкви” 

Ігнатишин Василь 

Васильович 

вчитель фізики Виноградівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 2 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, вчитель фізики Тросницької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Виноградівської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

робіт: „Параметри радіоактивності середовища та екологічно 

небезпечні процеси в Закарпатті”, „Астрофізичні параметри 

та дослідження сейсмонебезпечних процесів”, 

„Аеродинамічний аспект екологічних проблем Закарпаття”, 

„Метеорологічний аспект екологічно-небезпечних 

геологічних процесів в Закарпатському внутрішньому 

прогині” 

Ігнатоля Наталія 

Анатолівна 

вчитель математики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів, науковий керівник роботи „Теорія в 

задачах на побудову” 

Ілющенко 

Андріанна 

Василівна 

вчитель німецької мови Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Англо-американізми у сучасній німецькій 

мові” 

Ісак Іван 

Семенович 

керівник гуртка МАН Виноградівського РЦПР, вчитель 

інформатики, науковий керівник роботи „Система 

самозахисту особистого простору, як засіб оздоровлення 

дорослої людини” 

Канюк Ольга 

Михайлівна 

вчитель біології Міжгірської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Дослідження поширеності 

іксодових кліщів на території Міжгірщини. Загрози та ризики 

Лайм-бореліоз - небезпечної інфекції.” 
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Касинець Наталія 

Йосипівна 

вчитель зарубіжної літератури класичної гімназії 

Ужгородської міської ради, науковий керівник роботи 

„Відображення проблем сучасної молоді в новелі В. Вовчика 

„Дорога до неба” 

Кедюлич Віктор 

Михайлович 

доцент кафедри оптики ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, науковий керівник роботи „Діелектричні 

дослідження сегнетоелектричних кристалів 

тригліцинсульфату” 

Кедюлич Марія 

Іванівна 

вчитель фізики Перечинської гімназії ІІ – ІІІ ступенів 

суспільно-гуманітарного напрямку, науковий керівник роботи 

„Перлини зоряного неба” 

Кінаш Оксана 

Василівна 

вчитель української мови та літератури Мукачівського ліцею 

Мукачівської міської ради, науковий керівник роботи „Міф 

трипільської жінки у творчості Ольги Тимофієвої” 

Кіндюх Тетяна 

Святославівна 

вчитель математики класичної гімназії Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Системи нерівностей з двома змінними в задачах лінійного 

програмування в економіці” 

Кіраль Мирослав 

В’ячеславович 

вчитель історії та правознавства Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 ім. О. С. Пушкіна 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Володимир Винниченко – перший 

український прем’єр-міністр” 

Клепач Ія 

Петрівна 

вчитель музичного мистецтва і художньої культури, науковий 

керівник роботи „Мистецтво татуювання. Історія та 

сьогодення” 

Клецко Юрій 

Миколайович 

вчитель історії Ужгородської загальноосвітньої школи  

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

ради Закарпатської області, науковий керівник робіт: 

„Військове капеланство як воєнно-гуманітарна доктрина 

греко-католицької церкви”, „Філософія Григорія Сковороди 

vs. філософії Просвітництва: „не равное всъмь равенство” 

Ковальчук Надія 

Гаврилівна 

вчитель економіки Берегівської гімназії Берегівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Соціально-економічна природа тіньової економіки” 

Козир Марія 

Юріївна 

керівник гуртків МАН Хустської районної філії, науковий 

керівник роботи „Професійне самовизначення 

старшокласників” 

Комар Віта 

Іллівна 

вчитель історії Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів -

дошкільний навчальний заклад” №11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Шляхи сполучення Закарпаття в кінці XVIII - першій 

половині ХІХ століття” 
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Комишна Наталія 

Степанівна 

вчитель української мови та літератури багатопрофільного 

ліцею „Інтелект” -загальноосвітньої школи 1-ІІІ ступенів № 

11 Ужгородської міської ради Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Діалектна лексика в поезії  

П. Мідянки (на матеріалі збірки „Луйтра в небо”)” 

Конопльов 

Олександр 

Миколайович 

доцент кафедри квантової електроніки ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, науковий керівник роботи 

„Дослідження явища електрон-фотонної емісії на поверхні 

твердих тіл” 

Кордонець 

Василина 

Михайлівна 

вчитель української мови та літератури Берегівської гімназії 

Берегівської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Юрій Станинець: життя як служіння” 

Коровська 

Наталія Євгенівна 

керівник секції історичне краєзнавство Білківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Іршавської районної 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи „Євреї 

Іршавщини. Погляд в історію” 

Коровська 

Наталія Євгенівна 

керівник секції етнологія Білківської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Фольклорні традиції 

боротьби з пияцтвом на прикладі Хреста тверезості села 

Білки” 

Корчинська 

Оксана 

Олександрівна 

доктор медичних наук професор кафедри акушерства і 

гінекології ДВНЗ „УжНУ”, науковий керівник роботи 

„Особливість розродження жінки у період соціальної напруги 

в суспільстві” 

Кострець Світлана 

Петрівна 

вчитель зарубіжної літератури Копашнівської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адмiнiстрацiї Закарпатської областi, науковий 

керівник роботи „Проблема батьків і дітей в романі Йоанни 

Ягелло „Кава з кардамоном” 

Котова Оксана 

Миколаївна 

вчитель географії Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів, науковий керівник робіт: „Екологічна 

катастрофа у смт. Солотвино: геологічні причини і шляхи 

розв'язання проблеми”, „Розповсюдження покладів важких 

високов'язких нафт та генетично пов'язаних з ними бітумів у 

різновікових комплексах нафтогазовидобувних регіонів 

України” 

Криницька Тетяна 

Михайлівна 

вчитель фізики Ужгородської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 9 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник робіт: „Перспективи використання 

теплових насосів”, „Робот-всюдихід як найкращий пристрій” 

Криниця Галина 

Валеріївна 

керівник гуртків Рахівського РЦНТТ, науковий керівник 

роботи „Конкурентний розвиток України в новій моделі 

міжнародного економічного порядку” 



Продовження додатка 2 9 

Курах Євген 

Михайлович 

вчитель фізики Берегівської загальноосвітньої школи  

I – III ступенів № 1 Берегівської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Розміри та інтенсивність 

появи плям на Сонці” 

Куртяк Федір 

Федорович 

кандидат біологічних наук, завідувач кафедри зоології 

біологічного факультету Державного вищого навчального 

закладу „Ужгородський національний університет”, науковий 

керівник роботи „Ефективність при застосуванні допоміжних 

репродуктивних технологій” 

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 „Рекреаційний потенціал 

Міжгірського району (журналістське дослідження)” 

Куруц Наталія 

Василівна 

кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології 

Державного вищого навчального закладу „Ужгородський 

національний університет”, науковий керівник роботи 

„Регенерація у хвостатих амфібій (Caudata Scopoli, 1777) під 

впливом фізичних факторів середовища” 

Кустрьо Марія 

Михайлівна 

вчитель фізики Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 7 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Тестер регулятора 

холостого ходу двигуна” 

Лакатош Олена 

Юріївна 

керівник секції „Історія” Тячівського районного ЦДЮТ, 

науковий керівник роботи „Етнографічний опис Тячева” 

Левіцкі Мар'яна 

Миколаївна 

вчитель математики Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Піраміда Серпінського” 

Лендєл Оксана 

Василівна 

вчитель української мови та літератури Виноградівської 

гімназії Виноградівської районної ради Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Назви спорідненості та свояцтва в 

українській мові” 

Лешко Олена 

Вікторівна 

вчитель математики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник робіт: „Числа Фібоначі”, „Числа Каталана” 

Лисак Андрій 

Андрійович 

вчитель математики та інформатики Виноградівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Виноградівської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Cimbor-M” 

Лисак Віра 

Володимирівна 

вчитель математики та інформатики Виноградівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Виноградівської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Діагностичний модуль «BLOSSOM»” 
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Лихтей Галина 

Василівна 

керівник гуртків Мукачівського центру позашкільної освіти, 

науковий керівник роботи „Екологічна ситуація утилізації 

відходів в м.Мукачево” 

Лупей Тетяна 

Дезидерівна 

вчитель англійської мови та літератури Середнянської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Ужгородської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Сімейні традиції в англомовних країнах світу” 

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 

„Становище православної церкви в Речі Посполитій 

наприкінці ХVІ – першої половини ХVІІ ступенів” 

Малеш Ганна 

Юріївна 

керівник гуртка МАН Виноградівського районного центру 

позашкільної роботи з дітьми, науковий керівник роботи 

„Погляд на булінг через призму педагогічних методів 

виховання за В.Сухомлинським” 

Маргітай Любов 

Григорівна 

кандидат біологічних наук, доцент Ужгородського 

національного університету, науковий керівник роботи 

„Амарант сорту Кармін - перспективна культура для 

Закарпаття: особливості проростання насіння та перші етапи 

розвитку під впливом регуляторів росту” 

Мартон Іван 

Іванович 

вчитель історії Перечинської гімназії ІІ – ІІІ ступенів 

суспільно-гуманітарного напрямку, науковий керівник роботи 

„Рональд Рейган і „Відродження Америки” 

Матьовка 

Людмила 

Миколаївна 

вчитель вищої категорії, вчитель правознавства Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів, науковий 

керівник роботи „Умови вступу в спадщину неповнолітніх”, 

„Музей лісу та сплаву у Чорній Ріці”,  

Машика Віктор 

Томашович 

вчитель правознавства Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальнооосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 6 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи „Суд як 

„позитивний законодавець” 

Машіко Наталія 

Дмитрівна 

вчитель німецької мови Мукачівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів №7, науковий керівник роботи 

„Лексичні та граматичні засоби для вираження припущення, 

модальності та ймовірності в сучасній німецькій мові” 

Метелешко 

Марина 

Миколаївна 

вчитель географії Калинівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Калинівської сільської ради Тячівського 

району Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Перспективи розвитку зеленого туризму в Україні і 

Закарпатті” 

Мешко Ольга 

Василівна 

вчитель музики Тур’я-Реметівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Пісенний фольклор Закарпаття” 
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Микита Маріанна 

Василівна 

практичний психолог Великоберезнянської гімназії 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Соціальні мережі як сучасний 

інструмент процесу соціокультурної самоідентифікації особи: 

виклики та загрози” 

Мицька Мар'яна 

Федорівна 

вчитель зарубіжної літератури Тур’я Пасіцької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Перечинського 

району Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Особенности русского языка Интернет-общения” 

Мицька Микола 

Михайлович 

вчитель історії Тур’я Пасіцької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

науковий керівник робіт: „Екологічне право в Україні”, 

„Розвиток освіти та наукових знань на Закарпатті в кінці 

XVІІІ на початку XIX століття” 

Молнар Оксана 

Василівна 

вчитель української мови та літератури Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради, науковий керівник роботи „Маша, або 

Постфашизм” - інтелектуальний трилер Ярослава Мельника 

про витоки людської жорстокості” 

Мучичка Олена 

Іванівна 

вчитель української мови та літератури Буштинського ліцею 

Тячівської районної ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Історія України в романі П. Куліша „Чорна 

рада” 

Олійник Іван 

Семенович 

вчитель Буштинського ліцею Тячівської районної ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Виявлення 

причин, що впливають на розвиток карієсу у дітей та 

дорослих селища Буштино” 

Онисько Йолана 

Петрівна 

керівник гуртка МАН, вчитель англійської мови Оноцької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Виноградівської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Порівняння використання метафор у творі О.Уайльда 

„Портрет Доріана Грея” та в однойменному фільмі” 

Онисько Михайло 

Юрійович 

доцент, завідувач кафедри органічної хімії Державного 

вищого національного закладу Ужгородський національний 

університет”, науковий керівник роботи „Синтез та 

телуроциклізація металільних похідних 6-метил-2-

тіоурацилу” 

Паланейчик Ірина 

Вікторівна 

вчитель біології Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 ім. О. С. Пушкіна Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Біоіндикація забруднення атмосферного повітря за станом 

хвої та генеративних органів Nigrum Abiete” 
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Пермякова Надія 

Павлівна 

вчитель фізики, заступник деректора з навчальновиховної 

роботи Ужгородської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів 

№3 з поглибленим вивченням англійської мови Ужгородської 

міської ради Закарпатської області., науковий керівник 

роботи „Створення автоматизованого пристрою для 

реставрації пошкоджених об’єктів за допомогою 

дистанційного управління” 

Петрінко 

Людмила 

Миронівна 

вчитель історії та правознавства лінгвістичної гімназії 

 ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Особливості стану освіти 

Закарпаття та її реформування в демократичній 

Чехословаччині, радянській та сучасній Україні” 

Печора Надія 

Іванівна 

вчитель української мови та літератури Макарівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Папероплетіння: з турботою про довкілля, затишок і 

стиль своїми руками” 

Пилип Ельміра 

Елемирівна 

вчитель історії Тур’я-Реметівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Твоє „НІ” має значення” 

Пилип Марія 

Андріївна 

вчитель географії Хустської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 5 Хустської міської ради Закарпатської 

області, завідувач етнографічного музею, науковий керівник 

робіт: „Історична еволюція виноградарства і виноробства 

Виноградівщини”, „Духовний образ Іова Угольського” 

Піньо Наталія 

Ярославівна 

практичний психолог багатопрофільного ліцею „Інтелект” – 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 11 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Вивчення ставлення суспільства до дітей з інвалідністю та до 

ідеї уряду щодо впровадження інклюзивної освіти” 

Піцур Володимир 

Михайлович 

вчитель фізики Калинівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Калинівської сільської ради Тячівського 

району Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Мистецтво живопису з точки зору фізики” 

Поган Марія 

Петрівна 

вчитель біології Рокосівської загальноосвітньої школи  

І - ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, науковий керівник робіт: 

„Пристосування схрещуваних порід морських свинок до умов 

навколишнього середовища”, „Ліхеноіндикація як один із 

методів визначення ступеня забруднення навколишнього 

середовища околиць села Рокосово” 

Половка 

Владислав 

Васильович 

вчитель біології Великораковецької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Мобільний телефон - 

героїн ХХІ століття” 
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Половка Марія 

Іванівна 

завідувач відділу науково-дослідницьких робіт Іршавського 

районного центру позашкільної роботи, науковий керівник 

роботи „Повість „Казка про калинову сопілку” як результат 

синтезу фольклорного сюжету та біблійної легенди” 

Поп Лариса 

Миколаївна 

вчитель основ здоров’я Буштинського ліцею Тячівської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Визначення біоритмів людини” 

Попович 

Володимир 

Іванович 

вчитель фізики Завидівської загальноосвітньої школи 

І – ІІ ступенів, керівник секції МАН центру дитячої та 

юнацької творчості Мукачівської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Сонячна активність та її 

вплив на Землю” 

Поян Нінель 

Анатоліївна 

вчитель англійської мови Мукачівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 13 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Варіанти 

англійської мови” 

Прокопів Наталія 

Вікторівна 

вчитель історії та правознавства Хустської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 5 Хустської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Нестор 

Махно. Ворог чи національний герой.” 

Рогаль Надія 

Василівна 

вчитель історії Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів №15 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Ключові аспекти 

зовнішньої політики Польщі на початку ХХІ століття” 

Рогатин Людмила 

Ігорівна 

вчитель української мови та літератури Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради, науковий керівник роботи „Казкотерапія як 

елемент нової української школи (на основі дитячих художніх 

творів Василя Сухомлинського)” 

Рошинець Наталія 

Петрівна 

вчитель української мови та літератури Синевирської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Міжгірської районної 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Традиційні свята зимового календарного циклу в контексті 

української обрядовості: минуле і сучасність” 

Сабадош Ольга 

Олексіївна 

вчитель біології та хімії Сокирницької загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької 

мови Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Приготування добрив для кімнатних рослин у лабораторних 

умовах”, „Вікові особливості фізичного розвитку молодших 

школярів с.Сокирниця” 
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Савко Оксана 

Володимирівна 

вчитель історії Великоберезнянської гімназії 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, 

науковий керівник робіт: „Проблеми та перспективи 

впровадження технології розвитку критичного мислення в 

освітній процес сучасного навчального закладу”, „Недитячі 

сутички: хто несе відповідальність за безпеку й благополуччя 

дитини в закладі освіти?”, „Феномен спілкування в сучасному 

світі: філософсько-освітній аспект” 

Сатмарі Марія 

Емерихівна 

вчитель хімії Великолазівського закладу загальної середньої 

освіти І – ІІІ ступенів Баранинської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Вплив біометалу Кальцію на стан здоров'я 

людини” 

Семенюк Михайло 

Васильович 

директор Рахівського РЦНТТ, науковий керівник роботи 

„Дослідження ландшафтних комплексів та екологічний стан 

Українських Карпат” 

Семенюк Юстина 

Миколаївна 

керівник гуртків Рахівського РЦНТТ, науковий керівник 

роботи „Вирощування кристалів. Анізотропія фізичних 

властивостей монокристалів. Симетрія кристалічної решітки 

та її прояви” 

Сивуля Марія 

Михайлівна 

керівник секції валеологія Довжанської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Дослідження шкоди та 

користі гель-лаку на організм людини” 

Симйон Мар’яна 

Іванівна 

вчитель географії Велятинської загальноосвітньої школи 

 І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, науковий керівник роботи „Гірські 

породи 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 ромашки 

лікарської (matricaria chamomilla l.)” 

Сібукова Тетяна 

Борисівна 

вчитель німецької мови лінгвістичної гімназії  

ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Тема дружби у творах 

сучасних німецьких письменників на прикладах лексичних 

одиниць та дієслів у творі Шарлотти Хаберзак Тімо не може 

померти, рекомендованого для домашнього читання” 

Слава Марія 

Любомирівна 

вчитель французької мови Хустської спеціалізованої школи  

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

Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Використання паремій у соціальних мережах” 
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Сігеті Мар'яна 

Юріївна 

вчитель біології Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Оцінка якості плодів понцируса та його 

адаптація в умовах м. ужгорода”, „Вплив вирощування рапсу 

( Brassica Napus) на вміст гумусу в грунті та особливості 

виробництва біодизеля в лабораторних умовах”, „Залежності 

стану здоров’я курей від профілактики пробіотиком 

Імунобактерином-D.Елетрофоретичний аналіз сироватки 

крові” 

Станко Оксана 

Семенівна 

вчитель української мови та літератури Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів, науковий 

керівник роботи „Я знаю силу слова: культурно-освітні діячі 

села Боржавське (ХХ-ХХІ ступенів)” 

Стегура Вікторія 

Іванівна 

вчитель української мови та літератури навчально-виховного 

комплексу „Гармонія” Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Ідейно-

художня своєрідність східних легенд у творчості Лесі 

Українки („Ра-Менеїс”, „Сфінкс” та „Саул”)” 

Стецевич Тетяна 

Віталіївна 

вчитель англійської мови Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Аналіз неологізмів 20-21століття на основі 

прикладів із засобів масової інформації” 

Субота Іван 

Юрійович 

вчитель фізики та математики Міжгірської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Світ 

галактик та позагалактичних об’єктів” 

Товтин Ксеня 

Юріївна 

вчитель зарубіжної літератури Тур'я-Реметівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Перечинського 

району Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Таїнство хрещення” 

Тодер Дмитро 

Дмитрович 

вчитель української мови та літератури лінгвістичної гімназії 

ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, науковий керівник роботи „Порушення норм сучасної 

української літературної мови в засобах масової інформації 

(на прикладі телесеріалу „Школа”)” 

Томаш Іванна 

Михайлівна 

вчитель фізики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради, науковий 

керівник роботи „Візуалізація звукових хвиль”, „Динамічний 

інтерферометр на основі двохвильової взаємодії лазерних 

променів у кристалі Sn2P2S6”, „Термоелектричні матеріали”, 

„Дослідження сонячної активності за знімками SOHO” 
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Тракслер Клара 

Яношівна 

вчитель історії та правознавства Солотвинської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Солотвинської 

селищної ради Тячівського району Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Філософія культури, функції та її 

роль в суспільстві” 

Угляк Віра 

Георгіївна 

вчитель історії Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Традиційний народний одяг як прояв ідентичності 

етнографічних груп Закарпаття (XIX - першої половини XX 

століть)” 

Унгурян Ольга 

Михайлівна 

вчитель хімії Мукачівського навчально-виховного комплексу 

„Загальнооосвітня школа I-III ступенів — дошкільний 

навчальний заклад” №6 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Особливості складу косметичних засобів та їх вплив на 

шкіру” 

Усенко Наталія 

Василівна 

вчитель зарубіжної літератури Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату  

з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради, науковий керівник роботи „Оскар Уайльд: 

естетика життя” 

Фегер Беатриса 

Олегівна 

вчитель фізики Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 ім. О. С. Пушкіна Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Проектування альтернативних енергоносіїв з використанням 

вхідних та вихідних труб водопостачання в населених 

пунктах України” 

Феделеш Василь 

Іванович 

доцент Ужгородського національного університету, науковий 

керівник роботи „Визначення швидкості проходження звуку в 

мінеральних водах джерел Закарпаття” 

Фізер Максим 

Михайлович 

доцент кафедри органічної хімії Державного вищого 

навчального закладу „Ужгородського національного 

університету”, науковий керівник роботи „Cинтез похідних 

 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 роману Марії Матіос „Щоденник страченої” 

Фуцур Надія 

Василівна 

вчитель зарубіжної літератури Воловецького закладу 

загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Воловецької 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Недоспівана пісня ранньої осені” 
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Харчина Лідія 

Михайлівна 

вчитель основи здоров'я та біології Хустської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4 Хустської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Інвазійне захворювання свиней та ефективність лікувально-

профілактичних заходів” 

Химинець Віталія 

Михайлівна 

вчитель історії Велятинської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адмiнiстрацiї 

Закарпатської областi, науковий керівник робіт: „Самотність 

людини як проблема сучасної філософії: соціально-

філософський аналіз”, „Єдина Помісна Православна Церква в 

Україні”„Хустський замок: сторінки історії, сучасний стан та 

шляхи збереження архітектурної спадщини” 

Хома Аліна 

Василівна 

вчитель біології навчально-виховного комплексу „Гармонія” 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Гідрологічний стан та якість прісної води за 

хімічним та елементним складом для споживання населення у 

мікрорайоні Доманинці міста Ужгорода” 

Чечур Любов 

Іванівна 

вчитель біологіі лінгвістичноі гімназіі ім. Т.Г.Шевченка 

Ужгородськоі міської ради Закарпатськоі області, науковий 

керівник роботи „Експрес деструкція органічних відходів” 

Чечур Михайло 

Михайлович 

вчитель історії Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Сучасне морське піратство ХХІ століття” 

Чолавин Іванна 

Петрівна 

вчитель географії та економіки Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №8 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Суть та проблеми залучення інвестицій в Закарпатській 

області” 

Чупіка Ганна 

Василівна 

вчитель біології та екології Іршавського закладу загальної 

середньої освіти І – ІІІ ступенів №2 Іршавської районної ради 

Закарпатської області, науковий керівник роботи „Причини та 

наслідки розвитку популяції жарновця віникового (Cytisus 

scoparius) на землях сільськогосподарського призначення в 

передгір’ї Великодільського хребта” 

Шафарь Аліса 

Ярославівна 

вчитель англійської мови Ужгородської спеціалізованої 

школи І – ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням 

англійської мови Ужгородської міської ради у Закарпатській 

області, науковий керівник роботи „Стратегії та стилістичні 

прийоми перекладу художніх текстів” 

Шеверя 

Мирослава 

Юріївна 

вчитель економіки й інформатики Хустської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 Хустської 

міської ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Бюджетний процес в Україні” 

Шелемончак 

Ірина Юріївна 

заступник директора з виховної роботи Ставненської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Великоберезнянської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Релігійні свята осіннього циклу 

Великоберезнянщини: історія, святкування, традиції” 
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Шимон Вікторія 

Георгіївна 

вчитель української мови та літератури Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради, науковий керівник роботи „Ефективність 

інноваційних методів сприйняття та відтворення інформації у 

початкових класах сучасного закладу освіти” 

Шимон Віталія 

Іванівна 

вчитель історії Данилівського навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітній навчальний заклад  

І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, 

науковий керівник робіт: „Розвиток української культури 

кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття”, „Стратегія внутрішньої 

і зовнішньої політики Девіда Кемерона” 

Шимон Людмила 

Василівна 

вчитель біології Данилівського навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітній навчальний заклад  

І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, 

науковий керівник роботи „Алкоголізм – причини, симптоми, 

наслідки” 

Шипович Руслана 

Василівна 

практичний психолог-методист Плосківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Полянської сільської 

ради Свалявського району Закарпатської області, науковий 

керівник роботи „Розвиток емоційного інтелекту учнів 

підліткового віку у навчальному процесі” 

Шімон Ганна 

Степанівна 

вчитель інформатики Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” № 11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Інформаційна безпека підлітків в мережі Інтернет” 

Шкірта Наталія 

Михайлівна 

вчитель біології та хімії Полянської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Полянської сільської ради Свалявського 

району Закарпатської області, науковий керівник роботи 

„Доцільність вирощування топінамбура (Helianthus tuberosus 

L.) як біоенергетичної рослини в умовах Свалявщини” 

Шульженко 

Людмила 

Геннадіївна 

вчитель-методист Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів, науковий керівник роботи „Своєрідність 

топонімічних та історичних переказів Іршавщини” 

Яцуга Олександра 

Василівна 

вчитель історії Костринського ліцею Великоберезнянської 

районної ради Закарпатської області, науковий керівник 

роботи „Сакральні обереги Ужанської долини: сторінками 

історії Покровської церкви села Кострино 

Великоберезнянського району” 
 


