
Результативність діяльності МАН у 2021-2022 навчальному році. 

I етап 

У 2021-2022 навчальному році захист науково-конкурсних робіт на 2 та 

3 етапах проходив у дистанційній формі. У нашому закладі освіти 1 етап 

відбувся 18 січня 2022 року.  

II етап 

 На 2 етапі взяло участь  50 учнів, з яких переможцями став 31 учень. 

Варто наголосити на тому, що учень 11 класу фізико-математичного 

профілю Кривов’яз Ілля став переможцем у 6 секціях МАН. 

III етап 

Результативність 3 етапу МАН  

1 місце  

Лешко Мартін, учень 10 класу, Секція «Математика» (наукові 

керівники – Олександр Міца, завідувач кафедри інформаційних 

технологій управляючих систем та технологій ДВНЗ «УжНУ», доктор 

технічних наук, професор; Ігор Сігетій, учитель математики 

Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивчення окремих предметів Закарпатської обласної ради, 

кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України.   

2 місце 

Кривов’яз Ілля, учень 11 класу, секція «Експерементальна фізика». 

Науковий керівник Томаш І. М., учитель фізики Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивчення окремих предметів Закарпатської обласної ради. 

Клушина Марія, учениця  11 класу секція «Ботаніка». Науковий 

керівник Сігеті М. Ю., учитель біології Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивчення окремих 

предметів Закарпатської обласної ради. 

Віктор Романко, учень 10 класу, секція «Зоологія». Науковий керівник 

Сігеті М. Ю., учитель біології Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивчення окремих 

предметів Закарпатської обласної ради. 

3 місце 

Кривов’яз Ілля, учень 11 класу, секція «Хімія». Науковий керівник 

Голомб О. М., учитель хімії Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивчення окремих 

предметів Закарпатської обласної ради. 

               Копча Юліанна, учениця 11 класу, секція «Агрономія». 

Науковий керівник Сігеті М. Ю., учитель біології Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивчення окремих предметів Закарпатської обласної ради. 



Участь учнів закладу освіти  у  Національному  відборі «Genius Olympiad 

Ukraine»  Олімпіади геніїв. 

Учні закладу освіти увійшли в команду Закарпатського територіального 

відділення МАН України, яка пройшла у фінальний етап Національного 

відбору «Genius Olympiad Ukraine»  Олімпіади геніїв.  

Кривов’яз Ілля з проєктом «Екрологічний моніторинг та прогнозування 

нгативного впливу отрутохімікатів на грунтову мікрофлору», науковий керівник 

Сігеті М. Ю.  

Пришляк Марія  у номінації «Креативно письмо». Есе «На кожну людину, як і 

на кожний учинок, варто дивитися з певної відстані» 

Рішко Наталія, проєкт «Дослідження стану грунту, рослинного покриву та 

яблуневих насаджень в околицях села Бедевля». Науковий керівник  

Сігеті М. Ю.  

 

Клушина Марія, проєкт «Високогірні озера Свидовецького гірського масиву як 

монітори змін клімату та наслідків антропогенного впливу». Науковий керівник 

Сігеті М. Ю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


