
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

Код ЄДРПОУ 41625530 

 

НАКАЗ 

 
16.01.2023                                   Перечин                                 №02/01-07 

 

 

Про результативність участі учнів 

закладів загальної середньої освіти  

Перечинської ТГ у І етапі  

Всеукраїнського конкурсу - 

захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук 

України у 2022/2023 навчальному році 

 

Відповідно до наказу МОН України від 04.11.2022 №985 «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України у 2022/2023 н.р.», згідно з Правилами проведення 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України, затверджених наказом МОН України від 08.02.2021 №147, 

наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 22.12.2022 №333 

«Про організацію проведення в області Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 

2022/2023 навчальному році», наказу відділу освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту Перечинської міської ради та відділу освіти, молоді від 23.12.2021 

№60/01-07 «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2022/2023 

навчальному році» з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку 

дітей і молоді, виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, 

залучення її до науково-дослідницької та експериментальної роботи 12 січня 

2023 року на базі Перечинського ліцею було проведено І етап 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України.  



Науково-дослідницькі роботи представили учні 9-10-х класів закладів 

загальної середньої освіти Перечинської ТГ. 

На підставі протоколів засідань журі відділень І етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України 

 

 

НАКАЗУЄМО: 

 

1. Затвердити результати І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 

2022/2023 навчальному році згідно з додатком. 

2. Керівникам  закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Проаналізувати результати проведення І етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту та вжити заходи для подальшої активізації роботи з 

обдарованою молоддю. 

2.2. При атестації педагогічних працівників враховувати 

результативність роботи з обдарованими учнями в міжатестаційний період 

(кількість учнів-призерів на всіх етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту). 

2.3. Відзначити переможців, призерів та педагогічних працівників, які 

підготували учасників І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою. 

 

 

 

Начальник відділу                                                                          Ольга БАРЗАК                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти,  

культури, cім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради,  

16.01.2023  №02/01-07  

 

Результативність участі у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України 

у 2022/2023 навчальному році 

 

Відділення філософії та суспільствознавства 

Секція релігієзнавство 

ПЕРШЕ місце 

1.  Кешкентій 

Ксенія 

Володимирівна 

учениця 9 класу Сімерківської гімназії 

Перечинської міської ради Закарпатської області 

Секція соціологія 

ПЕРШЕ місце 

2. Смакова 

Єлізавета 

Владиславівна 

учениця 10 класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 

Відділення літературознавства,                                                    

фольклористики та мистецтвознавства 

Секція літературна творчість 

ПЕРШЕ місце 

3. Пузакулич 

Валерія 

Василівна 

учениця 9 класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту  

Перечинської міської ради 

16.01.2023 № 02/01-07 

 

Загальна кількість дипломів І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

у 2022/2023 навчальному році 

 

Заклад загальної середньої 

освіти 

К-сть  учасників І етапу 

(ступінь диплома) Разом 

К-сть  

учасників 

ІІ етапу І ІІ ІІІ 

Перечинський ліцей 2 - - 2 2 

Зарічівська гімназія 0 - - 0 0 

Сімерська гімназія 0 - - 0 0 

Сімерківська гімназія 1 - - 1 1 

РАЗОМ: 3 - - 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


