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НАКАЗ 

 
23.12.2021                            Перечин-Тур’ї Ремети                      № 69/01-07/136 

 

 

Про проведення І етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук 

України у 2021/2022 навчальному році 

 

Відповідно до наказу МОН України від 04.11.2021 №1173 «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України у 2021/2022 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, молоді та спорту облдержадміністрації 

наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 20.12.2021 №695 

«Про проведення в області І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту 

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

2021/2022 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 

 

Н А К А З У Є М О: 

 

1. Провести із дотриманням законодавства України в частині 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби     

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 12 січня 2022 року 

(початок о 10.00) на базі Перечинського ліцею І етап Всеукраїнського 



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

наук учнівської молоді (далі — Конкурс) за науковими відділеннями:  

- відділення фізики та астрономії, математики, економіки, 

комп'ютерних наук, технічних наук, 

- відділення мовознавства, літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства,  

- відділення хімії та біології, екології та аграрних наук,  

- відділення історії, наук про Землю, філософії та суспільствознавства.  

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити: 

2.1. Подання до 10 січня 2022 року заявки на участь у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України (додаток 3). 

2.2. Участь учнів закладів загальної середньої освіти у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України. 

3. Для проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

затвердити як такі, що додаються: 

-склад організаційного комітету І етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України (додаток 1); 

-склад журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (додаток 2). 

4. Директору Перечинського ліцею створити необхідні умови для 

роботи наукових відділень та секцій. 

5.  Взяти до уваги, що: 

5.1. Відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів у дорозі та 

під час проведення конкурсу, дотримання правил техніки безпеки 

покладається на супроводжуючих осіб. 

5.2. Відрядження учасників освітнього процесу здійснюється лише за 

письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють. 

5.3. Участь в інтелектуальних та творчих змаганнях учасників 

освітнього процесу відповідно до листа Міністерства освіти і науки України 

18.11.2015 № 1/9-552 здійснюється на добровільних засадах. 

5.4. Необхідно забезпечити надолуження учасниками освітнього 

процесу пропущеного матеріалу. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою. 

 

 

 

Начальник відділу                                             Начальник відділу      

                                     Ольга БАРЗАК                                     Владислав ЦАПИК 

 



Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти,  

культури, cім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради,  

відділу освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

23.12.2021  №69/01-07/136 

 

 

СКЛАД   ОРГКОМІТЕТУ 

 

І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді 

 

Співголови оргкомітету 

БАРЗАК О.І. 

 

 

ЦАПИК В.Й. 

начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту Перечинської міської ради 

 

начальник відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-

Реметівської сільської ради 

 

Секретар оргкомітету 

КУТЧАК М.І.  головний спеціаліст з питань загальної середньої 

освіти відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради 

 

Члени оргкомітету: 

АФАНАСЬЄВА О.І. провідний спеціаліст з питань позашкільної освіти 

 

КЕДЮЛИЧ  М.І. 

 

 

КОРОЛЬ Н.М. 

учитель фізики Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради 

 

головний спеціаліст  з питань загальної середньої 

освіти відділу освіти,  молоді та спорту Тур’є-

Реметівської сільської ради 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти,  

культури, cім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради,             

відділу освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

23.12.2021  №69/01-07/136 

 

 

СКЛАД ЖУРІ 

 

І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді 

 

І. Відділення:  

- історії;  

- філософії та суспільствознавства 

 

Голова журі: 

Мартон І.І. - учитель історії Перечинського ліцею. 

Члени журі: 

Кость В.В. - учитель історії Перечинського ліцею; 

Пастеляк М.Ю. - учитель історії Сімерської гімназії; 

Гордійчук С.О. - учитель історії Сімерківської гімназії. 

Пилип Е.Е. – учитель історії Т-Реметівського закладу загальної   

                       середньої освіти І-ІІІ ступенів  

 

ІІ. Відділення: 

- технічних наук; 

- комп’ютерних наук; 

- математики; 

- фізики, астрономії 

 

Голова журі: 

Кедюлич М.І.- учитель фізики Перечинського ліцею. 

Члени журі: 

Гондорчина О.Ю. - учитель фізики Зарічівської гімназії; 

Лопарєва Н.Х - учитель інформатики Перечинського ліцею; 

Цибик О.І. - учитель математики Перечинського ліцею; 

Свадеба В.В. -учитель математики Сімерської гімназії. 

Воронич Л.М. – учитель фізики Т-Реметівського закладу загальної   

                           середньої освіти І-ІІІ ступенів  



ІІІ. Відділення: 

- мовознавства; 

- літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства  

 

Голова журі: 

Дорогович В.Р. - учитель української мови та літератури Перечинського 

ліцею. 

Члени журі: 

Годована М.Е. - учитель української мови та літератури Перечинського 

ліцею; 

Лаб’як О.М.- учитель англійської мови Перечинського ліцею; 

Камінська В.П. - учитель англійської мови Перечинського ліцею. 

Кучак М.А. – учитель української мови Т-Реметівського закладу    

                        загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  

 

 

ІV. Відділення: 

- хімії та біології; 

- екології та аграрних наук; 

- наук про землю; 

- економіки 

 

Голова журі: 

Токар І.В. - учитель біології Перечинського ліцею;  

Члени журі: 

Кость-Головей Т.А. - учитель біології Перечинського ліцею; 

Немеш М.М. - учитель хімії Перечинського ліцею; 

Ревта О.Л. -учитель географії Перечинського ліцею. 

Кречко О.В. – учитель біології Т-Реметівського закладу загальної   

                       середньої освіти І-ІІІ ступенів  

 

 


