








    Додаток 1 

до наказу департаменту освіти і науки 

обласної  державної  адміністрації 

26.10.2017  №  279 
 

     

     

З В І Т 

про проведення I, II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році 

                                        з                                                                  ______________________________ 

                      (назва олімпіади)                                                              (району, міста,  громади)  

1. Відомості про учасників олімпіад: 
Кiлькiсть закладiв освіти, 

учнi яких брали участь у 

І етапі олiмпiади 

Класи Кiлькiсть учасникiв олiмпiад за етапами         Кількість  переможців 

ІІ етапу за ступенями дипломів 

місь- 

ких 

сільсь-

ких 

спеціа-

лізова-

них 

I IІ І ІІ ІІІ 

міських сільських 

(селищ- 

них) 

спеціа- 

лізова- 

них 

міських сільських 

(селищ- 

них) 

спеціа- 

лізова- 

них 

   7          

   8          

   9          

   10          

   11          

   Разом:          

2. Коротко подаються відомості про організацію і проведення олімпіад, виконання учасниками завдань, участь учителів і працівників 

закладів освіти, вносяться пропозиції щодо поліпшення роботи олімпіади. 

 

 

М.П. 

Начальник місцевого органу управління освітою   

Голова оргкомітету олімпіади   

Голова журі олімпіади   

„_____”____________2017 року   
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до наказу департаменту освіти і науки 

обласної  державної  адміністрації 

26.10.2017  №  279 
 

З А Я В К А 

                                                         на участь  команди  _________________________________________ 

                                                                                                                       ( району, міста, громади) 

у  ІІІ   етапі  Всеукраїнської  олімпіади   з                                                                           у  2017/2018 навчальному році       

 

За рішенням оргкомітету і журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади на  IІІ  етап  Всеукраїнської  олімпіади направляються такі учні-

переможці ІІ етапу олімпіади:                                                                                                                                                                                                      

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім'я  та 

по батькові 

учня 

Число, місяць 

(словами), 

рік 

народження 

Найменування 

навчального 

закладу 

 

Клас 

(курс) 

навчання 

Клас 

(курс), за 

який буде 

виконувати 

завдання 

на 

олімпіаді 

Місце, 

зайняте 

на  

ІІ етапі 

олімпіади 

Прізвище, ім'я  

та по батькові 

працівника, 

який підготував 

учня 

Додаткова 

інформація 

(комп’ютерна 

мова 

програму-

вання) 

         

         

         

         

         

Керівником команди призначено___________________________________________________________________      

                                                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові, посада)  

 

 

М.П. 

Начальник місцевого органу управління освітою   

Голова оргкомітету олімпіади   

Голова журі олімпіади   

„______”____________2017  року  
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Терміни проведення  

ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з навчальних предметів  

 

 

Навчальні предмети Терміни проведення 

історія 7 листопада 2017 року 

екологія 8 листопада 2017 року 

англійська мова 9 листопада 2017 року 

фізика 10 листопада 2017 року 

німецька мова 13 листопада 2017 року 

економіка 14 листопада 2017 року 

угорська мова і література 15 листопада 2017 року 

географія 16 листопада 2017 року 

румунська мова і література 17 листопада 2017 року 

українська мова і література в   

школах з угорською та румунською 

мовами навчання 

20 листопада 2017 року 

біологія 21 листопада 2017 року 

французька мова 22 листопада 2017 року 

хімія 23 листопада 2017 року 

правознавство 24 листопада 2017 року 

інформатика 27 листопада 2017 року 

українська мова і література 28 листопада 2017 року 

математика 29 листопада 2017 року 

російська мова і література 30 листопада 2017 року 

трудове навчання (технології) 1 грудня 2017 року 

інформаційні технології 4 грудня 2017 року 

астрономія 5 грудня 2017 року 
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Терміни проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  

 

Предмет Дата проведення  Місце проведення 

англійська мова 10 січня 2018 року ЗІППО 

німецька мова 11 січня 2018 року ЗІППО 

французька мова  12 січня 2018 року ЗІППО 

економіка 15 січня 2018 року ЗІППО 

астрономія 16 січня 2018 року ЗІППО 

екологія 17 січня 2018 року ЗІППО 

угорська мова і література 18 січня 2018 року ЗІППО 

історія 22 січня 2018 року ЗІППО 

румунська мова і література 23 січня 2018 року ЗІППО 

фізика 24 січня 2018 року ЗІППО 

українська мова і література 25 січня 2018 року ЗІППО 

хімія 26 січня 2018 року ДВНЗ „УжНУ”  

правознавство 29 січня 2018 року ЗІППО 

українська мова і література 

в школах з угорською та 

румунською мовами  

навчання 

30 січня 2018 року ЗІППО 

географія 31 січня 2018 року ЗІППО 

російська мова і література 1 лютого 2018 року ЗІППО 

трудове навчання 

(технології) 

2 лютого 2018 року Ужгородська 

загальноосвітня школа          

І – ІІІ ступенів № 8 

Ужгородської міської 

ради Закарпатської 

області 

математика згідно з графіком 

МОН України 

 

ЗІППО 

біологія ЗІППО 

інформатика ДВНЗ „УжНУ”  

інформаційні технології 
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ОРГКОМІТЕТ 

ІІІ  етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році   

 

 

Голова оргкомітету 
СОПКОВА   Г.І – директор департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Заступники голови оргкомітету: 
ПАЛЬКО  Т.В. – директор Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

психологічних наук, доцент 

БАСАРАБ   М.М. – заступник директора з науково-дослідної 

роботи та  міжнародної діяльності Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат історичних наук 

ПЕТЕЧУК В.М. – заступник директора з навчально-методичної 

роботи та моніторингу якості освіти 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат фізико-

математичних наук, доцент 

Секретар оргкомітету 
РАЙХЕЛЬ  Г.Є. – методист кабінету координаційно-методичної 

діяльності Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної  освіти 

Члени оргкомітету: 
БАБИНЕЦЬ Ю.Ю. – головний спеціаліст відділу вищої, 

професійно-технічної освіти та науки управління 

освіти та науки департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

БАБУНИЧ О.Ю. – начальник управління освіти Ужгородської 

міської ради (за згодою) 

БОКОЧ  О.С. – завідувач кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

БРАУН   Є.Л. – методист філії у м. Берегово Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної  освіти 
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БУКСАР  І.О. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

ГАБОДА Б.В. – завідувач філії у м. Берегово Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної  освіти 

ГАЙНАЛІЙ  Л.І. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

ГЛЮДЗИК  Г.Б. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

ГНАТКОВИЧ  Т.Д. – завідувач кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук 

ГОЛОМБ  О.М. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

ГРЕБА  О.М. – головний спеціаліст відділу дошкільної, 

загальної середньої, інклюзивної та позашкільної 

освіти управління освіти та науки департаменту 

освіти і науки  обласної державної адміністрації 

ДОВГАНИЧ О.С. – заступник начальника управління –  

начальник відділу вищої, професійно-технічної 

освіти та науки управління освіти та науки 

департаменту освіти  і науки обласної державної 

адміністрації 

КОГУТИЧ  К.Г. – методист обласного методичного центру при 

департаменті освіти і науки обласної державної 

адміністрації 

ЛУКАЧ  А.Ю. – завідувач обласного методичного центру при 

департаменті освіти і науки  обласної державної 

адміністрації 

ОГАР-ТОВТ О.В. – методист обласного методичного центру при 

департаменті освіти і науки  обласної державної 

адміністрації 

ОПАЧКО О.І. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 
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ПЕТЕЧУК К.М. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

ПОП  І.П. – завідувач центру інформаційно-видавничої 

діяльності Закарпатського інституту 

післядипломної  педагогічної освіти 

РАЦЮК О.І. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

САБАДОШ  М.В. – методист обласного методичного центру при 

департаменті освіти і науки обласної державної 

адміністрації 

СЕРГІЙЧУК   Ю.П. – методист філії у м. Берегово Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної  освіти 

ТРІФАН  М.С. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

ТЯСКАЙЛО Г.І. – завідувач кабінету методики виховної та 

позашкільної роботи Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

ШАРКАДІЙ І.В.  – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

ШЕВЕРЯ М.М. – заступник директора департаменту –  

начальник управління освіти та науки 

департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації 

ШИМОН Ю.Ю. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

ШТЕРР А.А. – заступник директора департаменту освіти                      

і науки обласної державної адміністрації 
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ЖУРІ   

ІІІ  етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році 

 

З української мови і літератури: 
 

Голова журі 

ГАЛАС А.М. – доцент кафедри української  мови філологічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат філологічних наук                          

(за згодою) 

Заступники голови журі: 
ГНАТКОВИЧ Т.Д. 

 

– завідувач кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, 

викладач української мови і літератури  

ХОДАНИЧ Л.П. – завідувач кафедри педагогіки та психології 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, 

доцент, викладач української мови і літератури 

Члени журі: 
БАЛЛА Е.Ю. – доцент кафедри української літератури  

філологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат філологічних 

наук (за згодою) 

БЕЛЕЙ О.М. 

 

 

 

– учитель української мови і літератури 

Ужгородської загальноосвітньої  школи                                        

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

міської ради Закарпатської області 

БІЛЕЙ О.Д. 

 

– учитель української мови і літератури Плосківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Свалявської 

районної ради Закарпатської області 

БОДНАР  Н. П. – учитель української мови і літератури 

Ужгородської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів 

№ 5 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ГЛЕБА М.Ю. – учитель української мови і літератури 

Горондівської загальноосвітньої школи                         

І – ІІІ ступенів  Мукачівської районної ради 

Закарпатської області 



Продовження  додатка  6   2 

ГОГОЛЮК  В.В. – учитель української  мови  і  літератури 

багатопрофільного ліцею „Інтелект”  – 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів  № 11 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ГОРОЩАК  О.О. – учитель української  мови  і  літератури 

Великобичківської загальноосвітньої школи                      

І – ІІІ ступенів № 1 Рахівської районної ради 

Закарпатської області 

ҐОЦА  Е.Д. – доцент кафедри української мови філологічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат філологічних наук                        

(за згодою) 

ГУЛЕЙ  І.М. – учитель української мови і літератури 

Ужгородської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 7 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

ДУБЕЙ  М.В. – учитель української мови і літератури Мукачівської  

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2                                

ім. Т.Г.Шевченка Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

КЕРЕЦМАН Я.М. – учитель української мови і літератури Перечинської 

гімназії ІІ – ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного 

напрямку 

КОЗАК  М.Ю. – доцент кафедри української літератури 

філологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат філологічних 

наук (за згодою) 

КОРОЛЬ А.М.   – учитель української мови і літератури Лінцівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Ужгородської районної ради Закарпатської області 

КУЗЬМА О.М. – доцент кафедри української літератури 

філологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”,  кандидат філологічних 

наук (за згодою) 

МАЛЬОВАНЕЦЬ О.Е. 

 

– учитель української мови і літератури 

Великолазівської загальноосвітньої школи                  

І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 

Закарпатської області 

МИХАЙЛЯНИЧ М.П. 

 

 – учитель української мови і літератури 

Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої 

школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих 

предметів Закарпатської обласної ради 

МОТРУК Л.І. – учитель української мови і літератури 

лінгвістичної гімназії ім. Т.Г. Шевченка 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 
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ПЕЛЕНКА О.В. – учитель української мови і літератури      

Чопської загальноосвітньої школи                                            

І – ІІІ ступенів № 1 Чопської міської ради 

Закарпатської області 

ПИСКАЧ О.Д. –  доцент кафедри української мови філологічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”,  кандидат філологічних наук                         

(за згодою) 

ПРОКОПОВИЧ  Л.С. – завідувач кафедри філологічних дисциплін                     

та соціальних комунікацій Мукачівського 

державного університету, кандидат філологічних 

наук, доцент (за згодою) 

ПУТРАШИК Л.П. – учитель української мови і літератури 

Ужгородської загальноосвітньої школи                              

І – ІІІ ступенів № 19 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

РЕБРИК Н.Й. –  проректор з науково-педагогічної роботи 

Закарпатської академії мистецтв, кандидат 

філологічних наук (за згодою) 

СІРКО  М.Ф. 

 

– учитель української мови і літератури 

багатопрофільного ліцею „Інтелект” – 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 11 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

СЕЛЕХМАН  Н.М. 

 

–  учитель української мови і літератури Берегівської 

гімназії Берегівської міської ради Закарпатської 

області 
 

  З англійської  мови: 

Голова журі 
ГОЛИК С.В. – доцент кафедри англійської філології факультету 

іноземної філології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат філологічних 

наук (за згодою)  

Заступник голови журі 

РОГАЧ  Л.В. – доцент кафедри англійської філології 

факультету іноземної філології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”,  кандидат філологічних 

наук (за згодою) 

Члени журі: 
БАНЯС Н.Ю. – учитель англійської мови Хустської  спеціалізованої  

школи І – ІІІ ступенів № 3 Хустської міської ради 

Закарпатської області 

БУКІЄВСЬКА І.П. – учитель англійської мови Чопської  

загальноосвітньої  школи І – ІІІ ступенів № 1 Чопської 

міської ради Закарпатської області 
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ВАШ Т.Ш. – учитель англійської мови лінгвістичної гімназії                 

ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

ВАЩИНЕЦЬ Г.І. – учитель англійської мови лінгвістичної гімназії                 

ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міської ради 

Закарпатської області  

ГЕРЦОВСЬКА Н.О. 

 

–  доцент кафедри англійської філології Мукачівського 

державного університету, кандидат філологічних наук 

(за згодою) 

ЗАЛУЦЬКА Т.І. – учитель англійської мови Мукачівської  

спеціалізованої  школи І – ІІІ ступенів № 4                                

з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 

ЗЕЙКАН М.Ф. – учитель англійської мови Іршавської гімназії                

Іршавської районної ради Закарпатської області 

ІЗАЙ Т.М. – учитель англійської мови Виноградівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 

Виноградівської районної ради Закарпатської області 

КОВАЧ А.В. – учитель англійської мови Шишлівської 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів Ужгородської 

районної ради Закарпатської області 

МЕЛЬНИКОВА О.І. – учитель англійської мови Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату                   

з поглибленим вивченням окремих предметів 

Закарпатської обласної ради 

МЕЛЬНИЧЕНКО О.В. –  учитель англійської мови багатопрофільного ліцею 

„Інтелект” – загальноосвітньої школи   І – ІІІ ступенів               

№ 11 Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ПРІЦ О.М. – учитель англійської мови лінгвістичної гімназії                

ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

СКЛЯРОВА О.Г. –  заступник директора з навчально-виховної роботи 

Берегівської загальноосвітньої школи   І – ІІІ ступенів 

№ 5 з поглибленим вивченням англійської мови                     

імені Т.Г.Шевченка Берегівської міської ради 

Закарпатської області, учитель англійської мови 

СТАРЧАК Н.Е. – учитель англійської мови Ужгородської 

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 3                         

з поглибленим вивченням англійської мови  

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ТОКАЧ О.І. – учитель англійської мови Буштинської гімназії-

інтернату гуманітарного профілю І – ІІІ ступенів 

Буштинської селищної ради Тячівського району 

Закарпатської області 
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ЦІПІНЬО М.Ю. – учитель англійської мови Дубівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Дубівської 

селищної ради Тячівського району Закарпатської 

області 

ЧЕНДЕЙ Н.В. –  доцент кафедри англійської філології факультету 

іноземної філології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат філологічних 

наук (за згодою) 

ШКРОБИНЕЦЬ  М.В. – учитель англійської мови Хустської гімназії-  

інтернату  

ЦУПЕРЯК Т.В. – учитель англійської мови Чорнотисянської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Рахівської 

районної ради Закарпатської області 

ЯНОВИЧ О.І. – учитель англійської мови Ужгородської 

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 3                              

з поглибленим вивченням англійської мови 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

 
 

З німецької  мови:  

 

Голова журі 
ЛАДЧЕНКО М.М. – доцент кафедри німецької філології факультету 

іноземної філології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат філологічних 

наук (за згодою) 

Заступник голови журі 

КУШНІРЧУК О.О. – старший викладач кафедри німецької філології   

факультету іноземної філології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

Члени журі: 
БАЛОГ С.О. 

 

– учитель німецької мови Паладь-Комарівецької 

загальноосвітньої  школи І – ІІ ступенів Ужгородської 

районної ради Закарпатської області  

БЕЛОУСОВА- 

ЗОМБОР Г.Е. 

 

– викладач німецької мови Природничо-гуманітарного 

коледжу ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

БОМБУШКАР В.І. – учитель німецької мови Плосківської 

загальноосвітньої  школи І – ІІІ ступенів Полянської 

сільської ради Свалявського району Закарпатської 

області 

ВАРГА Л.І.  – старший викладач кафедри англійської філології               

та методики викладання іноземних мов Мукачівського 

державного університету, кандидат педагогічних наук 
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ВАСИЛИШИНА О.С. – учитель німецької мови Сторожницької 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів Ужгородської 

районної ради Закарпатської області 

ГЛЕБА М.Д. – учитель німецької мови Колочавської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 

Міжгірської районної ради Закарпатської області 

ЗИМОМРЯ М.Ю. 

 

– учитель німецької мови класичної гімназії 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ІЛЮЩЕНКО А.В. – учитель німецької мови Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату               

з поглибленим вивченням окремих предметів 

Закарпатської обласної ради 

КОБАЛЬ М.М. – учитель німецької мови Мукачівської  

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 20                        

ім. О. Духновича Мукачівської міської ради 

Закарпатської області  

КОМАРНИ- 

ЦЬКА О.М. 

– учитель німецької мови Червонівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ужгородської 

районної ради Закарпатської області 

ЛЕМАК М.В. – учитель німецької мови Монастирецького 

навчально-виховного комплексу „Загальноосвітній 

навчальний заклад І – ІІІ ступенів  –  дошкільний 

навчальний заклад” Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області 

П’ЯТКІВСЬКА О.М. 

 

– учитель німецької мови  Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 15 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ПАВЛИШИНЕЦЬ О.І. – учитель німецької мови Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6 імені       

В.С. Ґренджі-Донського Ужгородської міської ради 

Закарпатської області  

ПАНЮЩИК М.С. – учитель німецької мови Білківської 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів № 1 

Іршавської районної ради Закарпатської області 

ПАЦКАН М.П. 

 

– учитель німецької мови  Буштинської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Буштинської 

селищної ради Тячівського району Закарпатської 

області 

ПОЖО Я. В. – учитель німецької мови Лінцівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ужгородської 

районної ради Закарпатської області 

РЕШЕТАР  О. І. – учитель німецької мови Мукачівського навчально-

виховного комплексу „ Дошкільний навчальний заклад  

–  загальноосвітня школа І ступеня – гімназія” 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
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СВИДА- 

СУСІДЕНКО Т.В. 

– старший викладач кафедри німецької філології 

факультету іноземної філології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

ФЕДУШКА М.М. – учитель німецької мови загальноосвітньої школи                            

І – ІІІ ступенів с. Тур’я-Ремета Перечинського району 

Закарпатської області 

ФІЗЕР Н.В. – учитель німецької мови Великоберезнянської 

гімназії Великоберезнянської районної ради 

Закарпатської області 

ЯГНЮК Б.Й. – учитель німецької мови Великобичківської 

загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів 

Рахівської районної ради Закарпатської області 

ЯНОЧКО В.С. – учитель німецької мови Берегівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5                         

з поглибленим вивченням англійської мови                         

імені Т.Г.Шевченка Берегівської міської ради 

Закарпатської області 

 

 

З французької  мови: 

 

Голова журі 
ГАБОВДА А.М. – старший викладач кафедри англійської філології та 

методики викладання іноземних мов Мукачівського 

державного університету, викладач французької 

мови (за згодою) 

Заступник голови журі 
СМУЖАНИЦЯ Д.І. – доцент кафедри іноземних мов факультету 

іноземної філології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат філологічних 

наук, викладач французької мови (за згодою) 

Члени журі: 
ДАН М.Д. – учитель французької мови Солотвинський ліцей- 

інтернат з румунською мовою навчання                       

ім. М. Емінеску Солотвинської селищної ради 

Тячівського району Закарпатської області 

ІВАНИШ О.Л. – учитель французької мови Фанчиківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Виноградівської районної ради Закарпатської 

області 

КОПЧА А.М. – учитель французької мови Ужгородської 

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 5                           

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 
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МАЙОР М.А. – учитель французької мови Хустської 

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 1                         

ім. А. Волошина Хустської міської ради 

Закарпатської області 

МАРКО М.М. – учитель французької мови Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2                       

ім. Т.Г. Шевченка Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

НОВАК О.М. – учитель французької мови Ужгородської 

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 5                          

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

НЕМЕШ М.П. – учитель французької мови Свалявської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 

Свалявської районної ради Закарпатської області 

РОКОСОВИК О.С. – учитель французької мови Хустської 

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 1                         

ім. А. Волошина Хустської міської ради 

Закарпатської області 

РОМАН Л.В. – директор Ужгородської загальноосвітньої 

школи  І – ІІІ ступенів № 9 Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, учитель французької 

мови 

ХЛИЦКО Н.В. – учитель французької мови Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2                         

ім. Т.Г. Шевченка Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

ЮРЧАК О.Б. – учитель французької мови Сокирницької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів                            

з поглибленим вивчення французької мови 

Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області 
 

З історії: 

 

Голова журі 

МАНДРИК І.О. – завідувач кафедри нової і новітньої історії та 

історіографії історичного факультету                                 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

доктор історичних наук (за згодою) 

Заступник  голови журі 
МІЩАНИН В.В. – доцент факультету історії та міжнародних відносин 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат історичних наук (за згодою) 
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Члени журі: 

АЛЕКСИК О.Ю. –  учитель історії Хустської спеціалізованої школи             

І – ІІІ ступенів № 1 ім. А.Волошина Хустської  

міської ради Закарпатської області 

БЕЦА Н.П. – учитель історії  Верхньоворітської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Воловецької 

районної ради Закарпатської області 

БІЗОНИЧ І.М. – учитель історії Мукачівського ліцею Мукачівської 

міської ради Закарпатської області 

БІЛАК М.І. – учитель історії Великоком`ятської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Виноградівської районної ради Закарпатської області 

ВАСЬКО Ю.Ю. 

 

- учитель історії Горондівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради 

Закарпатської області 

ГАЛАС Й.Й. – учитель історії  Батрадівської загальноосвітньої 

школи І – ІІ ступенів Берегівської районної ради 

Закарпатської області 

ГЕЧКА Н.В. 

 

– учитель історії Сокирницьої загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

французької мови Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області  

ГИРЯ К.С. – учитель історії Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 2                              

з поглибленим вивченням окремих предметів 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ГОЛУБКА Л.П. – учитель історії Великоугольківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Великоугольківської сільської ради Тячівського 

району Закарпатської області 

ДАНКУ К.І. – учитель історії Ужгородської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 6 ім. В.С. Ґренджі-

Донського Ужгородської міської ради Закарпатської 

області 

ДЕРБАЛЬ В.І. – учитель історії Мукачівської  спеціалізованої 

школи І – ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 

окремих предметів та курсів  Мукачівської міської 

ради  Закарпатської області 

КЕНИЙЗ В.М. – учитель  історії Берегівської гімназії 

Берегівської міської ради Закарпатської області 

ЛАСЬКО Н.Ф. – учитель історії Сторожницької загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 

Закарпатської області 
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ЛІЗАНЕЦЬ А.М. – учитель історії Довжанської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради 

Закарпатської області 

МАГА В.В. –  директор Чопської загальноосвітньої школи                  

І – ІІІ ступенів  № 2 імені Іштвана Сечені Чопської 

міської ради Закарпатської області, учитель історії 

МАТЕЛЕШКО О.П. – доцент факультету історії та міжнародних відносин 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат історичних наук (за згодою) 

МОГОРИТА В.М. – учитель історії та правознавства Тюшківської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Міжгірської 

районної ради Закарпатської області 

НЕДБАЛ К.П. – учитель історії Берегівської угорської гімназії імені 

Габора Бетлена Берегівської районної ради 

Закарпатської області 

ПИЛИП Е.Е. – учитель історії та правознавства загальноосвітньої 

школи   І – ІІІ ступенів с. Тур’я-Ремета 

Перечинського району Закарпатської області 

ПЛАНЧАК Ж.М. – учитель історії Великоберезнянської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської 

області 

ПУГАЧ Ж.Ю. – учитель історії  Оноківської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 

Закарпатської області 

ПУКМАН Н.П. – учитель історії Верхньоводянської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 

Рахівської районної ради Закарпатської області 

СЛЮСАРЧУК С.В. – учитель історії Рахівської загальноосвітньої школи                   

І – ІІІ ступенів № 4 Рахівської районної ради 

Закарпатської області 

СМОЛАНКА Н.Д. – учитель історії Свалявської загальноосвітньої 

школи                І – ІІІ ступенів № 1 Свалявської 

районної ради Закарпатської області 

СОБОВ Ж.В. – викладач історії Природничо-гуманітарного 

коледжу ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

ХАРИТОНОВА Є.І. 

 

– учитель історії та правознавства Сюртівської 

загальноосвітньої  школи І – ІІІ ступенів 

Ужгородської районної  ради Закарпатської області 

ШНІЦЕР І.О. 

 

– доцент факультету історії та міжнародних відносин                                      

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат історичних наук (за згодою) 
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З правознавства:  

 

Голова журі 

ЛЕМАК В.В. – завідувач кафедри теорії та історії держави                              

і права України юридичного факультету                               

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 

НАПрНУ (за згодою) 

Заступник  голови журі 
МАЛЕЦЬ О.О. – завідувач кафедри суспільних дисциплін та фізичної 

культури Мукачівського державного університету, 

кандидат історичних наук, доцент (за згодою) 

Члени журі: 
БАЛОГ В.І. – учитель історії та правознавства Великолучківської 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області 

ВОРОТИНЦЕВА О.О. – учитель правознавства Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 20 – ліцею 

„Лідер” Ужгородської міської ради Закарпатської 

області 

ГАЛАС Й.Й. – учитель історії  та  правознавства   загальноосвітньої   

школи   І – ІІ ступенів с. Батрадь Берегівського району 

Закарпатської області 

ГОТРА І.І. – учитель історії та правознавства загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів села Порошково  Перечинського 

району Закарпатської області 

ГОРБЛЯН- 

СЬКИЙ Д.В. 

– учитель історії та правознавства Полянської 

загальноосвітньої  школи І – ІІІ ступенів Полянської 

сільської ради Свалявського району Закарпатської 

області 

ЙОСИПЧУК В.Й. - – учитель історії та правознавства Великобичківської 

загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів   

Рахівської районної ради Закарпатської області 

КОМАР В.І. – учитель правознавства Мукачівської  

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 11 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 

МАГА В.В. –  директор Чопської загальноосвітньої школи                  

І – ІІІ ступенів № 2 імені Іштвана Сечені Чопської 

міської ради Закарпатської області, учитель історії 

МЕНДЖУЛ М.В. – доцент юридичного факультету                                  

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”,  

кандидат юридичних наук (за згодою) 

МОГОРИТА В.М. – учитель історії та правознавства Тюшківської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Міжгірської 

районної ради Закарпатської області 
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ОСТРОВКА  І.В. – учитель історії та правознавства Свалявської 

загальноосвітньої школа І – ІІІ ступенів № 1 

Свалявської районної ради Закарпатської області 

ПЕТРІНКО Л.М. – учитель правознавства лінгвістичної гімназії                        

ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

ПЕТКАНИЧ А.М. – учитель історії Виноградівської гімназії 

Виноградівської районної ради Закарпатської області 

ПИЛИП Е.Е. – учитель історії та правознавства загальноосвітньої 

школи   І – ІІІ ступенів с. Тур’я-Ремета Перечинського 

району Закарпатської області 

РУЩАК В.В. – учитель історії та правознавств Тернівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Тернівської 

сільської ради Тячівського району Закарпатської 

області 

СНЬОЗИК Н.М. – учитель історії та правознавства Шишлівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ужгородської 

районної ради Закарпатської області 

СТРАШКУЛИЧ І.В. –  учитель історії та правознавства 

Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної 

школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської 

обласної ради 

ТОМИЩ В.І. – учитель  історії та правознавства Хустської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4 Хустської 

міської ради Закарпатської області 

ФЛЕНЬКО Я.І. – учитель правознавства Великолазівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ужгородської 

районної ради Закарпатської області 

ХАРИТОНОВА Є.І. 

 

– учитель історії та правознавства Сюртівської                                                  

загальноосвітньої  школи І – ІІІ ступенів Ужгородської 

районної  ради Закарпатської області 

ЯЦКОВИЧ В.М. 

 

 

– учитель історії та правознавства Довжанської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Іршавської 

районної ради Закарпатської області 
 

З математики: 

Голова журі 
КОРОЛЬ І. І. – проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет”, доктор 

фізико-математичних наук (за згодою) 

Заступник голови журі 
ПЕТЕЧУК В.М. – заступник директора з навчально-методичної 

роботи та моніторингу якості освіти Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент 
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Члени журі: 

БАЛОГ Я.І. – учитель математики Великодобронської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ужгородської 

районної ради Закарпатської області 

ВАЩУК С.Г. – директор Ужгородської загальноосвітньої школи               

І – ІІІ ступенів № 19 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, учитель математики 

ВОЗНЯК Л. І. – методист  районного методичного кабінету                

відділу освіти, молоді та спорту Мукачівської 

районної державної адміністрації, учитель 

математики   

ГЛИВКА Г.В. – учитель математики Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6 імені 

В.С. Ґренджі-Донського Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

ГРЕЧИН В.В. – учитель математики Синевирської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Міжгірської районної ради 

Закарпатської області 

ДЗЯМКО В.Й. 

 

– викладач Закарпатського угорського інституту імені 

Ференца Ракоці ІІ, кандидат фізико-математичних 

наук, доцент (за згодою) 

КАЛИНИЧ Н.В. – заступник директора з навчальної роботи 

Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої 

школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих 

предметів Закарпатської обласної ради, учитель 

математики 

КИРИЛЮК О.А.  – доцент кафедри алгебри математичного факультету 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат фізико-математичних наук (за згодою) 

КІНДЮХ П.Я. – директор Ужгородської спеціалізованої  школи             

І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

іноземних  мов  Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, учитель математики 

КІНДЮХ  Т.С. – учитель математики класичної гімназії 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

КЛЕПАР  Н.О. – учитель математики Воловецької загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Воловецької районної ради 

Закарпатської області 

КОБАЛЬ І.І. 

 

 – учитель математики Мукачівської  

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 

КУЛІН Ю.І.  – учитель математики Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 10                     

з угорською мовою навчання імені Дойко Габора 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 
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МАЙДИЧ О.І. – учитель математики загальноосвітньої школи                            

І – ІІІ ступенів с. Тур’я-Ремета Перечинського району 

Закарпатської області 

МАРТИНОВА З.І. – учитель математики Мукачівської  

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1                          

ім. О.С.Пушкіна Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

МУЛЕСА О.Ю. – доцент кафедри кібернетики і прикладної 

математики математичного факультету                              

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат технічних наук (за згодою) 

НОДЬ М.Ю. – учитель математики Попівської загальноосвітньої 

школи І – ІІ ступенів з угорською мовою навчання 

Берегівської районної ради Закарпатської області 

ПЕТЕНЬКО В.О. 

 

– викладач Закарпатського угорського інституту імені 

Ференца Ракоці ІІ, кандидат математичних наук, 

доцент (за згодою) 

ПЕТЕЧУК К.М. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

викладач математики 

ПЕТРИЩЕ Я.В. – учитель математики Іршавської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1 Іршавської районної ради 

Закарпатської області 

ПОГОРІЛЯК О.О. – доцент кафедри теорії ймовірностей та 

математичної статистики математичного факультету 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат фізико-математичних наук   (за згодою) 

РОМАН О.В. – учитель математики Хустської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 2 Хустської міської ради 

Закарпатської області 

СКОРОХОД В.О. – учитель математики Хустської гімназії-інтернату  

СТОЙКА М.В. – викладач Закарпатського угорського інституту імені 

Ференца Ракоці ІІ, кандидат математичних наук, 

доцент (за згодою) 

ТИЛИЩАК О.А. – доцент кафедри алгебри математичного факультету 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат фізико-математичних наук (за згодою) 

ТИМЧУК Л.В. – учитель математики Нижньоапшанської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Нижньоапшанської сільської ради Тячівського району 

Закарпатської області 

ФЕДОРЯНИЧ В.М. – учитель математики Кам’яницької загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 

Закарпатської області 
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ШАПОЧКА І.В. – завідувача кафедри алгебри математичного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент (за згодою) 

ШЕВЕРЯ М.Й. – учитель математики Ізянської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області 

ШВАРЦ О.Г. – методист методичного кабінету управління освіти 

Ужгородської міської ради, учитель математики 

лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка Ужгородської 

міської ради Закарпатської області 

ШУЛЛА М.П. – учитель математики Берегівської гімназії 

Берегівської міської ради Закарпатської області 
 

З фізики: 

Голова журі 
ЛАЗУР  В.Ю. – декан фізичного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, доктор фізико-

математичних наук, професор (за згодою) 

Заступники голови журі: 
ХИМИНЕЦЬ   В.В. – професор кафедри менеджменту та інноваційного 

розвитку освіти  Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, доктор фізико-

математичних наук 

ГАЙНАЛІЙ  Л.І. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

викладач фізики  

Члени журі: 
БІЛИЙ М.І. – учитель фізики  Берегівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1 Берегівської міської ради 

Закарпатської області 

БАЧКАЙ  О.Г. – учитель фізики  Хустської гімназії-інтернату  

БІЛАНИЧ  В.С. –  доцент кафедри прикладної фізики фізичного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат фізико-математичних наук                 

(за згодою) 

БІЛИНЕЦЬ  В.А.  – учитель  фізики  Доробратівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради 

Закарпатської області 

ВОРОНИЧ Л.М. – учитель фізики загальноосвітньої школи                                         

І – ІІІ ступенів с. Тур’я-Ремета Перечинського  району 

Закарпатської області 

ГЛАДОНИК С.С. –  учитель фізики навчально-виховного комплексу 

„Загальноосвітня школа І ступеня з угорською мовою 
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навчання – угорськомовна гімназія” Ужгородської 

міської ради Закарпатської області 

ГУРАНИЧ  П.П. – доцент кафедри оптики фізичного факультету                                 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

доктор фізико-математичних наук (за згодою) 

ДАНИЛОВИЧ А.А. – учитель фізики Полянської загальноосвітньої  школи 

 І – ІІІ ступенів Полянської сільської ради 

Свалявського району Закарпатської області  

КАПРАЛЬ М.М. – учитель фізики Ужгородської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 12 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

КАРБОВАНЕЦЬ М.І. – доцент кафедри теоретичної фізики із курсом фізики 

ядра і елементарних частинок фізичного факультету 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат фізико-математичних наук (за згодою) 

КОГУТИЧ  А.А. – доцент кафедри фізики напівпровідників фізичного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат фізико-математичних наук (за 

згодою) 

КОСТЮКОВ  В.В. 

 

– учитель фізики навчально-виховного комплексу 

„Загальноосвітня школа І ступеня з угорською мовою 

навчання – угорськомовна гімназія” Ужгородської 

міської ради Закарпатської області 

ЛОФЕРДЮК Я.І. –  учитель фізики Чорнотисянської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради 

Закарпатської області 

НЕБОЛА  І.І. 

 

– професор кафедри прикладної фізики фізичного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, доктор фізико-математичних наук                   

(за згодою) 

МАРГІТИЧ  М.О. – доцент кафедри теоретичної фізики із курсом фізики 

ядра і елементарних частинок фізичного факультету 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат фізико-математичних наук (за згодою) 

МАНКУЛИЧ В.А. – учитель фізики загальноосвітньої школи                             

І – ІІІ ступенів с. Дубриничі Перечинського району 

Закарпатської області 

ПАСУЛЬКА В.І. – учитель фізики Ізянської загальноосвітньої школи                 

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області 

РОСОЛА  І.Й. –  доцент кафедри твердотільної електроніки                     

та інформаційної безпеки фізичного факультету                                            

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат фізико-математичних наук (за згодою) 
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РУБІШ  В.В. – доцент кафедри теоретичної фізики із курсом 

фізики ядра і елементарних частинок кафедри                      

фізики напівпровідників фізичного факультету                              

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат фізико-математичних наук (за згодою) 

ХАРХАЛІС Л.Ю. – професор кафедри фізики напівпровідників 

фізичного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, доктор фізико-

математичних наук (за згодою) 

ЧЕЙПЕШ С. І. – учитель фізики  Королівської  загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 2 Виноградівської районної 

ради Закарпатської області 

ЧЕНДЕЙ Н. І. – учитель фізики  Новоселицької загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Новоселицької сільської ради 

Тячівського району Закарпатської області 

ЦМУР Н.І.  –  учитель фізики  Оноківської загальноосвітньої  

школи  І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 

Закарпатської області 
 

З астрономії: 

Голова журі 

ЄПІШЕВ В.В. – науковий керівник лабораторії космічних 

досліджень ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат фізико-математичних  наук,  

доцент   (за згодою) 

Заступник голови журі 
ГАЙНАЛІЙ Л.І. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти,  

викладач фізики 

Члени журі: 
БАЛОГ  З.З. – учитель фізики й астрономії Тячівського ліцею-

інтернату з угорською мовою навчання Тячівської 

районнної ради Закарпатської області 

БІЛАНИЧ  М.М. 

 

– учитель фізики й астрономії Кольчинської 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів Мукачівської  

районної ради Закарпатської області 

ВОЛОШИН К.В. – учитель фізики й астрономії класичної гімназії 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ДЕНДЄШІ  І.І. 

 

– учитель фізики й астрономії Сторожницької 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів Ужгородської 

районної ради Закарпатської області 

ДЖУМУРАТ Ю.Ю. – учитель фізики й астрономії Хустського навчально-

виховного комплексу № 1 Хустської міської ради 

Закарпатської області 
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ДОБОНІ  І.М. 

 

– учитель фізики й астрономії Фанчиківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Виноградівської районної ради Закарпатської області 

КЕДЮЛИЧ  М.І. – учитель фізики й астрономії Перечинської гімназії                               

ІІ – ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

ЛЕМБАК В.П. – учитель фізики та астрономії Великобичківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 Рахівської 

районної ради Закарпатської області 

МЕЛЕШ  К .П. –  учитель фізики й астрономії Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 10                            

з угорською мовою навчання імені Дойко Габора 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

МОЛНАР М.М. – учитель фізики й астрономії Свалявської  гімназії 

Свалявської районної ради Закарпатської області 

НОВАК  Е.Й. 

 

– науковий співробітник лабораторії космічних 

досліджень ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

ПЕРІГ В.М. - науковий співробітник лабораторії космічних 

досліджень ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

САБАДОШ Н. С. – учитель фізики й астрономії Стеблівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської 

області 

ХЛАНТА Ю.П. – учитель фізики й астрономії Колочавської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 

Міжгірської районної ради Закарпатської області 
 

З хімії:  

Голова журі 
ЛЕНДЄЛ В.Г. – декан хімічного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, доктор хімічних наук, 

професор (за згодою) 

Заступник голови журі 

ЧУНДАК С.Ю. – професор кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища хімічного факультету  

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

доктор хімічних наук (за згодою) 

Члени журі: 
БАЗЕЛЬ Я.Р. – професор кафедри аналітичної хімії хімічного 

факультету  ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, доктор хімічних наук (за згодою) 

БАРЧІЙ І.В. – професор кафедри неорганічної хімії хімічного 

факультету  ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, доктор хімічних наук (за згодою) 
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ВОРОНИЧ О.Г. 

 

– доцент кафедри аналітичної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук (за згодою) 

ГЛУХ О.С. – доцент кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища хімічного факультету                               

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат хімічних наук (за згодою) 

ГОЛУБ Н.П. – доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії 

хімічного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат хімічних наук 

(за згодою) 

ДЕМ’ЯН М.М –  учитель хімії Синевирської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Міжгірської районної ради 

Закарпатської області 

ЗУБАКА О.В. - – доцент кафедри неорганічної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук  (за згодою) 

КОХАН О.П. – доцент кафедри неорганічної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук  (за згодою) 

КРИВОВ’ЯЗ А.О. – викладач кафедри органічної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук (за згодою) 

КУТ М.М. – викладач кафедри органічної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук (за згодою) 

ЛАВРА В.М. – викладач кафедри аналітичної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук (за згодою) 

МЕЛЕГАНИЧ О.Д. –  учитель хімії  Іршавської  загальноосвітньої  

школи І – ІІІ ступенів № 1 Іршавської районної ради 

Закарпатської області 

МІЛЬОВИЧ  С.С. – викладач кафедри фізичної та колоїдної хімії 

хімічного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою)         

РУСИН І.Ф.  – старший викладач кафедри органічної хімії 

хімічного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат хімічних наук 

(за згодою) 

РУСИН М.Ю. –  учитель хімії Мукачівського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад „Гармонія” 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 
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САБОВ М.Ю. – доцент кафедри неорганічної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук (за згодою) 

САТМАРІ М.Е. –  учитель хімії Великолазівської загальноосвітньої  

школи І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 

Закарпатської області 

СЛИВКА М.В. – доцент кафедри органічної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук (за згодою) 

СТУДЕНЯК  Я.І. – доцент кафедри аналітичної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук (за згодою) 

СУХАРЄВ С.М. – доцент кафедри екології та охорони     

навколишнього середовища хімічного факультету                              

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат хімічних наук (за згодою) 

СУХАРЄВА О.Ю. – доцент кафедри аналітичної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук (за згодою) 

ФАРИНЮК  Ю.І. – доцент кафедри органічної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук (за згодою) 

ФЕРШАЛ М.В. – викладач кафедри аналітичної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук (за згодою) 

ФІЗЕР М.М. – викладач кафедри органічної хімії хімічного 

факультету  ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук (за згодою) 

ЦАНЬКО М. Ю. 

 

–  учитель хімії Ужгородської  загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 20 – ліцею „Лідер” 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ЦЕГОЛЬНЯЙ І.І. –  учитель хімії Ужгородської спеціалізованої школи 

І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

ЦІПІНЬО В.М. –  учитель хімії Дубівської загальноосвітньої школи        

І – ІІІ ступенів Дубівської селищної ради Тячівського 

району Закарпатської області 

ШЕПА.А.А –  учитель хімії Верхньовизницької загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради 

Закарпатської області  
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З біології: 

 

Голова журі 
РОШКО В.Г. – завідувач кафедри ентомології та збереження 

біорізноманіття біологічного факультету                       

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат біологічних наук, доцент (за згодою) 

Заступник голови журі 
СИМОЧКО В.В. – завідувач кафедри плодоовочівництва                           

і виноградарства біологічного факультету 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат біологічних наук, доцент (за згодою) 

 

Члени журі: 
БЕСЕГАНИЧ І.В. – доцент кафедри ботаніки біологічного факультету 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат біологічних наук (за згодою) 

БОДНАР Н.В. – учитель біології Залужанської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради 

Закарпатської області  

БОРДАШ Л.М. – учитель біології Великокопанської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів ступенів 

Виноградівської районної ради Закарпатської області 

ГАЛАС В.І. – учитель біології Міжгірської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1 Міжгірської районної ради 

Закарпатської області 

ГОЛОВЧУК О. І. – учитель біології Лужанської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради 

Закарпатської області 

ГРИГА Н.В. – учитель біології Хустського навчально-виховного 

комплексу № 1 Хустської міської ради Закарпатської 

області 

ГРИНЧУК М.Й. – заступник директора з навчально-виховної                    

роботи Ужгородської загальноосвітньої  школи                                         

І – ІІІ ступенів № 8 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, учитель біології  

ГУРЗАН О.О. – учитель біології Мукачівського ліцею Мукачівської 

міської ради Закарпатської області 

ДАНКАНИЧ Г.М. – учитель біології загальноосвітньої школи                                   

І – ІІІ ступенів с. Тур'я-Ремета Перечинського району 

Закарпатської області 

ДУДИНСЬКА  А.Т. – доцент кафедри зоології біологічного факультету 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат біологічних наук, доцент (за згодою) 
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ДЯЧЕНКО В.В. – учитель біології Монастирецького навчально-

виховного комплексу „Загальноосвітній навчальний 

заклад І – ІІІ ступенів  –  дошкільний навчальний 

заклад” Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області 

ЗИНЗИКОВА М.Б. – учитель біології Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської обласної 

ради 

КОВАЧ О.В. – учитель біології Воловецької загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Воловецької районної ради 

Закарпатської області 

КОМ’ЯТІ М.Ю. – учитель біології Хустської загальноосвітньої школи      

І – ІІІ ступенів № 2 Хустської міської ради 

Закарпатської області  

КУСТРЬО М.В. – учитель біології Тернівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів  Тернівської сільської ради 

Закарпатської області 

МАЛЕШКО І.А. – учитель біології Буштинської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Буштинської селищної ради 

Тячівського району Закарпатської області 

НАДЬ І.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Берегівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

№ 4 з угорською мовою навчання імені Лайоша 

Кошута Берегівської міської ради  Закарпатської 

області, учитель біології 

САБОВ Є.М. – учитель біології Мукачівської  спеціалізованої 

школи І – ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням 

окремих предметів та курсів Мукачівської міської 

ради Закарпатської області 

СТЕЦІВ Л.Є. – учитель біології класичної гімназії Ужгородської 

міської ради Закарпатської області 

ФЕДОРИЧКО Н.І. – учитель біології Приборжавської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради 

Закарпатської області 

ЧОМА О.О. – учитель біології Батівської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів Берегівської районної ради 

Закарпатської області 
 

З екології: 

 

Голова журі 
ФЕЛЬБАБА-

КЛУШИНА Л.М. 

– завідувач кафедри ботаніки біологічного факультету 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

професор, доктор біологічних наук (за згодою) 
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Заступник голови журі 

ВАКЕРИЧ М.М. – доцент кафедри генетики, фізіології рослин                        

та мікробіології біологічного факультету                           

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат біологічних наук (за згодою) 

 

Члени журі: 

ВЕЖДЕЛ-ЖЕЛТ- 

ВАЙ Е.Ф. 

– учитель біології Берегівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 4 з угорською мовою 

навчання імені Лайоша Кошута Берегівської міської 

ради  Закарпатської області 

ДЕЯК М.І. – учитель екології Виноградівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1 Виноградівської районної 

ради Закарпатської області 

ЛУЧКЕВИЧ М. Й. – учитель екології Хустської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів № 4 Хустської міської ради 

Закарпатської області 

ПИСАР О.Ю. – учитель екології Квасівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради 

Закарпатської області 

РОСОЛА Г.М. – учитель екології Мукачівського навчально-

виховного комплексу „Загальноосвітня школа                                

І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

„Гармонія” Мукачівської міської ради Закарпатської 

області 

САБАДОШ В.І. – доцент кафедри ботаніки біологічного факультету                          

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат біологічних наук (за згодою) 

СИМОЧКО Л.Ю. – доцент кафедри ентомології та збереження 

біорізноманіття біологічного факультету                          

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат біологічних наук (за згодою) 

СІГЕТІ М.Ю. – учитель біології Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської обласної 

ради 

ХОМА А.М. – учитель біології лінгвістичної гімназії                              

ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

ЦИГАНИН Л.В. – учитель екології Свалявської гімназії Свалявської 

районної ради Закарпатської області 

ЧУМАК В.О. – доцент кафедри ентомології та збереження 

біорізноманіття біологічного факультету                       

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат біологічних наук (за згодою) 
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ШЕМЕТ С. М. – учитель біології та екології Нересницької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Нересницької 

сільської ради Тячівського району Закарпатської 

області 

ШИМОН-ІЙБЕР О.Л. – учитель хімії та екології навчально-виховного 

комплексу „Гармонія” Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

 

З географії: 

 

Голова журі 
ЛУЖАНСЬКА Т.М. 

 

 

 

– декан факультету туризму та готельно-

ресторанного бізнесу Мукачівського державного 

університету, кандидат географічних наук, доцент 

(за згодою) 

Заступник голови журі 
САЛЮК  М.Р. – доцент кафедри фізичної географії                                  

та раціонального природокористування 

географічного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат географічних 

наук (за згодою) 

 

Члени журі: 
БАБІЙ А.М. – учитель географії Лужанської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради 

Закарпатської області 

БІЛИЧ Н.В. – учитель географії Вонігівської загальноосвітньої 

школи  І – ІІІ ступенів Вонігівської сільської ради 

Тячівського району Закарпатської області 

ГАГОЛА О.І. – учитель географії Великолазівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Ужгородської районної ради Закарпатської області 

ГЕРЦ В.П. – учитель географії Мукачівської загальноосвітньої 

школи  І – ІІІ ступенів № 7 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області 

ГЕЧА Л.Й. – учитель географії Ізянської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області 

ГІДІ А. О. – учитель географії Великодобронської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Ужгородської районної ради Закарпатської області 

ГОЛЯНИЧ  Н.І. – учитель географії Ключарківської 

загальноосвітньої школи  І – ІІ ступенів 

Мукачівської районної ради Закарпатської області  

  



Продовження  додатка  6   25 

ІЖАК  Т.Й. – учитель географії Варівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів з угорською мовою навчання 

ім. Ференца Ракоці Берегівської районної ради 

Закарпатської області 

ЛЕВЧУК Н.П. – учитель географії Станівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради 

Закарпатської області 

МАШІКА  М.М. – учитель географії Мукачівської загальноосвітньої 

школи  І – ІІІ ступенів № 6 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області 

МЕЛЬНИК Т.І. – учитель географії Кривської загальноосвітньої 

школи І – ІІ ступенів Кривської сільської ради 

Тячівського району Закарпатської області 

МЕЛЬНИЧУК В.П. – старший викладач кафедри фізичної географії                

та раціонального природокористування 

географічного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

МИТРЮК В.Д. – учитель географії Косівсько-Полянської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 

Рахівської районної ради Закарпатської області 

МОЛНАР Й.Й. – викладач Закарпатського угорського інституту 

імені Ференца Ракоці ІІ, кандидат географічних 

наук (за згодою) 

НІМЕЦЬ Н.Д. – учитель географії Жденіївської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Воловецької районної ради 

Закарпатської області 

ПАЛАГОНИЧ М.І. – учитель географії Ужгородської  

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 9 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ПАЛІНКАШ О.М. – директор Тернівської загальноосвітньої школи              

І – ІІІ ступенів Тернівської сільської ради 

Тячівського району Закарпатської області, учитель 

географії 

ПАРАШИНЕЦЬ Л. Ю. – учитель географії загальноосвітньої школи                            

І – ІІІ ступенів с. Порошково  Перечинського 

району Закарпатської області 

ПОТОКІ  І.І. – учитель географії Берегівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням англійської мови ім. Т.Г. Шевченка 

Берегівської міської ради Закарпатської області  

ПРИБУШ Н.В. – учитель географії Хустської  загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 2 Хустської міської ради 

Закарпатської області 
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РОМАН Я.Ю. – викладач географії Природничо-гуманітарного 

коледжу ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

СИВОУС В.М. – учитель географії  Керецьківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Свалявської районної ради Закарпатської області 

СІДАК О.М.  

 

 

 

– учитель географії Великокопанської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Виноградівської районної ради Закарпатської 

області 

СМОЧКО Н.М. – доцент кафедри туризму і рекреації факультету 

туризму та готельно-ресторанного бізнесу 

Мукачівського державного університету, кандидат 

географічних наук (за згодою) 

УЙФАЛУШІ В.В. – учитель географії Пийтерфолвівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Виноградівської районної ради Закарпатської 

області 

ФОДОР Д. Д. – проректор Закарпатського угорського інституту 

імені Ференца Ракоці ІІ, кандидат географічних 

наук (за згодою) 

ЦАР І. І. – учитель географії Коритнянської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Ужгородської районної ради Закарпатської області 
 

З економіки: 
 

Голова журі 
СЕРЖАНОВ В.В. – декан економічного факультету, доцент кафедри 

фінансів і банківської справи економічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат економічних наук (за згодою) 

Заступник голови журі 
БУТУРЛАКІНА Т.О. – заступник завідувача кафедри економічної теорії 

кафедри фінансів і банківської справи економічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат економічних наук, доцент                

(за згодою) 

 

Члени журі: 

БУНДЗЯК Т.П. – учитель економіки Міжгірської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів                                

з поглибленим вивченням окремих предметів імені            

А. Волошина Міжгірської районної ради 

Закарпатської області 
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ГЕЧА Л.Й. 

 

– учитель економіки Ізянської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області 

ГОЛОВАЧКО Ю.Ю. – учитель економіки Лохівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради 

Закарпатської області 

ДАВИДЕНКО Н.М. 

 

– учитель економіки Ужгородської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів  № 8 Ужгородської міської 

ради Закарпатської області 

ДАНКАНИЧ М.В. – учитель економіки Мукачівської загальноосвітньої 

школи  І – ІІІ ступенів № 11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області 

ІСАК О.І. – учитель економіки Приборжавської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Іршавської 

районної ради Закарпатської області 

КОВАЛЬЧУК Н.Г. – учитель економіки Берегівської гімназії 

Берегівської міської ради Закарпатської області 

КОСАЧЕВИЧ Я.І. – учитель економіки загальноосвітньої школи                            

І – ІІІ ступенів № 6 ім. В. Ґренджі-Донського 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

МАТЧУК М.М. – учитель економіки Діловецької загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради 

Закарпатської області 

МЕДВЕЦЬКА В.О. – учитель економіки Виноградівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 8 

Виноградівської районної ради Закарпатської області 

ПАЛІЙЧУК Є.С. – доцент кафедри економічної теорії фінансів                            

і банківської справи економічного факультету                         

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат економічних наук (за згодою) 

ПАСІЧНИК Г.О. 

 

– учитель економіки Мукачівської загальноосвітньої 

школи  І – ІІІ ступенів № 13 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області 

ПОП І.М. – викладач економіки Природничо-гуманітарного 

коледжу ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

СВАЛЯВЧУК Т.М. – учитель економіки Свалявської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1 Свалявської районної ради 

Закарпатської області 

СТРОЇН Л.А. – учитель економіки Мукачівської загальноосвітньої 

школи  І – ІІІ ступенів № 6 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

ТИМЧИК М.С. – учитель економіки Хустської гімназії-інтернату  
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ФЕЄР В.С. 

 

– учитель економіки Тересвянської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Тересвянської селищної ради 

Тячівського району Закарпатської області  

ФЕЄР О.В. 

 

 

– доцент кафедри менеджменту та управління 

економічними процесами Мукачівського державного 

університету, кандидат економічних наук (за згодою) 

ЧЕГІЛЬ Н.В. – учитель економіки Буштинської гімназії-інтернату 

гуманітарного профілю ІІ – ІІІ ступенів Буштинської 

селищної ради Тячівського району Закарпатської    

області 

ШПІЛЬКА С.М. – учитель економіки Ужгородської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 15 Ужгородської міської 

ради Закарпатської області 
 

З інформатики: 

 

Голова журі 
ОРОС  В.М. – завідувач кафедри природничо-математичної 

освіти та інформаційних технологій Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат фізико-математичних наук  

Заступник голови журі 
МІЦА О.В. – завідувач кафедри інформаційних управляючих 

систем і технологій ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат технічних 

наук (за згодою) 

Члени журі: 

АЛЕКСАНДРА Н.В. –  викладач Природничо-гуманітарного коледжу  

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”  

(за згодою) 

БІРО Ф.Г. – учитель інформатики навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І ступеня                          

з угорською мовою навчання – угорськомовна 

гімназія”  Ужгородської міської ради Закарпатської 

області 

ВОВЧОК Т.Ю. – учитель інформатики Великолазівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Ужгородської районної ради Закарпатської області 

ГЛЕБЕНА М.І. – доцент кафедри системного аналізу і теорії 

оптимізації ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”  (за згодою) 

КУЧІНКА З.Д.  

 

− учитель математики та інформатики Косонської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів                                   

з угорською мовою навчання Берегівського району 

Закарпатської області 
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ЛАРЬ А.І.  – учитель інформатики Нижньоселищенської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської 

області 

ЛЕВЧУК О.М. − доцент кафедри інформаційних управляючих 

систем і технологій ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат технічних 

наук (за згодою) 

МЕСАРОШ І.Я. 

 

– учитель інформатики Солотвинської 

загальноосвітньої школи № 3  ім. Я. Бойої  

Солотвинської селищної ради Тячівського району 

Закарпатської області 

МИШКОВСЬКА Х.М. – начальник центру інформаційних технологій, 

старший викладач кафедри комп’ютерних систем та 

мереж ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

МУЛЕСА О.Ю. − доцент кафедри кібернетики та прикладної 

математики ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат технічних наук (за згодою) 

РУБЕЦЬ М.І. – завідувач методичного кабінету управління 

освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради Закарпатської області,  

вчитель інформатики  

СВАТЮК О.Я. – старший викладач кафедри комп’ютерних систем 

та мереж ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

СІГЕТІЙ  І.П. – старший викладач кафедри природничо-

математичної освіти та інформаційних технологій 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, викладач математики 

ХОМА Н.І. – старший викладач кафедри природничо-

математичної освіти та інформаційних технологій 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

ШИКУЛА М.М. – учитель інформатики Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 9  

Ужгородської міської ради Закарпатської області 
 

З інформаційних технологій: 

 

Голова журі 
ГОРВАТ  П.П. – завідувач кафедри комп’ютерних систем                              

та мереж інженерно-технічного факультету                               

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат фізико-математичних наук (за згодою) 
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Заступники голови журі: 

ОРОС В.М. – завідувач кафедри природничо-математичної освіти 

та інформаційних технологій Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат фізико-математичних наук  

МИШКОВСЬКА Х.М. – начальник центру інформаційних технологій, 

старший викладач кафедри комп’ютерних систем та 

мереж ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

Члени журі: 
АНТАЛ М.М. – учитель інформатики Хустської спеціалізованої 

школи І –  ІІІ ступенів № 6 Хустської міської ради 

Закарпатської області 

БУЧОК В.Ю. – асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”                 

(за згодою) 

ДАЛЕКОРЕЙ  А.В. – старший викладач кафедри комп’ютерних систем               

та мереж інженерно-технічного факультету                       

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”                     

(за згодою) 

ЖЕЛІЗНИК Ю.С, – учитель інформатики Середнянської 

загальноосвітньої  школи  І – ІІІ ступенів 

Ужгородської районної ради Закарпатської області 

ЖЕЛІЗНЯК Л.Д. – учитель інформатики Полянської загальноосвітньої  

школи І – ІІІ ступенів Полянської сільської ради 

Свалявського району Закарпатської області 

ЗАХАРЧУК Г.П. – учитель інформатики Нижньоворітської 

загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів 

Воловецької районної ради Закарпатської області 

КУРУЦА О.С. – начальник відділу технічних засобів                             

навчання центру інформаційних технологій                                        

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”                       

(за згодою) 

КУЧІНКА З.Д.  

 

− учитель математики та інформатики Косонської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з угорською 

мовою навчання Берегівського району Закарпатської 

області 

МАСТЕЙ Є.М. – учитель інформатики Вишківської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1 Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області 

МУЛЕСА О.Ю. − доцент кафедри кібернетики та прикладної 

математики ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат технічних наук (за згодою) 

ПИЛИП В.В. – учитель інформатики Виноградівської гімназії 

Виноградівської районної ради Закарпатської області 
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САМУСЬ Є.І. – старший викладач кафедри комп’ютерних систем                

та мереж ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

СИМКОВИЧ Т.В.  

 

− учитель інформатики Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 10                                   

з угорською мовою навчання імені Дойко Габора 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

СІГЕТІЙ І.П. – старший викладач кафедри природничо-

математичної освіти та інформаційних технологій 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, учитель математики 

ТИЧАК Є.В. – учитель інформатики Калинівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Калинівської селищної ради 

Тячівського району Закарпатської області 

ФУТИМСЬКА С. В. – учитель інформатики Ужгородської спеціалізованої 

школи І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням 

англійської мови Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

ХАЛУС О.Г. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Верхньоводянської загальноосвітньої школи                                 

І – ІІІ ступенів № 1 Рахівської районної ради 

Закарпатської області, вчитель інформатики 

ХМАРА Е.Й. – учитель інформатики та фізики Свалявської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 

Свалявської районної ради Закарпатської області 

ХОМА Н.І. – старший викладач кафедри природничо-

математичної освіти та інформаційних технологій 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти 

ЯНЧИК О.М. – учитель інформатики Берегівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 3 імені Зріні Ілони 

Берегівської міської ради Закарпатської області 
 

 

З трудового навчання (технічні  види праці): 

 

Голова журі 
КОЗАРЬ  О.П. – завідувач кафедри легкої промисловості  

професійної освіти, доктор технічних наук, доцент 

Мукачівського державного університету (за згодою) 

Заступник голови журі 

РУДИЙ О.В. – учитель трудового навчання Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 19    

Ужгородської міської ради Закарпатської області 
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Члени журі: 

БАБИНЕЦЬ М.Ю. 

 

– учитель трудового навчання Киблярівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ужгородської 

районної ради Закарпатської області 

БУРЯ Ю.В. 

 

– учитель трудового навчання Великораковецької 

загальноосвітньої  школи І – ІІІ ступенів Іршавської 

районної ради Закарпатської області 

ДАЛЕКОРЕЙ В.І. 

 

– учитель трудового навчання Тишівської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Воловецької 

районної ради Закарпатської області 

КАРАБАЗА  В.М.  

 

– учитель трудового навчання Виноградівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 

Виноградівської районної ради Закарпатської області 

ОРОС  М.М. – учитель трудового навчання Хустської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 Хустської 

міської ради Закарпатської області  

ОСТОЛОШ  С.В.  

 

– учитель трудового навчання Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1                     

імені О.С.Пушкіна Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

ФЕЙЕШ С.С. – учитель трудового навчання Чомської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Берегівської 

районної ради Закарпатської області 

ЧЕРНИЧКО  В.В. – учитель трудового навчання  Бедевлянської  

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Бедевлянської 

сільської ради Тячівського району Закарпатської 

області 

ШТЕНЮК В.М. – учитель трудового навчання  Богданської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Рахівської 

районної ради Закарпатської області 
 

 

З трудового навчання (обслуговуючі види праці): 
 

 

Голова журі 
КОВАЛЬ Т.В. 

 

– старший викладач кафедри легкої промисловості 

професійної освіти Мукачівського державного 

університету  (за згодою)  

Заступник голови журі 
СЕГ С.Л. – методист методкабінету відділу освіти  

Великоберезнянської райдержадміністрації, учитель 

загальнотехнічних дисциплін і праці  
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Члени журі: 

БАРАНЮК С.Д. 

 

– заступник директора з виховної роботи Богданської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Рахівської 

районної ради Закарпатської області, учитель 

трудового навчання 

БОРЖАВИЧ О.І. – учитель трудового навчання Колочавської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 

Міжгірської районної ради Закарпатської області 

ВІВЧАР Л.М. 

 

– учитель трудового навчання Воловецької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Воловецької 

районної ради Закарпатської області  

КОВАЧ  Г.І. – учитель трудового навчання загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів с. Порошково Перечинської 

району Закарпатської області 

КОВАЧ  Е.Б. – учитель трудового навчання Берегівської 

загальноосвітньої  школи І – ІІІ ступенів № 4                           

з угорською мовою навчання імені Лайоша Кошута 

Берегівської міської ради  Закарпатської області 

МІКЛА О.О. – учитель трудового навчання Середнянської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ужгородської 

районної ради Закарпатської області 

ОЛАГ  О. В. – учитель трудового навчання Вонігівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Вонігівської 

сільської ради Тячівського району Закарпатської 

області 

СЕРКЕЗ Н.В. – учитель трудового навчання Копашнівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської 

області 

СУЛИМА М.П. – учитель трудового навчання Пістрялівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Мукачівської 

районної ради Закарпатської області 

ЧЕРНУШЕВИЧ  Н.І. – учитель трудового навчання Довжанської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Іршавської 

районної ради Закарпатської області 

 
 

З російської мови і літератури:  
 

Голова журі 
БЕДЗІР Н.П. 

 

–   завідувач кафедри літератур народів світу та 

компаративістики філологічного факультету                         

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

доктор філологічних наук (за згодою) 
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Заступник голови журі 

СУРАН Т.І.   

 

–  завідувач кафедри російської мови філологічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат філологічних наук                              

(за згодою) 

Члени журі: 
БАБУРА М.В.  

 

– учитель російської мови і літератури 

Середнянської загальноосвітньої школи                         

І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 

Закарпатської області  

БЕРЕЖНИК Н.В. – учитель російської мови і літератури Дубівської 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів Дубівської 

селищної ради Тячівського району Закарпатської 

області 

ВАРГА  Ю.О. – учитель російської мови і літератури 

Верхньоводянської загальноосвітньої школи                       

І – ІІІ ступенів № 1 Рахівської районної ради 

Закарпатської області 

КОТУРБАШ  Г.А. – учитель російської мови і літератури Міжгірської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи                                

І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів імені А. Волошина Міжгірської районної 

ради Закарпатської області 

ЛІЗАНЕЦЬ  Я.М. – учитель російської мови і літератури Кам’янської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Іршавської 

районної ради Закарпатської області 

ЛИМОНОВА  Л.В. – доцент кафедри російської літератури 

філологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат філологічних 

наук (за згодою) 

МИЦЬКА  М.Ф. – учитель російської мови і літератури 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Тур’я 

Пасіка Перечинського району Закарпатської області 

НАСТЕНКО  О.В. 

 

– учитель російської мови і літератури 

Коритнянської загальноосвітньої школи                                   

І – ІІІ ступенів Ужгородської   районної державної 

адміністрації Закарпатської області 

 ПІЛАШ  М.Й.    –  старший викладач кафедри російської мови 

філологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат філологічних 

наук (за згодою)                                 

СВИЩО  Н.Ф. – учитель російської мови і літератури 

Виноградівської загальноосвітньої школи                      

І – ІІІ ступенів № 4 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області 
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СИВОХОП  М.Ю. 

 

–  учитель російської мови і літератури 

Руськокомарівської загальноосвітньої школи                                

І – ІІІ ступенів Ужгородської   районної державної 

адміністрації Закарпатської області 

СОРОКА  С.Ю. 

 

–  учитель російської мови і літератури Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 16 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ТОНКОШКУРО- 

ВА  Л.І. 

–  учитель російської мови і літератури Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 20 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 

ФАБІЯН  Г.Т. –  учитель російської мови і літератури навчально- 

виховного комплексу „Гармонія” Ужгородської 

міської ради Закарпатської області 

ХИМИНЕЦЬ  А.А. –  учитель російської мови і літератури Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 20 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 

ШМАКОВА  О.О. –  учитель російської мови і літератури Ужгородської 

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 3 з 

поглибленим вивченням англійської мови 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ЧЕПУР  Т.І. –  учитель російської мови і літератури 

багатопрофільного ліцею „Інтелект” – 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 11 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 
 

З румунської мови і літератури: 

Голова журі 

ДАЦЬО Т.О. – старший викладач румунської мови і літератури  

кафедри класичної та румунської філології факультету 

іноземної філології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”  (за згодою) 

Заступник голови журі 
МОЙШ  А. Н. – учитель румунської мови і літератури 

Середньоводянської загальноосвітньої школи                           

І – ІІІ ступенів Середньоводянської сільської ради 

Рахівського району Закарпатської області 

Члени журі: 
МІГАЛІ М.І. – учитель румунської мови і літератури 

Білоцерківської загальноосвітньої школи                               

І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради Закарпатської 

області 

МОЛДОВАН  О. В. – учитель румунської мови і літератури Подішорської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів 

Нижньоапшанської сільської ради Тячівського району 

Закарпатської області 
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ПОПОВИЧ  В.М. – учитель румунської мови і літератури 

Глибокопотіцької  загальноосвітньої школи                                 

І – ІІІ ступенів Глибокопотіцької сільської ради 

Тячівського району Закарпатської області 

ШУШКА Н.Ю. – заступник директора з виховної роботи Плаюцької 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Рахівської 

районної ради Закарпатської області, учитель 

румунської мови і літератури 
 

З угорської мови і літератури: 

 

Голова журі 
ЗИКАНЬ  Х.І. – завідувач  кафедри угорської філології гуманітарно-

природничого факультету з угорською мовою 

навчання ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат філологічних наук, доцент                 

(за згодою) 

Заступник голови журі 
ДЄРКЕ М.Ж. – доцент кафедри гуманітарно-природничого 

факультету з угорською мовою навчання                              

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат філологічних наук (за згодою) 

Члени журі: 
ГУЛАЧІ  З.А. 

 

 

– учитель угорської мови і літератури Мукачівської 

загальноосвітньої  школи І – ІІІ ступенів № 3 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 

ЕН’ЄДІ  Т.О. – учитель угорської мови і літератури Берегівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4 

Берегівської міської ради Закарпатської області 

КОЛОЖВАРІ  Є.О. – учитель угорської мови і літератури Вилоцької 

загальноосвітньої  школи І – ІІІ ступенів № 2 

Виноградівської районної ради Закарпатської області 

МЕЙСАРОШ Г.Ю. 

 

– учитель угорської мови і літератури Тячівського 

ліцею-інтернату з угорською мовою навчання 

Тячівської районної ради Закарпатської області 

РАЙО Е.Л.  – учитель угорської мови і літератури Галаборської 

загальноосвітньої  школи І – ІІ ступенів Берегівської 

районної ради Закарпатської області 

СЕЛЕШ Е.Т. – учитель угорської мови і літератури Вишківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 імені 

Ференца Келчеі Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області 

СОКАЧ  І.Ф. – учитель угорської мови і літератури Шишлівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ужгородської 

районної ради Закарпатської області 
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УР Й.Ш. – учитель угорської мови і літератури 

Малодобронської загальноосвітньої школи                     

І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 

Закарпатської області 

ЦИГАНИН  М.С. – учитель угорської мови і літератури  Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ  ступенів № 10                            

з угорською мовою навчання імені Дойко Габора 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ШІМОН-АРПА Ж.П. – учитель угорської мови і літератури  Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ  ступенів № 10                        

з угорською мовою навчання імені Дойко Габора 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ШНІЦЕР-ПОБРАН- 

СЬКА  Г. С. 

– учитель угорської мови і літератури Яношівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Берегівської 

районної ради Закарпатської області 
 

З української мови і літератури в школах з угорською, румунською 

мовами навчання: 

Голова журі 
ГНАТКОВИЧ Т.Д. 

 

– завідувач кабінету методики викладання суспільно- 

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, 

викладач української мови і літератури  

Заступник голови журі 
ҐОЦА Е.Д. 

 

– доцент кафедри української мови філологічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат філологічних наук (за згодою) 

Члени журі: 
БОРИСОВА Є.Е.              – учитель української мови і літератури навчально-

виховного комплексу „Загальоосвітня школа                            

І ступеня з угорською мовою навчання – 

угорськомовна гімназія” Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

ВАСЬКО Н.Й. – учитель української мови і літератури 

Великогеєвецької загальноосвітньої школи                            

І – ІІ ступенів Ужгородської районної ради 

Закарпатської області 

ГАЙДУ М.Ю.  – учитель української мови і літератури Шишлівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ужгородської 

районної ради Закарпатської області 

ГОМОКІ Г.С. – учитель української мови і літератури 

Виноградівської загальноосвітньої школи                                 

І – ІІІ ступенів № 3 Виноградівської районної ради 

Закарпатської області 
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ГОРОЩАК О.О. 

 

 

– учитель української мови і літератури 

Великобичківської загальноосвітньої школи                                  

І – ІІІ ступенів № 1 Рахівської районної ради 

Закарпатської області 

ДОКТОР Е. О. – учитель української мови і літератури Ракошинської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів з угорською 

мовою навчання Мукачівської районної ради 

Закарпатської області  

КІШ В.Т – учитель української мови і літератури 

Малогеєвецького навчально-виховного комплексу 

„Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів” імені Ференца Егрі 

Ужгородської районної ради Закарпатської області 

КЕЛЬМАН Л.М. –  учитель української мови і літератури Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ  ступенів № 3                          

ім. Ф.Ракоці ІІ Мукачівської міської ради 

Закарпатської області  

КОЩАК О.С. – учитель української мови і літератури Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 10                                

з угорською мовою навчання імені Дойко Габора 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ЛАВЕР К.М. – учитель української мови і літератури навчально-

виховного комплексу „Загальоосвітня школа                                  

І ступеня з угорською мовою навчання – 

угорськомовна гімназія” Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

ПАНЬКО- 

ЛЕЙНАРТ Є.Т. 

– учитель української мови і літератури Берегівської 

угорської гімназії імені Ґабора Бетлена Берегівської 

районної ради Закарпатської області 

ПОПФОЛУШІ С.М. – учитель української мови і літератури Берегівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4                                 

з угорською мовою навчання імені Лайоша Кошута 

Берегівської міської ради  Закарпатської області 

ПОПОВИЧ  Г.І. –  учитель української мови і літератури Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3                                 

ім. Ф. Ракоці  ІІ Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

РІНГЕР К.В.  –  учитель української мови і літератури навчально-

виховного комплексу „Загальноосвітня школа                       

І ступеня з угорською мовою навчання – 

угорськомовна гімназія” Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

РОШКО М.М. – учитель української мови і літератури Вишківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 імені 
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Ференца Келчеі Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області 

СИМЙОНКА  М.Ю. – учитель української мови і літератури 

Глибокопотіцької загальноосвітньої школи                             

І – ІІІ  ступенів Глибокопотіцької сільської ради 

Тячівського району Закарпатської області 

ЯРТИМ  М.А. – учитель української мови і літератури Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ  ступенів № 10                             

з угорською мовою навчання імені Дойко Габора 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

  
 

 

 

 



 

    Додаток  7 

    до наказу департаменту освіти і науки 

    обласної  державної  адміністрації 

    26.10.2017  №  279 

 

 

Предметно-методичні комісії 

 для складання (вироблення) завдань з навчальних предметів                   

ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у 2017/2018 навчальному році   

 

1. З української мови і літератури: 
 

Голова комісії 

ГАЛАС А.М. – доцент кафедри української мови філологічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат філологічних наук                       

(за згодою) 

Члени комісії: 

ГНАТКОВИЧ  Т.Д. –   завідувач кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук, викладач української мови               

і літератури  

ОПАЧКО О.І. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач 

української мови і літератури 

2. З англійської мови: 
 

Голова комісії 

ГОЛИК С.В. – доцент кафедри англійської філології факультету 

іноземної філології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат філологічних 

наук (за згодою)  

Члени комісії: 

КЕЙТІ МІЛЛЕР – волонтер Корпусу Миру США в Україні                          

(за згодою) 

РОГАЧ  Л.В. – доцент кафедри англійської філології 

факультету іноземної філології ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет”,  

кандидат філологічних наук (за згодою) 
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ТРІФАН  М.С. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач 

англійської мови 

 

3. З німецької мови: 
 

Голова комісії 

ЛАДЧЕНКО М.М. – доцент кафедри німецької філології   

факультету іноземної філології                            

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат філологічних наук                 

(за згодою) 

Члени комісії: 

БЕЛОУСОВА- 

ЗОМБОР Г.Е. 

– викладач німецької мови Природничо-

гуманітарного коледжу ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

БУКСАР  І.О. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач 

німецької мови 

КУШНІРЧУК О.О. – старший викладач кафедри німецької                       

філології факультету іноземної філології                                          

ДВНЗ „Ужгородський національний університет” 

(за згодою) 

 

4. З французької мови: 
 

Голова комісії 

ГАБОВДА А.М. – старший викладач кафедри англійської 

філології та методики викладання іноземних мов 

Мукачівського державного університету, 

викладач французької мови (за згодою) 

Члени комісії: 

РАЦЮК О.І. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач 

французької мови 

СМУЖАНИЦЯ Д.І. – доцент кафедри іноземних мов                             

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат філологічних наук, 

викладач французької мови (за згодою) 
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5. З історії: 
 

Голова комісії 

МАНДРИК І.О. – завідувач кафедри нової і новітньої історії 

та історіографії факультету історії                                        

та міжнародних відносин ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, доктор історичних 

наук (за згодою) 

Члени комісії: 

МІЩАНИН В.В. – доцент факультету історії та міжнародних 

відносин ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат історичних наук                            

(за згодою) 

ШИМОН  Ю.Ю. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти,   викладач 

історії та суспільствознавства, юрист 

 

6. З правознавства: 

 

Голова комісії 

ЛЕМАК В.В. – завідувач кафедри теорії та історії держави і                   

права України юридичного факультету                               

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, доктор юридичних наук, професор, 

член-кореспондент НАПрНУ (за згодою) 

Члени комісії: 

МАЛЕЦЬ О.О. – завідувач кафедри суспільних дисциплін та 

фізичної культури Мукачівського державного 

університету, кандидат історичних наук, доцент 

(за згодою) 

ШИМОН Ю.Ю. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач 

історії та суспільствознавства, юрист 

  

7. З математики: 
 

Голова комісії 

КОРОЛЬ  І.І. – проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет”, 

доктор фізико-математичних наук (за згодою) 
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Члени комісії: 

КИРИЛЮК О.А.  – доцент кафедри алгебри математичного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат фізико-математичних 

наук (за згодою) 

ОРОС В.М. – завідувач кафедри природничо-

математичної освіти та інформаційних 

технологій Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

фізико-математичних наук 

ПЕТЕЧУК В.М. – заступник директора з навчально-методичної 

роботи та моніторингу якості освіти 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат фізико-

математичних наук, доцент 

ПЕТЕЧУК К.М. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, викладач математики 

  

8. З фізики: 
 

Голова комісії 

ЛАЗУР В.Ю. – декан фізичного факультету                          

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”,  доктор фізико-математичних 

наук, професор (за згодою) 

Члени комісії: 

ГАЙНАЛІЙ  Л.І. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти,  викладач фізики 

КАРБОВАНЕЦЬ М.І. – доцент фізичного факультету                                 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат фізико-математичних 

наук (за згодою) 

  

9. З астрономії: 
 

Голова комісії 

ЄПІШЕВ В.В. – науковий керівник лабораторії космічних 

досліджень ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат фізико-математичних  

наук,  доцент (за згодою) 
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Члени комісії: 

ГАЙНАЛІЙ  Л.І. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти,  викладач фізики 

МОТРУНИЧ І.І. – старший науковий співробітник лабораторії 

космічних досліджень ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат фізико-

математичних  наук (за згодою) 

  

10.  З хімії: 
 

Голова комісії 

ЛЕНДЄЛ В.Г. – декан хімічного факультету ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет”, 

доктор хімічних наук, професор (за згодою) 

Члени комісії: 

МІЛЬОВИЧ  С.С. – викладач кафедри фізичної та колоїдної хімії 

хімічного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою)         

ПОТОРІЙ М.В. – професор кафедри неорганічної хімії 

хімічного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, доктор хімічних 

наук (за згодою) 

СТУДЕНЯК  Я.І. –доцент кафедри аналітичної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук (за згодою) 

ЧУНДАК С.Ю. – професор кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища хімічного 

факультету  ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, доктор хімічних наук (за згодою) 

  

11. З біології: 
 

Голова комісії 

РОШКО В.Г. – завідувач кафедри ентомології та збереження 

біорізноманіття біологічного факультету                       

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат біологічних наук, доцент 

(за згодою) 

Члени комісії: 

БЕСЕГАНИЧ І.В. – доцент кафедри ботаніки біологічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат біологічних наук                               

(за згодою) 
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БОКОЧ  О.С. – завідувач кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, викладач біології, хімії 

СИМОЧКО В.В. – завідувач кафедри плодоовочівництва                                 

і виноградарства біологічного факультету 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат біологічних наук,        

доцент (за згодою) 

 

12.  З екології: 
 

Голова комісії 

ФЕЛЬБАБА-КЛУШИ- 

НА Л.М. 

– завідувач кафедри ботаніки біологічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, професор, доктор біологічних наук 

(за згодою) 

Члени комісії: 

БОКОЧ О.С. – завідувач кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, викладач біології, хімії 

СИМОЧКО  Л.Ю. – доцент кафедри ентомології та збереження 

біорізноманіття біологічного факультету                

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат біологічних наук                       

(за згодою) 

ВАКЕРИЧ М.М. – доцент кафедри генетики, фізіології рослин                

та мікробіології біологічного факультету                           

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат біологічних наук                       

(за згодою) 

 

13.  З географії: 

Голова комісії 

ЛУЖАНСЬКА Т.М. 

 

 

 

– декан факультету туризму та готельно-

ресторанного бізнесу Мукачівського державного 

університету, кандидат географічних наук, 

доцент (за згодою) 

Члени комісії: 

ГЛЮДЗИК Г.Б. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, викладач географії, 

економіки  
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САЛЮК  М.Р. –  доцент кафедри фізичної географії                              

та раціонального природокористування 

географічного факультету ДВНЗ  „Ужгородський 

національний університет”, кандидат 

географічних наук (за згодою) 

СМОЧКО Н.М. – доцент кафедри туризму і рекреації факультету 

туризму та готельно-ресторанного бізнесу 

Мукачівського державного університету, 

кандидат географічних наук (за згодою) 

 

14.  З економіки:  

 

Голова комісії 

СЕРЖАНОВ В.В. – декан економічного факультету, доцент 

кафедри фінансів і банківської справи 

економічного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат 

економічних наук (за згодою) 

Члени комісії: 

ГЛЮДЗИК Г.Б. – методист кабінету природничо-математичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач 

географії, економіки 

ФЕЄР О.В. 

 

 

– доцент кафедри менеджменту та управління 

економічними процесами Мукачівського 

державного університету, кандидат економічних 

наук (за згодою) 

 

15.  З інформатики: 

 

Голова комісії 

ОРОС  В.М. –  завідувач кафедри природничо-

математичної освіти та інформаційних 

технологій Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

фізико-математичних наук  

Члени комісії: 

МІЦА О.В. – завідувач  кафедри інформаційних управляючих 

систем і технологій ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат технічних 

наук (за згодою) 

МУЛЕСА О.Ю. − доцент кафедри кібернетики та прикладної 

математики ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат технічних наук                                 

(за згодою) 
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СІГЕТІЙ  І.П. – старший викладач кафедри природничо-

математичної освіти та інформаційних 

технологій Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач 

математики 

 

16. З інформаційних технологій: 

Голова комісії 

ГОРВАТ  П.П. – завідувач кафедри комп’ютерних систем                         

та мереж інженерно-технічного факультету                                   

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат фізико-математичних 

наук (за згодою) 

Члени комісії: 

МИШКОВСЬКА Х.М. – начальник центру інформаційних технологій, 

старший викладач кафедри комп’ютерних систем 

та мереж ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

МУЛЕСА О.Ю. − доцент кафедри кібернетики та прикладної 

математики ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат технічних наук                              

(за згодою) 

САМУСЬ Є.І. – старший викладач кафедри комп’ютерних 

систем та мереж ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 

СІГЕТІЙ І.П. – старший викладач кафедри природничо-

математичної освіти та інформаційних технологій 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, викладач математики 

  

17.  З трудового навчання (технічні види праці): 

 

Голова комісії 

КОЗАРЬ  О.П. – завідувач кафедри легкої промисловості  

професійної освіти, доктор технічних наук, 

доцент Мукачівського державного університету 

(за згодою) 

Члени комісії: 

РУДИЙ О.В. – учитель трудового навчання Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 19    

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ТЯСКАЙЛО Г.І. – завідувач  кабінету методики виховної  та 

позашкільної роботи Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач 

технологій і креслення 
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18.  З трудового навчання (обслуговуючі види праці): 

Голова комісії 

КОВАЛЬ Т.В. 

 

– старший викладач кафедри технології                             

і конструювання швейних виробів і професійної 

освіти  Мукачівського державного університету  

(за згодою)  

Члени комісії: 

СЕГ С.Л. – методист методкабінету відділу освіти  

Великоберезнянської райдержадміністрації,  

учитель загальнотехнічних дисциплін і праці  

ТЯСКАЙЛО Г.І. – завідувач  кабінету методики виховної  та 

позашкільної роботи Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач 

технологій і креслення 

 

19.  З російської мови і літератури: 

Голова комісії 

БЕДЗІР Н.П. 

 

–   завідувач кафедри літератур народів світу та 

компаративістики філологічного факультету 

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, доктор філологічних наук                          

(за згодою) 

Члени комісії: 

ГНАТКОВИЧ  Т.Д. – завідувач кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук, викладач української мови              

і літератури, російської мови і літератури 

СУРАН Т.І.   

 

– завідувач кафедри російської мови 

філологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат 

філологічних наук (за згодою) 

20.  З румунської мови і літератури: 

Голова комісії 

ДАЦЬО Т.О. – старший викладач румунської мови і літератури  

кафедри класичної та румунської філології 

факультету іноземної філології                                      

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”                    

(за згодою) 

Член комісії 

МОЙШ  А. Н. – учитель румунської мови і літератури 

Середньоводянської загальноосвітньої школи                           

І – ІІІ ступенів Середньоводянської сільської ради 

Рахівського району Закарпатської області 
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21.  З угорської мови і літератури: 

Голова комісії 

ЗИКАНЬ  Х.І. – завідувач  кафедри угорської філології 

гуманітарно-природничого факультету                               

з угорською мовою навчання                                           

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат філологічних наук, доцент 

(за згодою) 

Члени комісії: 

БРАУН Є.Л. – методист філії у м. Берегово Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної  освіти,  

викладач угорської мови  і літератури   

ДЄРКЕ М.Ж. – доцент кафедри гуманітарно-природничого 

факультету з угорською мовою навчання                              

ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат філологічних наук                         

(за згодою) 

  

22.  З української мови і літератури в школах з угорською                                       

та румунською мовами навчання: 

 

Голова комісії 

ГНАТКОВИЧ Т.Д. 

 

– завідувач кабінету методики викладання 

суспільно- гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук, викладач української мови                

і літератури  

Члени комісії: 

ҐОЦА Е.Д. 

 

– доцент кафедри української мови філологічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат філологічних наук                    

(за згодою) 

ОПАЧКО О.І. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач 

української мови і літератури 

 

 



   Додаток 8 

   до наказу департаменту освіти і науки 

   обласної  державної  адміністрації 

   26.10.2017  №  279 

  

Експерти-консультанти 

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році 

 

Українська мова і література 
ОПАЧКО О.І. – методист кабінету методики викладання суспільно- 

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, викладач української мови та літератури 

Англійська мова 

КЕЙТІ МІЛЛЕР – волонтер Корпусу Миру США в Україні (за згодою) 

ТРІФАН  М.С. – методист кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, викладач англійської мови 

Німецька мова 

БУКСАР І.О.  – методист кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, викладач німецької мови 

Французька мова 

РАЦЮК О.І. –  методист кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, викладач французької мови 

Історія 

ШИМОН Ю.Ю. – методист кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, викладач історії та суспільствознавства, юрист 

Правознавство 

ШИМОН Ю.Ю. – методист кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, викладач історії та суспільствознавства, юрист 

Математика 

ОРОС В.М. – завідувач кафедри природничо-математичної освіти                       

та інформаційних технологій Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат фізико-

математичних наук 
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Фізика 

ГОРВАТ  А.А. – професор кафедри фізики напівпровідників фізичного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, доктор фізико-математичних наук                        

(за згодою) 

Астрономія 

МОТРУНИЧ І.І. – старший науковий співробітник лабораторії космічних 

досліджень ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат фізико-математичних  наук                    

(за згодою) 

Хімія 

ПОТОРІЙ М.В. – професор кафедри неорганічної хімії хімічного 

факультету  ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, доктор хімічних наук (за згодою) 

Біологія 

БОКОЧ О.С. – завідувач кабінету методики викладання природничо-

математичних дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач біології, 

хімії 

Екологія 

БОКОЧ О.С. – завідувач кабінету  методики викладання природничо-

математичних дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач біології, 

хімії 

Географія 

ГЛЮДЗИК Г.Б. – методист кабінету методики викладання природничо-

математичних дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач географії, 

економіки 

Економіка 

ГЛЮДЗИК Г.Б. – методист кабінету методики викладання природничо-

математичних дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач географії, 

економіки 

Інформатики 

ШАРКАДІЙ І.В.  – методист кабінету методики викладання природничо-

математичних дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач  

інформатики  

Інформаційних технологій 

ШАРКАДІЙ І.В.  – методист кабінету методики викладання природничо-

математичних дисциплін Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач  

інформатики  
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Трудове навчання (технічні  види праці) 

ТЯСКАЙЛО Г.І. – завідувач  кабінету методики виховної                        

та позашкільної роботи Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач 

технологій         і креслення 

Трудове навчання (обслуговуючі види праці) 

ТЯСКАЙЛО Г.І. – завідувач  кабінету методики виховної                        

та позашкільної роботи Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач 

технологій  і креслення 

Російська мова і література 
ГНАТКОВИЧ  Т.Д. –  завідувач кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат педагогічних наук, викладач української 

мови і літератури, російської мови і літератури 

Румунська мова і література 
БОРКА В.Д.  – учитель румунської мови і літератури 

Нижньоапшанської загальноосвітньої школи                                      

І – ІІІ ступенів Нижньоапшанської сільської ради 

Тячівського району Закарпатської області 

Угорська мова і література 
БРАУН  Є.Л. – методист філії у м. Берегово Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної  освіти,  викладач угорської 

мови і літератури   

Українська мова і література в школах з угорською,  

румунською мовами навчання 
ОПАЧКО О.І. –  методист кабінету методики викладання суспільно-  

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, викладач української мови   і літератури 
 

 



 

                      

    Додаток 9 

    до наказу департаменту освіти і науки 

    обласної  державної  адміністрації 

    26.10.2017  №  279 

 

Працівники, залучені для підготовки учасників  

відбірково-тренувальних зборів  з навчальних предметів  

у 2017/2018 навчальному році 

 

У терміни з 19 до 23 лютого 2018 року з навчальних предметів: 

 

1. З української мови і літератури: 
 

ГНАТКОВИЧ Т.Д. 

 

–   завідувач кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат педагогічних наук, викладач 

української мови і літератури, російської мови                            

і літератури 

ГОГОЛЮК  В.В. 

 

– учитель української мови і літератури 

багатопрофільного ліцею „Інтелект” – 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 11 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ДОБОНІ  М.М. – учитель української мови і літератури 

Міжгірської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

№ 1 Міжгірської районної  ради Закарпатської області 

ЛАШКАЙ  В.С. – учитель української мови і літератури 

Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

№ 2 ім. Т.Г.Шевченка Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

ОПАЧКО  О.І. –  методист кабінету методики викладання суспільно- 

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, викладач української мови та літератури 

ЧОБАНЯ  В.В. –  учитель української мови і літератури Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 12 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 
 

 

2. З німецької мови: 
 

 

БУКСАР І.О. – методист кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, викладач німецької мови 
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ЗИМОМРЯ  М.Ю. – учитель німецької мови класичної гімназії 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ЛАДЧЕНКО  М.М. – доцент кафедри німецької філології  факультету 

іноземної філології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат філологічних 

наук (за згодою) 

ПАВЛИШИНЕЦЬ О.І. – учитель німецької мови Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6                       

імені В.С. Ґренджі-Донського Ужгородської міської 

ради Закарпатської області 

ЯГНЮК Б.Й. – учитель німецької мови Великобичківської 

загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів 

Рахівської районної ради Закарпатської області 

 

3. З французької мови: 
 

ГАБОВДА А.М. – старший викладач кафедри англійської філології              

та методики викладання іноземних мов Мукачівського 

державного університету, викладач французької мови 

(за згодою) 

КОПЧА  А.М. – учитель французької мови Ужгородської 

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 5                                     

з поглибленим вивченням іноземних мов 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

НЕМЕШ М.П. – учитель французької мови Свалявської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 

Свалявської районної ради Закарпатської області 

РАЦЮК О.І. – методист кабінету методики викладання 

суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних 

дисциплін Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, викладач французької мови 

СМУЖАНИЦЯ Д.І. – доцент кафедри іноземних мов                                         

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат філологічних наук, викладач французької 

мови (за згодою) 

4. З історії: 
 

МАНДРИК  І.О. – завідувач кафедри нової і новітньої історії                     

та історіографії факультету історії та міжнародних 

відносин ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, доктор історичних наук (за згодою) 

МОГОРИТА  В.М. – учитель історії Тюшківської загальноосвітньої 

школи І – ІІ ступенів Міжгірської районної ради 

Закарпатської області 
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ШИМОН Ю.Ю. – методист кабінету методики викладання суспільно–

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, викладач історії та суспільствознавства, юрист 

ШУЛЬЖЕНКО Л.Г. – учитель історії Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської обласної 

ради 

 

5. З фізики: 
 

ГАЙНАЛІЙ  Л.І. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

викладач фізики  

ГРЕЧИН  І.М. – учитель фізики Синевирської загальноосвітньої 

школи  І – ІІІ ступенів Міжгірської районної ради 

Закарпатської області 

МАНКУЛИЧ  В.А. – учитель фізики загальноосвітньої школи                         

І – ІІІ ступенів  с. Дубриничі Перечинського району 

Закарпатської області 

ТОМАШ  І.М. - учитель фізики Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської обласної 

ради 

ШКІРЯ  І.І. – учитель фізики Виноградівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 8 Виноградівської районної 

ради Закарпатської області 

 

6. З екології: 
 

БОКОЧ  О.С. – завідувач кабінету  методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

викладач біології, хімії 

ВАКЕРИЧ  М.М. – доцент кафедри генетики, фізіології рослин та 

мікробіології біологічного факультету                           

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат біологічних наук (за згодою) 

СИМОЧКО  Л.Ю. – доцент кафедри ентомології та збереження 

біорізноманіття ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат біологічних наук (за згодою) 

ФЕЛЬБАБА-

КЛУШИНА  Л.М. 

– завідувач кафедри ботаніки біологічного факультету 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

професор, доктор біологічних наук (за згодою) 
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ЧУМАК  В.О. – доцент кафедри ентомології та збереження 

біорізноманіття біологічного факультету                               

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат біологічних наук (за згодою) 
 

7. З економіки: 

 

БУТУРЛАКІНА Т.О. – заступник завідувача кафедри економічної теорії 

кафедри фінансів і банківської справи економічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат економічних наук, доцент                  

(за згодою) 

ГЛЮДЗИК Г.Б. – методист кабінету природничо-математичних 

дисциплін Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, викладач географії, економіки 

ДАНКАНИЧ М.В. – учитель економіки Мукачівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області 

МЕДВЕЦЬКА В.О. – учитель економіки Виноградівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 8 

Виноградівської районної ради Закарпатської області 

ФЕЄР О.В. – доцент кафедри менеджменту та управління 

економічними процесами Мукачівського державного 

університету, кандидат економічних наук (за згодою) 

 

8. З інформатики: 

ЛЕВЧУК О.М. − доцент кафедри інформаційних управляючих 

систем і технологій ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат технічних наук 

(за згодою) 

МИШКОВ- 

СЬКА Х.М. 

– начальник центру інформаційних технологій, 

старший викладач кафедри комп’ютерних систем та 

мереж ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

МІЦА О.В. – завідувач кафедри інформаційних управляючих 

систем і технологій ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат технічних наук 

(за згодою) 

МУЛЕСА О.Ю. − доцент кафедри кібернетики та прикладної 

математики ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат технічних наук (за згодою) 

ОРОС В.М. – завідувач кафедри природничо-математичної 

освіти та інформаційних технологій Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат фізико-математичних наук  
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СВАТЮК О.Я. – старший викладач кафедри комп’ютерних систем 

та мереж ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

СІГЕТІЙ І.П. – старший викладач кафедри природничо-

математичної освіти та інформаційних технологій 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, учитель математики 

ХОМА Н.І. – старший викладач кафедри природничо-

математичної освіти та інформаційних технологій 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

ШАРКАДІЙ І.В. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, вчитель інформатики 

ШИКУЛА М.М. – учитель інформатики Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 9  

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

 

9. З румунської мови і літератури: 
 

БОРКА В.Д. – учитель румунської мови і літератури 

Нижньоапшанської загальноосвітньої школи                       

І – ІІІ ступенів Нижньоапшанської сільської ради 

Тячівського району Закарпатської області  

ДАЦЬО Т.О. – старший викладач румунської мови і літератури  

кафедри класичної та румунської філології факультету 

іноземної філології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”  (за згодою) 

ПУЛІСКА Г.Ю. – учитель румунської мови і літератури 

Солотвинського ліцею-інтернату з румунською мовою 

навчання ім. М. Емінеску Солотвинської селищної 

ради Тячівського району Закарпатської області  

СЕРГІЙЧУК   Ю.П. – методист філії у м. Берегово Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної  освіти 

ШІМАН Г.І. – учитель румунської мови і літератури 

Середньоводянської загальноосвітньої школи                         

І – ІІІ ступенів Середньоводянської сільської ради 

Рахівського району Закарпатської області 

 

10.  З угорської мови і літератури: 

 

БРАУН Є.Л. – методист кабінету освіти національних спільнот 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти,  викладач угорської мови і літератури   
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ЗИКАНЬ Х. І. – завідувач  кафедри угорської філології гуманітарно-

природничого факультету з угорською мовою 

навчання ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат філологічних наук, доцент                 

(за згодою) 

ШНІЦЕР-ПОБРАН- 

СЬКА Г.С. 

– учитель угорської мови і літератури Яношівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Берегівської 

районної ради Закарпатської області 

  

У терміни з 26 лютого до 2 березня 2018  року з навчальних 

предметів: 

 

1. З російської мови і літератури: 

 

ВАРГА Ю.О.  – учитель російської мови  і світової  літератури 

Верхньоводянської загальноосвітньої школи                         

І – ІІІ ступенів № 1 Рахівської районної ради 

Закарпатської області 

ГНАТКОВИЧ Т.Д. 

 

–   завідувач кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат педагогічних наук, викладач 

української мови і літератури, російської мови                            

і літератури 

МИЦЬКА М.Ф. – учитель російської мови і літератури 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Тур’я 

Пасіка Перечинського району Закарпатської області 

ОПАЧКО О.І. –  методист кабінету методики викладання суспільно- 

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, викладач української мови та літератури 

ШМАКОВА О.О. – учитель російської мови і літератури Ужгородської 

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 3                           

з поглибленим вивченням англійської мови  

Ужгородської міської ради Закарпатської області 
 

 

2. З англійської мови: 
 

ТРІФАН  М.С. – методист кабінету методики викладання суспільно- 

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, викладач англійської мови 

СТАНКО Д.В. – доцент кафедри англійської філології факультету 

іноземної філології ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” (за згодою) 
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ДРАБОВ Н.Ю. – старший викладач кафедри теорії та практики 

перекладу факультету іноземної філології                                

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”,  

кандидат філологічних наук (за згодою) 

  

3. З правознавства: 
 

БРЕЦКО  Ф.Ф. – учитель правознавства класичної гімназії 

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

КЛЬОФА І.В. 

 

– учитель історії та правознавства Королівської  

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 

Виноградівської районної ради Закарпатської області 

ЛЕМАК В.В. – завідувач кафедри теорії та історії держави                           

і права України юридичного факультету                               

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

доктор юридичних наук, професор, член-

кореспондент НАПрНУ (за згодою) 

МАШИКА В.Т. 

 

– учитель історії та правознавства Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 

МОГОРИТА  В.М. – учитель історії та правознавства Тюшківської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Міжгірської 

районної ради Закарпатської області 

ШИМОН Ю.Ю. –  методист кабінету методики викладання суспільно- 

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, викладач історії та 

суспільствознавства, юрист 
 

4. З математики: 
 

КИРИЛЮК  О.А. – доцент кафедри алгебри математичного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат фізико-математичних наук                  

(за згодою) 

КОРОЛЬ  І.І. – проректор з науково-педагогічної роботи                        

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

доктор фізико-математичних наук (за згодою) 

МУЛЕСА О.Ю. – доцент кафедри кібернетики і прикладної 

математики математичного факультету                                       

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат технічних наук (за згодою) 

ОРОС  В.М. – завідувач кафедри природничо-математичної 

освіти та інформаційних технологій Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат фізико-математичних наук 
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ПЕТЕЧУК  В.М. – заступник директора з навчально-методичної 

роботи та моніторингу якості освіти Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент 

ПЕТЕЧУК К.М. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

викладач математики 

ПОГОРІЛЯК О.О. – доцент кафедри теорії ймовірностей та 

математичної статистики математичного факультету                             

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат фізико-математичних наук   (за згодою) 

СІГЕТІЙ  І.П. – старший викладач кафедри природничо-

математичної освіти та інформаційних технологій 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, викладач математики 

ТИЛИЩАК  О.А. – доцент кафедри алгебри математичного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат фізико-математичних наук   

(за згодою) 

ШАПОЧКА  І.В. – доцент кафедри алгебри математичного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат фізико-математичних наук                    

(за згодою) 
 

5. З астрономії: 
 

ГАЙНАЛІЙ  Л.І. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

викладач фізики  

ЄПІШЕВ  В.П. – науковий керівник лабораторії космічних 

досліджень ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат фізико-математичних  наук,  

доцент (за згодою) 

МОТРУНИЧ  І. І. – старший науковий співробітник лабораторії 

космічних досліджень ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат фізико-

математичних  наук (за згодою) 

 

 

6. З хімії: 
 

ВОРОНИЧ  О. Г. – доцент кафедри аналітичної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат  хімічних наук (за згодою) 
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ГОЛОМБ  О.М. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

викладач хімії  

ДЗЯМКО  В.І. – доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії 

хімічного факультету  ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет”, кандидат хімічних наук 

(за згодою) 

КОХАН  О.П. – доцент кафедри неорганічної хімії хімічного 

факультету  ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”,  кандидат хімічних наук (за згодою) 

ОНИСЬКО  М. Ю. – доцент кафедри органічної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”,  кандидат хімічних наук (за згодою) 

САБОВ М.Ю.  –  доцент кафедри неорганічної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат хімічних наук (за згодою) 

СЛИВКА  М. В. – доцент кафедри органічної хімії хімічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”,  кандидат хімічних наук (за згодою) 

 

7. З біології: 
 

БЕСЕГАНИЧ І.В. – доцент кафедри ботаніки біологічного факультету 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат біологічних наук (за згодою) 

БІЛЕЦЬКА  О. Е. – учитель біології багатопрофільного ліцею 

„Інтелект” – загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

№ 11 Ужгородської міської ради Закарпатської 

області 

БОКОЧ О.С. – завідувач кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

викладач біології, хімії 

ГОЛОВЧУК О. І. – учитель біології Лужанської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради 

Закарпатської області 

ГРИНЧУК  М.Й. – заступник директора з навчально-виховної                     

роботи Ужгородської загальноосвітньої  школи                                     

І – ІІІ ступенів № 8 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, учитель біології  

ДУДИНСЬКИЙ  Т.Т. –  доцент кафедри зоології біологічного факультету 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат біологічних наук, доцент (за згодою) 
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РОШКО В.Г. – завідувач кафедри ентомології та збереження 

біорізноманіття біологічного факультету                       

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат біологічних наук, доцент (за згодою) 

СИМОЧКО В.В. – завідувач кафедри плодоовочівництва                                     

і виноградарства біологічного факультету 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат біологічних наук, доцент (за згодою) 

 

 

8. З географії: 
 

ГЕЧА Л.Й. – учитель географії Ізянської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області 

ГЛЮДЗИК  Г.Б. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

викладач географії 

ГОЛЯНИЧ Н.І. – учитель географії Кольчинської загальноосвітньої 

школи І – ІІ ступенів Мукачівської районної ради 

Закарпатської області 

ГРАВС О.І. – учитель географії Мукачівської загальноосвітньої 

школи  І – ІІІ ступенів № 11 Мукачівської міської 

ради Закарпатської області 

КОСАЧЕВИЧ Я.І. – учитель географії Ужгородської загальноосвітньої 

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

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

МЕЛЬНИЧУК В.П. – старший викладач кафедри фізичної географії                         

та раціонального природокористування географічного 

факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

РЯБІКОВА О.А. – учитель географії Берегівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

англійської мови імені Т.Г.Шевченка Берегівської 

міської ради Закарпатської області 

СМОЧКО Н.М. – доцент кафедри туризму і рекреації факультету 

туризму та готельно-ресторанного бізнесу 

Мукачівського державного університету, кандидат 

географічних наук, доцент (за згодою) 

ТИМЧИК Г.А. – учитель географії Хустської гімназії-інтернату  
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9. З інформаційних  технологій: 

 

БУЧОК В.Ю. – асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”                

(за згодою) 

ГОРВАТ П.П. – завідувач кафедри комп’ютерних систем                               

та мереж інженерно-технічного факультету                          

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, 

кандидат фізико-математичних наук (за згодою) 

ДАЛЕКОРЕЙ А.В. – старший викладач кафедри комп’ютерних систем та 

мереж інженерно-технічного факультету                       

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”                    

(за згодою) 

КУРУЦА О.С. – начальник відділу технічних засобів навчання 

центру технічного забезпечення, старший викладач 

кафедри комп’ютерних систем та мереж                          

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”                        

(за згодою) 

МИШКОВСЬКА Х.М. – начальник центру інформаційних технологій, 

старший викладач кафедри комп’ютерних систем та 

мереж ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

МУЛЕСА О.Ю. − доцент кафедри кібернетики та прикладної 

математики ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, кандидат технічних наук (за згодою) 

ОРОС В.М. – завідувач кафедри природничо-математичної освіти 

та інформаційних технологій Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат фізико-математичних наук  

САМУСЬ Є.І. – старший викладач кафедри комп’ютерних систем та 

мереж ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” (за згодою) 

СІГЕТІЙ І.П. – старший викладач кафедри природничо-

математичної освіти та інформаційних технологій 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, викладач математики 

ХОМА Н.І. – старший викладач кафедри природничо-

математичної освіти та інформаційних технологій 

Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

ШАРКАДІЙ І.В. – методист кабінету методики викладання 

природничо-математичних дисциплін Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

викладач інформатики 
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10. З трудового навчання  (обслуговуючі види праці):  
 

ДОВГОМЕЛЯ  В.П. – викладач спецдисциплін швейного напрямку 

Ужгородського вищого комерційного училища 

Київського національного торговельно-економічного 

університету (за згодою) 

КОВАЛЬ Т.В. 

 

– старший викладач кафедри легкої промисловості 

професійної освіти Мукачівського державного 

університету  (за згодою)  

НІМЕЦЬ  Т.М. 

 

– майстер виробничого навчання Ужгородського 

вищого комерційного училища Київського 

національного торговельно-економічного 

університету  (за згодою) 

СЕГ С.Л. – методист методкабінету відділу освіти  

Великоберезнянської райдержадміністрації,  учитель 

загальнотехнічних дисциплін і праці  

ТЯСКАЙЛО  Г.І. – завідувач  кабінету методики виховної                                

та позашкільної роботи Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач 

технологій і креслення 

ЧЕРНУШЕВИЧ  Н.І. – учитель трудового навчання Довжанської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Іршавської 

районної ради Закарпатської області 

 

11. З трудового навчання  (технічні види праці): 

 

КОЗАРЬ  О.П. – завідувач кафедри легкої промисловості  

професійної освіти, доктор технічних наук, доцент 

Мукачівського державного університету (за згодою) 

ОРОС  М.М. – учитель трудового навчання Хустської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 

Хустської міської ради Закарпатської області  

ОСТОЛОШ  С.В.  

 

– учитель трудового навчання Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1                     

імені О.С. Пушкіна Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

РУДИЙ  О.В. – учитель трудового навчання Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 19    

Ужгородської міської ради Закарпатської області 

ТЯСКАЙЛО  Г.І. – завідувач кабінету методики виховної                               

та позашкільної роботи Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, викладач 

технологій і креслення 

 

 






