
 
УКРАЇНА  

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

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 
 

15.01.2020                                     Перечин                                     №03/01-07 

 

Про результативність участі учнів 

закладів загальної середньої освіти 

у І етапі Всеукраїнського  конкурсу - 

захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів МАН України  

у 2019/2020 навчальному році 

 

Відповідно до наказу 24.03.2014 № 259 «Про затвердження Правил 

проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 11.04.2014 за № 407/25184, наказу департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 24.12.2016 №318 «Про проведення в області І-ІІ 

етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України у 2019/2020 навчальному році» 

наказу відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської 

ради 26.12.2019 №147/01-31 «Про проведення І етапу Всеукраїнського 

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

наук України у 2019/2020 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 14 січня 2020 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 9-11-х класів закладів 

загальної середньої освіти Перечинської ОТГ. 

На підставі протоколів засідань журі відділень І етапу Всеукраїнського 

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

наук України 



НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити результати І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

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

2019/2020 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 цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту  

Перечинської міської ради 

15.01.2020 № 03/01-07 

 

Результативність участі у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України 

у 2019/2020 навчальному році 

 

Відділення історії 

Секція всесвітня історія 

ПЕРШЕ місце 

1. Дуран  

Яна  

Ігорівна  

учениця 7 (11) класу Перечинської гімназії  

ІІ–ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Відділення філософії та суспільствознавства 

Секція соціологія 

ПЕРШЕ місце 

2. Буковська 

Анастасія 

Олександрівна 

учениця 11 класу Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради Закарпатської області 

Відділення фізики і астрономії 

Секція астрономія та астрофізика 

ПЕРШЕ місце 

3. Шатан 

Анастасія 

Мирославівна  

учениця 6 (10) класу Перечинської гімназії  

ІІ–ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Відділення літературознавства,                                                    

фольклористики та мистецтвознавства 

Секція літературна творчість 

ПЕРШЕ місце 

4. Марухнич 

Мар’яна 

Олександрівна 

учениця 5 (9) класу Перечинської гімназії  

ІІ–ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Відділення мовознавства 

Секція українська мова 

ПЕРШЕ місце 

5. Куцик  

Галина 

Володимирівна 

учениця 9 класу Сімерківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Перечинського району 

Закарпатської області 



Додаток 2 

до наказу відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту  

Перечинської міської ради 

15.01.2020 № 03/01-07 

Результативність участі учнів закладів загальної середньої освіти Перечинської ОТГ у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

у 2019/2020 навчальному році 

Заклад  

освіти 
Відділення Секція Клас П І П учня 

П І П наукового 

керівника 

Місце 

 

Перечинська гімназія 

ІІ–ІІІ ступенів 

успільно-

гуманітарного 

напрямку 

Відділення історії 
Всесвітня 

історія 
7 (11) 

Дуран Яна 

Ігорівна 

Мартон Іван 

Іванович 
І 

Відділення 

літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства 

Літературна 

творчість 
5 (9) 

Марухнич 

Мар’яна 

Олександрівна 

Годована 

Мирослава 

Елемирівна 

І 

Відділення фізики і 

астрономії 

Астрономія та 

астрофізика  
6 (10) 

Шатан Анастасія 

Мирославівна 

Кедюлич Марія 

Іванівна 
І 

Перечинський ліцей  
Відділення філософії 

та суспільствознавства 
Соціологія  11 

Буковська 

Анастасія 

Олександрівна 

Гордійчук 

Олександра 

Василівна 

І 

Сімерківська 

загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів  

Відділення 

мовознавства 

Українська 

мова 
9 

Куцик Галина 

Володимирівна 

Мараморощак 

Любов Валеріївна 
І 



Додаток 3 

до наказу відділу освіти, 

культури, сім’ї, молоді та спорту  

Перечинської міської ради 

15.01.2020 № 03/01-07 

 

Список керівників науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України, які зайняли І місце у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України у 2019-2020 навчальному році 

 

Мартон 

Іван  

Іванович  

учитель історії Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів 

суспільно-гуманітарного напрямку, науковий керівник 

роботи «Американо - китайське протистояння як виклик 

глобальній безпеці» 

Гордійчук 

Олександра 

Василівна 

учитель історії Перечинського ліцею, науковий керівник 

роботи «Проблема булінгу серед молоді та шляхи їх 

вирішення» 

Годована 

Мирослава 

Елемирівна 

учитель української мови та літератури Перечинської 

гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку, 

науковий керівник роботи «Обличчя історії Перечинщини 

(Нашим землякам, воїнам АТО присвячується)» 

Кедюлич  

Марія  

Іванівна  

учитель фізики та астрономії Перечинської гімназії  

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку, 

науковий керівник роботи «Визначення аберації лінз» 

Мараморощак 

Любов 

Валеріївна 

учитель фізики Сімерківської загальноосвітньої школи   

І-ІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області, 

науковий керівник роботи «Фраземне багатство твору 

Д.Кишелі «Родаки»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту  

Перечинської райдержадміністрації 

15.01.2020 № 03/01-07 

 

Загальна кількість дипломів І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

у 2019/2020 навчальному році 

 

Заклад загальної середньої 

освіти 

К-сть  учасників І етапу 

(ступінь диплома) Разом 

К-сть  

учасників 

ІІ етапу І ІІ ІІІ 

Перечинський ліцей 1 - - 1 1 

Перечинська гімназія  

ІІ-ІІІ ступенів суспільно-

гуманітарного напрямку 

3 - - 3 3 

Зарічівська загальноосвітня  

школа І-ІІ ступенів 
0 - - 0 0 

Сімерська гімназія 0 - - 0 0 

Сімерківська загальноосвітня  

школа І-ІІ ступенів 
1 - - 1 1 

РАЗОМ: 5 - - 5 5 

 

 


