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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

 

НАКАЗ 

від  27.02.2017 р.             м. Івано-Франківськ                №  113 

 

 

Про підсумки проведення II етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів Малої академії наук  

України у 2016-2017 н. р. 

 
 

Відповідно до наказів департаменту освіти, науки та молодіжної політики 

Івано-Франківської ОДА  від 01.12.2016 року  № 662 „Про проведення ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої  академії наук України у 2016-2017  навчальному році” та  

від 15.02.2017 року № 86 „Про затвердження умов визначення результатів  

ІІ  етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН у 2016-2017 н. р. та складу предметних  комісій,  журі, 

відповідальних за практичну частину конкурсу”, 18-19 лютого 2017 року в  

м. Івано-Франківську на базі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” проведено II етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

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

Конкурс проводився в  57 секціях із 63 можливих, об’єднаних у такі наукові 

відділення: 

 відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства  

(5 секцій); 

 відділення мовознавства (4 секції); 

 відділення філософії та суспільствознавства (6 секцій); 

 відділення історії (5 секцій); 
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 відділення наук про Землю (4 секції); 

 відділення технічних наук (6 секцій); 

 відділення комп’ютерних наук  (4 секції); 

 відділення математики (3 секції); 

 відділення фізики та астрономії (4 секції); 

 відділення економіки (3 секції); 

 відділення хімії та біології (7 секцій); 

 відділення екології та аграрних наук (6 секцій). 

Для участі у II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України представлено 

278 науково-дослідницьких робіт. 

Не представлені на конкурс роботи з секцій російської літератури 

(відділення літературознавства, фольклористики та  мистецтвознавства), 

російської мови, іспанської мови (відділення мовознавства), електроніки та 

приладобудування (відділення технічних наук), комп´ютерних систем та мереж; 

безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем (відділення 

комп’ютерних наук).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Найбільша кількість науково-дослідницьких робіт представлена: 

слухачами гуртків Івано-Франківського обласного відділення Малої академії 

наук України (50 робіт), членами Івано-Франківської МАНУМ Івано-

Франківської міської ради (41), учнями загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів Калуської міської ради (36), учнями загальноосвітніх 

навчальних закладів Городенківської районної ради (21), Надвірнянської 

районної ради (19).  

Найчисельнішими були секції: історичного краєзнавства – 17  учасників,  

екології – 15, історії України – 13; охорони довкілля та раціонального 

природокористування, української літератури – по 11 учасників. 

Програма роботи кожної секції передбачала попередній конкурс науково-

дослідницьких робіт (максимально – 29 балів), виконання контрольних завдань 
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із базових дисциплін (максимально – 29 балів) та захист наукових досліджень 

(максимально – 42 бали). Сумарна кількість балів,  відповідно до умов 

цьогорічного конкурсу, становила  100. 

Під час попереднього конкурсу науково-дослідницьких робіт оцінювались 

актуальність, теоретичне і практичне значення роботи, наукова новизна 

отриманих результатів, системність і повнота у розкритті теми, дослідницький 

характер роботи, доцільність та коректність використаних методів дослідження, 

стиль, грамотність, логічність викладу, відповідність вимогам до змісту та 

оформлення наукових робіт. 

Захист передбачав аргументованість вибору теми дослідження та  її 

розкриття, вільне володіння матеріалом, ступінь самостійності автора у 

виконанні роботи, особистий внесок автора у роботу,  чіткість, логічність, 

послідовність, лаконічність викладення матеріалу, компетентність учасника, 

вичерпність відповідей, етикет та культуру спілкування, активну кваліфіковану 

участь у веденні дискусії.  

До складу оргкомітету та журі конкурсу-захисту були залучені  доктори 

наук, кандидати наук, аспіранти, асистенти кафедр, викладачі, наукові 

співробітники ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника”, Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу, ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”; 

вчителі шкіл області та працівники Івано-Франківського обласного відділення 

Малої академії наук України. 

НАКАЗУЮ: 

1. На підставі протоколів фахових журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

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

визнати переможцями і нагородити грамотами департаменту освіти, науки та 

молодіжної політики Івано-Франківської ОДА:  

1.1. Перше місце: 

1.1.1. Завадецька Христина Ігорівна, учениця 11 класу Голинської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Калуської районної ради (секція 
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української літератури, базова дисципліна – українська мова та література,  

97,4 б.);  

1.1.2. Сеняк Марія Василівна, учениця 10 класу Української гімназії №1 

Івано-Франківської міської ради (секція української літератури, базова 

дисципліна – українська мова та література, 96,5 б.); 

1.1.3. Кроліцька Олена Михайлівна, учениця 11 класу Івано-Франківського 

академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 

української літератури, базова дисципліна – українська мова та література,  

89,5 б.); 

1.1.4. Бевзюк Надія Любомирівна, учениця 11 класу Івано-Франківського 

академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 

української літератури, базова дисципліна – українська мова та література,  

85,7 б.); 

1.1.5. Соботник Діана Любомирівна, учениця 11 класу Отинійської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коломийської районної ради (секція 

зарубіжної літератури, базова дисципліна – українська мова та література,  

93,7 б.); 

1.1.6. Лазавенко Христина Віталіївна, учениця 11 класу Української 

гімназії №1 Івано-Франківської міської ради (секція зарубіжної літератури, 

базова дисципліна – українська мова та література, 91,5 б.); 

1.1.7. Королевич Соломія Петрівна, учениця 10 класу Української гімназії 

№1 Івано-Франківської міської ради (секція фольклористики, базова 

дисципліна – українська мова та література, 89,7 б.); 

1.1.8. Дмитришин Роксолана Андріївна, учениця 11 класу Дзвиняцької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Богородчанської районної ради (секція 

фольклористики, базова дисципліна – українська мова та література, 87,8 б.); 

1.1.9. Боднарук Марта Володимирівна, учениця 11 класу Калуської гімназії 

імені  Дмитра Бахматюка Калуської міської ради (секція фольклористики, 

базова дисципліна – українська мова та література, 87,5 б.); 
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1.1.10.  Байса Вероніка Андріївна, учениця 10 класу Долинського 

природничо-математичного ліцею Долинської районної ради (секція 

фольклористики, базова дисципліна – українська мова та література, 86,3 б.); 

1.1.11. Вепрук Іванна Іванівна, учениця 11 класу Яворівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Косівської районної ради (секція 

мистецтвознавства, базова дисципліна – українська мова та література, 85,3 б.); 

1.1.12. Сердюк Анастасія Володимирівна, учениця 11 класу Косівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія-

інтернат» Косівської районної ради (секція мистецтвознавства, базова 

дисципліна – українська мова та література, 85,01 б.); 

1.1.13. Стасюк Роман Володимирович,  учень 10 класу Української гімназії 

№1 Івано-Франківської міської ради (секція літературної творчості, базова 

дисципліна – українська мова та література, 89,9 б.); 

1.1.14.  Коршинська Катерина Миколаївна, учениця 10 класу Калуської 

гімназії імені  Дмитра Бахматюка Калуської міської ради (секція літературної 

творчості, базова дисципліна – українська мова та література, 88,05 б.); 

1.1.15.  Погляд Вікторія Богданівна, учениця 10 класу Української гімназії 

№1 Івано-Франківської міської ради (секція української мови, базова 

дисципліна  – українська мова та література, 95,5 б.); 

1.1.16. Федорів Ангеліна Богданівна, учениця 10 класу Добровлянського 

навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів Калуської районної ради (секція 

української мови, базова дисципліна  – українська мова та література, 91,2 б.); 

1.1.17.  Ткачук Катерина Сергіївна, учениця 11 класу Івано-Франківського 

академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 

правознавства, базова дисципліна  – історія України, 86 б.); 

1.1.18. Яницька Юліана Петрівна учениця 10 класу Івано-Франківського 

академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 

педагогіки, базова дисципліна – українська мова та література, 94,4 б.); 
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1.1.19. Смоловик Ірина Михайлівна, учениця 10 класу Української гімназії 

№1 Івано-Франківської міської ради (секція педагогіки, базова дисципліна – 

українська мова та література, 89,6 б.); 

1.1.20. Федірків Наталія Миколаївна, учениця 11 класу Снятинської 

гімназії Снятинської районної ради (секція журналістики, базова дисципліна – 

українська мова та література, 88,1 б.); 

1.1.21. Боднарук Марта Володимирівна, учениця 11 класу Калуської 

гімназії імені  Дмитра Бахматюка Калуської міської ради (секція журналістики, 

базова дисципліна – українська мова та література, 85,5 б.); 

1.1.22. Бойчук Тетяна Іванівна, учениця 11 класу Городенківської гімназії 

імені Антона Крушельницького Городенківської  районної ради (секція історії 

України, базова дисципліна  – історія України, 87 б.); 

1.1.23. Москаленко Софія Михайлівна, учениця 11 класу Калуської гімназії 

імені Дмитра Бахматюка Калуської міської ради (секція історичного 

краєзнавства, базова дисципліна  – історія України, 90 б.); 

1.1.24. Бойчук Михайло Михайлович, учень 11 класу Яблуницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Яремчанської міської ради (секція 

історичного краєзнавства, базова дисципліна  – історія України, 86 б.); 

1.1.25. Мацюк Софія Ігорівна, учениця 9 класу Української гімназії № 1 

Івано-Франківської міської ради (секція етнології, базова дисципліна – історія 

України, 87 б.); 

1.1.26. Друкаренко Марта Олександрівна, учениця 11 класу Івано-

Франківської приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Католицька 

школа» (секція всесвітньої історії, базова дисципліна – історія України, 93 б.); 

1.1.27.  Метошоп Олександра-Анна Юріївна, учениця 10 класу Української 

гімназії № 1 Івано-Франківської міської ради (секція геології, геохімії та 

мінералогії, базова дисципліна – географія, 93 б.); 
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1.1.28. Струк Тарас Васильович, учень 10 класу Української гімназії № 1 

Івано-Франківської міської ради (секція кліматології та метеорології, базова 

дисципліна – географія, 93 б.); 

1.1.29.  Приймак Ростислав Ярославович, учень 10 класу Івано-

Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної 

ради (секція технологічних процесів та перспективних технологій, базова 

дисципліна – математика, 90 б.); 

1.1.30.  Мельницька Анастасія Романівна, учениця 9 класу Української 

гімназії № 1 Івано-Франківської міської ради (секція матеріалознавства, базова 

дисципліна – фізика, 95 б.); 

1.1.31. Тимків Денис-Іван Ігорович, учень 11 класу Івано-Франківського 

фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 

авіа- та ракетобудування, машинобудування та робототехніки, базова 

дисципліна – фізика, 91,5 б.); 

1.1.32.  Кліщ Андрій Іванович, учень 11 класу Івано-Франківського фізико-

технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 

інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій, базова дисципліна – 

математика, 86 б.); 

1.1.33. Мазур Маркіян Мирославович, учень 8 класу Української гімназії 

№ 1 Івано-Франківської міської ради (секція екологічно безпечних технологій 

та ресурсозбереження, базова дисципліна – фізика, 93,5 б.); 

1.1.34. Барнич Віталій Олегович, учень 10 класу Калуської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 2  з поглибленим вивченням англійської мови Калуської 

міської ради (секція екологічно безпечних технологій та ресурсозбереження, 

базова дисципліна – фізика, 88,5 б.); 

1.1.35. Тара Олександр Миколайович, учень 11 класу Української гімназії 

№ 1 Івано-Франківської міської ради (секція інформаційних систем, баз даних 

та систем штучного інтелекту, базова дисципліна – математика, 87,5 б.); 

1.1.36. Єрковіч Марко Драганович, учень 11 класу Івано-Франківського 

фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 
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мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм, базова дисципліна – 

математика, 88 б.); 

1.1.37. Шкредко Андрій Іванович, учень 10 класу Долинського 

природничо-математичного ліцею Долинської районної ради (секція 

мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм, базова дисципліна  – 

математика, 85 б.) 

1.1.38. Подолянко Микола Ярославович, учень 11 класу Івано-

Франківського природничо-математичного ліцею  Івано-Франківської міської 

ради (секція математики, базова дисципліна – математика, 92,5 б.); 

1.1.39.  Яковин Валентина Сергіївна, учениця 9 класу Івано-Франківського 

фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної  ради (секція 

математики, базова дисципліна – математика, 90 б.); 

1.1.40. Петращук Василь Миколайович, учень 11 класу Івано-

Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної  

ради (секція прикладної математики, базова дисципліна – математика, 98 б.);   

1.1.41. Грицюк Володимир Васильович, учень 9 класу Надвірнянського 

ліцею Надвірнянської районної ради (секція прикладної математики, базова 

дисципліна – математика, 93 б.);   

1.1.42. Шахов Михайло Євгенович, учень 10 класу Калуського навчально-

виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10-ліцей” 

Калуської міської ради (секція прикладної математики, базова дисципліна – 

математика, 90 б.);   

1.1.43. Благий Андрій Ігорович, учень 11 класу Калуської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Калуської міської ради (секція 

теоретичної фізики, базова дисципліна – фізика, 91,5 б.); 

1.1.44. Петруняк Дмитро Васильович, учень 10 класу Надвірнянського 

ліцею Надвірнянської районної ради (секція експериментальної фізики, базова 

дисципліна – фізика, 87 б.); 
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1.1.45. Макаревич Роман Володимирович, учень 10 класу Української 

гімназії № 1 Івано-Франківської міської ради (секція астрономії та астрофізики, 

базова дисципліна – фізика, 91  б.); 

1.1.46. Мацюк Маркіян Ігорович, учень  11 класу Української гімназії № 1 

Івано-Франківської міської ради (секція аерофізики та космічних досліджень, 

базова дисципліна – фізика, 95 б.); 

1.1.47. Смеречук Адам Миколайович, учень 9 класу Надвірнянського 

ліцею Надвірнянської районної ради (секція економічної теорії та історії 

економічної думки, базова дисципліна – математика, 90,5 б.); 

1.1.48. Витвицький Орест Мирославович, учень 11 класу Долинського 

природничо-математичного ліцею Долинської районної ради (секція 

мікроекономіки та макроекономіки, базова дисципліна – математика, 92,5 б.); 

1.1.49. Мельник Марія Іванівна, учениця 11 класу Івано-Франківського 

академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 

мікроекономіки та макроекономіки, базова дисципліна – математика, 85,5 б.); 

1.1.50. Власій Богдан Олегович, учень 11 класу Івано-Франківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Івано-Франківської міської ради 

(секція загальної біології, базова дисципліна – біологія, 90 б.); 

1.1.51. Симчич Марія Василівна, учениця 10 класу Коломийського 

навчально-виховного комплексу № 9 «Школа-природничо-математичний 

ліцей» Коломийської міської ради (секція загальної біології, базова дисципліна 

– біологія, 87 б.); 

1.1.52. Шийка Марко Андрійович, учень 10 класу Івано-Франківського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа-ліцей  

№ 23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» 

Івано-Франківської міської ради (секція медицини,  базова дисципліна – 

біологія, 85,5 б.); 

1.1.53. Мизюк Ірина Іванівна, учениця 11 класу Коломийського навчально-

виховного комплексу № 9 «Школа-природничо-математичний ліцей» 
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Коломийської міської ради (секція валеології,  базова дисципліна – біологія,  

90 б.); 

1.1.54. Мельник Софія Павлівна, учениця 10 класу Української гімназії  

№ 1 Івано-Франківської міської ради (секція психології,  базова дисципліна – 

історія України, 87,5 б.); 

1.1.55. Шиловських Олександр Сергійович, учень 11 класу Івано-

Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням німецької мови Івано-Франківської міської ради (секція хімії, базова 

дисципліна – хімія, 90 б.); 

1.1.56. Прокоф´єва Олена Русланівна,  учениця 10 класу Калуської гімназії 

імені Дмитра Бахматюка Калуської міської ради (секція екології,  базова 

дисципліна – хімія, 96 б.); 

1.1.57. Письменна Ангеліна Андріївна, учениця 10 класу Городенківської 

гімназії імені Антона Крушельницького Городенківської районної ради (секція 

екології,  базова дисципліна – українська мова та література, 87,5 б.);  

1.1.58. Кунець Вероніка Вікторівна, учениця 9 класу Івано-Франківського  

природничо-математичного ліцею Івано-Франківської міської ради (секція 

екології,  базова дисципліна – біологія, 86 б.); 

1.1.59. Бабій Катерина Ігорівна, учениця 10 класу Калуської гімназії імені 

Дмитра Бахматюка Калуської міської ради (секція охорони довкілля та 

раціонального природокористування, базова дисципліна – біологія, 91 б.); 

1.1.60. Малішевська Ольга Ростиславівна,  учениця 11 класу Калуського 

навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10-

ліцей” Калуської міської ради (секція охорони довкілля та раціонального 

природокористування, базова дисципліна – біологія, 86,5 б.); 

1.1.61. Шиловських Олександр Сергійович, учень 11 класу Івано-

Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням німецької мови Івано-Франківської міської ради (секція агрономії, 

базова дисципліна – хімія, 86 б.); 
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1.1.62. Клюба Максим Андрійович, учень 10 класу Вільшаницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тисменицької районної ради  (секція 

ветеринарії та зоотехнії, базова дисципліна – біологія, 89 б.); 

1.1.63. Прокопик Дарина Ростиславівна, учениця 10 класу Рогатинської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 із поглибленим 

вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради (секція ветеринарії та 

зоотехнії, базова дисципліна – біологія, 87 б.); 

1.1.64. Семкович Микола Васильович, учень 11 класу Небилівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятівської районної ради (секція 

лісознавства, базова дисципліна – біологія, 87,5 б.). 

1.1.65.  Козачишин Іванна Іванівна,  учениця 10 класу Павлівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Тисменицької районної ради (секція 

лісознавства, базова дисципліна  – біологія, 85,5 б.). 

1.2. Друге місце: 

1.2.1. Глинчак Тетяна Дмитрівна, учениця 11 класу Надвірнянського ліцею 

Надвірнянської районної ради (секція української літератури, базова дисципліна 

– українська мова та література, 82 б.); 

1.2.2. Шевчук Христина Борисівна, учениця 10 класу Коломийської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Коломийської районної ради (секція 

української літератури, базова дисципліна – українська мова та література,  

80,5 б.); 

1.2.3. Мальована Діана Валентинівна, учениця 10 класу Івано-

Франківського природничо-математичного ліцею Івано-Франківської міської 

ради (секція зарубіжної літератури, базова дисципліна – українська мова та 

література, 83,5 б.); 

1.2.4. Боянівська Марта Юріївна, учениця 10 класу Рогатинської гімназії 

імені Володимира Великого Рогатинської районної ради (секція 

фольклористики, базова дисципліна – українська мова та література, 82,75 б.); 
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1.2.5. Кузів Василина Дмитрівна, учениця 10 класу Бурштинської гімназії 

Бурштинської міської ради (секція фольклористики, базова дисципліна – 

українська мова та література, 82,5 б.); 

1.2.6. Шинкар Вікторія Степанівна,  учениця 9 класу Калуської гімназії 

імені Дмитра Бахматюка Калуської міської ради (секція фольклористики, базова 

дисципліна – українська мова та література, 81,65 б.); 

1.2.7. Третяк Ірина Ігорівна, учениця 11 класу Рогатинської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 із поглибленим вивченням іноземної 

мови Рогатинської районної ради (секція фольклористики, базова дисципліна – 

українська мова та література, 80,7 б.); 

1.2.8. Медвійчук Юлія Віталіївна, учениця 10 класу Івано-Франківського 

академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 

української мови, базова дисципліна – українська мова та література, 81,7 б.); 

1.2.9. Бабій Діана Василівна, учениця 11 класу Калуської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням  англійської мови Калуської 

міської ради (секція української мови, базова дисципліна – українська мова та 

література, 80,1 б.); 

1.2.10. Корнута Юлія Володимирівна, учениця 11 класу Івано-Франківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням англійської 

мови Івано-Франківської міської ради (секція англійської мови, базова 

дисципліна – англійська мова, 83,05 б.); 

1.2.11. Винничук Ольга Дмитрівна, учениця 11 класу Рогатинської гімназії 

імені Володимира Великого Рогатинської районної ради (секція англійської 

мови, базова дисципліна – англійська мова, 81,3 б.); 

1.2.12. Білінська Анастасія Петрівна, учениця 11 класу Ковалівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коломийської районної ради (секція 

німецької мови, базова дисципліна – німецька мова, 80,1 б.); 

1.2.13. Луцик Оксана Василівна, учениця 11 класу Івано-Франківського 

академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 

французької мови, базова дисципліна – французька мова, 83,9 б.); 
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1.2.14. Зеляк Назар Миколайович, учень 10 класу Української гімназії № 1 

Івано-Франківської міської ради (секція філософії, базова дисципліна – історія 

України, 84,5 б.); 

1.2.15. Цідило Ольга Сергіївна, учениця 10 класу Української гімназії № 1 

Івано-Франківської міської ради (секція філософії, базова дисципліна – історія 

України, 84 б.); 

1.2.16. Гринишин Неля Олегівна, учениця 11 класу Цінівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятівської районної ради (секція 

соціології, базова дисципліна – історія України, 82 б.); 

1.2.17. Чошко Вероніка Ігорівна, учениця 10 класу Калуської гімназії імені 

Дмитра Бахматюка Калуської міської ради (секція правознавства, базова 

дисципліна – історія України, 82 б.); 

1.2.18. Зеляк Назар Миколайович, учень 10 класу Української гімназії № 1 

Івано-Франківської міської ради (секція теології, релігієзнавства та історії 

релігії, базова дисципліна – історія України, 80,5 б.); 

1.2.19. Козак Вікторія Зеновіївна, учениця 10 класу Долинського 

природничо-математичного ліцею Долинської районної ради (секція педагогіки, 

базова дисципліна – українська мова та література, 83,8 б.); 

1.2.20.  Зеляк Назар Миколайович, учень 10 класу Української гімназії № 1 

Івано-Франківської міської ради (секція журналістики, базова дисципліна – 

українська мова та література, 84,6 б.); 

1.2.21. Кохан Марта Олександрівна, учениця 10 класу Калуської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Калуської міської ради (секція 

журналістики, базова дисципліна – українська мова та література, 83,1 б.); 

1.2.22.  Богун Володимир Романович, учень 11 класу Рогатинської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 із поглибленим 

вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради (секція журналістики, 

базова дисципліна – українська мова та література, 80,7 б.); 
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1.2.23. Балабаник Віолетта Василівна, учениця 11 класу Коломийської 

гімназії імені Михайла Грушевського Коломийської міської ради (секція історії 

України, базова дисципліна – історія України, 82,5 б.); 

1.2.24. Третьякова Ольга Сергіївна, учениця 11 класу Івано-Франківської 

гімназії № 2 Івано-Франківської міської ради (секція історії України, базова 

дисципліна – історія України, 81 б.); 

1.2.25. Фітак Анна Олегівна, студентка ІІ курсу  Івано-Франківського 

коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  імені Василя 

Стефаника» (секція історичного краєзнавства, базова дисципліна – історія 

України, 82,5 б.); 

1.2.26. Горяча Іванна Іванівна, учениця 11 класу Косівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Косівської районної ради (секція 

історичного краєзнавства, базова дисципліна – історія України, 82,5 б.); 

1.2.27.  Бродіна Емма Володимирівна, учениця 11 класу Рогатинської 

гімназії імені Володимира Великого Рогатинської районної ради (секція 

історичного краєзнавства, базова дисципліна – історія України, 81,5 б.); 

1.2.28. Войтович Яна Юріївна, учениця 11 класу Рогатинської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 із поглибленим 

вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради (секція етнології, базова 

дисципліна – історія України, 80 б.); 

1.2.29.  Біловусяк Андрій Володимирович, учень 10 класу Івано-

Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Івано-Франківської 

міської ради (секція всесвітньої історії, базова дисципліна – історія України,  

83 б.); 

1.2.30. Ільків Юрій Володимирович, учень 10 класу Івано-Франківського 

академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 

всесвітньої історії, базова дисципліна – історія України, 80 б.); 

1.2.31. Гордійчук Анна Григорівна, учениця 10 класу Бурштинської 

гімназії Бурштинської міської ради (секція географії та ландшафтознавства, 

базова дисципліна – географія, 81 б.); 
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1.2.32. Гуцуляк Анастасія Анатолівна, учениця 10 класу Надвірнянського  

ліцею Надвірнянської  районної ради (секція геології, геохімії та мінералогії, 

базова дисципліна – географія, 83,5 б.); 

1.2.33. Тітов Ігор Тарасович, учень 10 класу Надвірнянського  ліцею 

Надвірнянської  районної ради (секція кліматології та метеорології, базова 

дисципліна – географія, 83,5 б.); 

1.2.34. Іванішак Назарій Васильович, учень 11 класу Надвірнянського  

ліцею Надвірнянської районної ради (секція гідрології, базова дисципліна – 

географія, 80,5 б.);  

 1.2.35. Фесняк Богдан Олегович, учень 11 класу Калуського навчально-

виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10-ліцей” 

Калуської міської ради (секція технологічних процесів та перспективних 

технологій, базова дисципліна – математика, 81,5 б.); 

 1.2.36. Ровінський Юрій Вікторович, учень 9 класу Івано-Франківського 

фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 

матеріалознавства, базова дисципліна – фізика, 81,5 б.); 

1.2.37. Шлапак Нікіта Павлович, учень 10 класу Івано-Франківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Івано-Франківської міської ради 

(секція науково-технічної творчості та винахідництва, базова дисципліна – 

математика, 81,5 б.); 

1.2.38.  Василишин Іванна Іванівна, учениця 9 класу  Івано-Франківського 

академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 

математики,  базова дисципліна – математика, 80,5 б.); 

1.2.39. Кошелюк Олександр Анатолійович, учень 11 класу Івано-

Франківського природничо-математичного ліцею Івано-Франківської міської 

ради (секція прикладної математики,  базова дисципліна – математика, 81 б.); 

1.2.40. Боровик Юлія Олександрівна, учениця 11 класу Калуського 

навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10-

ліцей” Калуської міської ради (секція математичного моделювання,  базова 

дисципліна – математика, 81,5 б.); 
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1.2.41. Йосипенко Ярема Михайлович, учень 10 класу Івано-Франківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 11 з поглибленим вивченням англійської 

мови Івано-Франківської міської ради  (секція експериментальної  фізики, 

базова дисципліна – фізика, 82 б.); 

1.2.42. Стасюк Юрій Володимирович, учень 8 класу Калуської  гімназії 

імені Дмитра Бахматюка Калуської  міської ради (секція астрономії та 

астрофізики, базова дисципліна – фізика, 81,5 б.); 

1.2.43. Войтович Степан Олегович, учень 9 класу Пійлівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Калуської районної ради (секція 

аерофізики та космічних досліджень, базова дисципліна – фізика, 81,5 б.); 

1.2.44. Віфлінзідер Ольга Володимирівна, учениця 10 класу 

Надвірнянського  ліцею Надвірнянської  районної ради (секція фінансів, 

грошового обігу і кредиту, базова дисципліна – математика, 80 б.); 

1.2.45. Цюмпала Святослав Андрійович, учень 10 класу Городенківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Городенківської районної ради 

(секція загальної біології, базова дисципліна – хімія, 80 б.); 

1.2.46. Олійник Іванна Володимирівна, учениця 11 класу Калуської  

гімназії імені Дмитра Бахматюка Калуської  міської ради (секція біології 

людини, базова дисципліна – біологія, 80,5 б.); 

1.2.47.  Бундзяк Ольга Петрівна, учениця 10 класу Городенківської гімназії 

імені Антона Крушельницького Городенківської районної ради (секція зоології, 

ботаніки, базова дисципліна – біологія, 80 б.); 

1.2.48. Голубовська Яна Ігорівна, учениця 10 класу Рогатинської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 із поглибленим 

вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради (секція валеології, 

базова дисципліна – біологія, 80 б.); 

1.2.49.  Охотнік Тетяна Вікторівна, учениця 11 класу Івано-Франківського 

фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради  (секція 

психології, базова дисципліна – біологія, 81 б.); 
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1.2.50. Побуцька Софія Семенівна, учениця 9 класу Галицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  Галицької районної ради (секція 

психології, базова дисципліна – історія України, 80,5 б.); 

1.2.51. Попович Оксана Миколаївна, учениця 9 класу Кутської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Косівської районної ради (секція хімії, 

базова дисципліна – хімія, 83 б.); 

1.2.52. Когут Надія Романівна, учениця 11 класу Коломийського 

навчально-виховного комплексу № 9 “Школа-природничо-математичний ліцей” 

Коломийської міської ради (секція хімії, базова дисципліна – хімія, 81 б.); 

1.2.53. Дідич Ірина Сергіївна, учениця 11 класу Городенківської гімназії 

імені Антона Крушельницького Городенківської районної ради (секція екології, 

базова дисципліна – українська мова та література, 82,7 б.); 

1.2.54. Луцька Наталія Володимирівна,  учениця 10 класу Боднарівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Калуської районної ради (секція екології, 

базова дисципліна – біологія, 81,5 б.); 

1.2.55. Бундзяк Ольга Петрівна, учениця 10 класу Городенківської гімназії 

імені Антона Крушельницького Городенківської районної ради (секція екології, 

базова дисципліна – біологія, 80 б.); 

1.2.56. Бабій Мар´яна Іванівна, учениця 11 класу Боднарівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Калуської районної ради (секція екології, 

базова дисципліна – біологія, 80 б.); 

1.2.57. Червак Марія Романівна, учениця 11 класу Ріпненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятівської районної ради  (секція 

екології, базова дисципліна – біологія, 80 б.); 

1.2.58. Паньків Володимир Ярославович, учень 9 класу Долинського 

природничо-математичного ліцею Долинської районної ради (секція охорони 

довкілля та раціонального природокористування, базова дисципліна – німецька 

мова, 83,35 б.); 

1.2.59. Стах Мар´яна Олександрівна, учениця 11 класу Ліснотарновицького 

навчально-виховного комплексу Надвірнянської районної ради (секція охорони 
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довкілля та раціонального природокористування, базова дисципліна – біологія, 

80 б.); 

1.2.60. Шикеринець Жанна Юріївна, учениця 10 класу Ріпненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятівської районної ради (секція 

агрономії, базова дисципліна – біологія, 80 б.); 

1.2.61. Дмитрів Анастасія Зіновіївна, учениця 10 класу  Івано-Франківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 11 з поглибленим вивченням англійської 

мови Івано-Франківської міської ради  (секція селекції та генетики, базова 

дисципліна – біологія, 83,5 б.); 

1.3. Третє місце: 

1.3.1. Линовицька Тетяна Василівна, учениця 11 класу  Івано-

Франківського природничо-математичного ліцею Івано-Франківської міської 

ради (секція української літератури, базова дисципліна – українська мова та 

література, 78,4 б.); 

1.3.2. Маслюк Наталія Ярославівна, учениця 9 класу Калуської гімназії 

імені  Дмитра Бахматюка Калуської  міської ради (секція української 

літератури, базова дисципліна – українська мова та література, 77,7 б.); 

1.3.3. Седельнікова Ірина  Віталіївна, учениця 11 класу Долинського 

природничо-математичного ліцею Долинської  районної ради (секція 

української літератури, базова дисципліна – українська мова та література,  

77,6 б.); 

1.3.4. Турик Олександр Романович, учень 10 класу Івано-Франківського 

фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 

української літератури, базова дисципліна – українська мова та література,  

76,7 б.); 

1.3.5. Шпинта Тетяна Володимирівна, учениця 11 класу Надвірнянського  

ліцею Надвірнянської  районної ради (секція української літератури, базова 

дисципліна – українська мова та література, 75,1 б.); 
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1.3.6. Максимнюк Богдана Ігорівна, учениця 9 класу Бурштинської гімназії 

Бурштинської міської ради (секція зарубіжної літератури, базова дисципліна – 

українська мова та література, 77,9 б.); 

1.3.7. Гальчинська Софія Вікторівна, учениця 9 класу Долинської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 Долинської районної ради (секція 

зарубіжної літератури, базова дисципліна – зарубіжна література, 75 б.); 

1.3.8.  Бойчук Тереза Ярославівна, учениця 11 класу Косівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія-

інтернат» Косівської  районної ради (секція мистецтвознавства, базова 

дисципліна – українська мова та література, 78,9 б.); 

1.3.9. Лучинська Тетяна Степанівна, учениця 11 класу Долинського 

природничо-математичного ліцею Долинської районної ради (секція 

мистецтвознавства, базова дисципліна – українська мова та література, 76,9 б.); 

1.3.10. Палійчук Євгенія Дмитрівна, учениця 11 класу Снятинської гімназії 

Снятинської районної ради (секція мистецтвознавства, базова дисципліна – 

українська мова та література, 75,4 б.); 

1.3.11. Марчук Юлія Мирославівна, учениця 11 класу Старокутської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Косівської районної ради (секція 

української мови, базова дисципліна – українська мова та література, 75,4 б.); 

1.3.12. Сметанюк Анастасія Романівна, учениця 9 класу Коломийської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 7 Коломийської міської ради (секція 

англійської мови, базова дисципліна – англійська мова, 75,25 б.); 

1.3.13. Чумак Андрій Анатолійович, учень11 класу Тлумацької гімназії 

Тлумацької районної ради (секція англійської мови, базова дисципліна – 

англійська мова, 79,4 б.); 

1.3.14. Новицька Ярина Ярославівна, учениця 11 класу Коломийської 

гімназії імені Михайла Грушевського Коломийської міської ради (секція 

правознавства, базова дисципліна – історія України, 78 б.); 
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1.3.15. Палій Лідія Андріївна, учениця 10 класу Гвіздецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коломийської районної ради (секція 

правознавства, базова дисципліна – історія України, 77 б.); 

1.3.16. Кудибин Людмила Федорівна, учениця 11 класу Долинської 

спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Долинської районної ради 

(секція теології, релігієзнавства та історії релігії, базова дисципліна – історія 

України, 75 б.); 

1.3.17. Полицька Ольга Миколаївна, учениця 9 класу Калуського 

навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10-

ліцей” Калуської міської ради (секція педагогіки, базова дисципліна – 

українська мова та література, 79,3 б.); 

1.3.18. Магир Юлія Андріївна, учениця 10 класу Івано-Франківського 

фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 

журналістики, базова дисципліна – українська мова та література, 75,3 б.); 

1.3.19. Струк Тарас Васильович, учень 10 класу Української гімназії № 1 

Івано-Франківської міської ради (секція історії України, базова дисципліна – 

історія України, 76 б.); 

1.3.20. Саврій Марта Ярославівна, учениця 11 класу Івано-Франківського 

фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 

історії України, базова дисципліна – історія України, 75,5 б.); 

1.3.21. Блащук Ярина Віталіївна, учениця 10 класу Рогатинської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 із поглибленим 

вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради (секція історії України, 

базова дисципліна – історія України, 75 б.); 

1.3.22. Спащук Анастасія Василівна, студентка ІІ курсу Івано-

Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника» (секція історії України, базова дисципліна – історія 

України, 78,5 б.); 
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1.3.23. Круп´яш Мар´яна Валеріївна, учениця 9 класу Липовицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятівської районної ради (секція 

археології, базова дисципліна – історія України, 77 б.); 

1.3.24. Женчук Романа Юріївна, учениця 10 класу Рогатинської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 із поглибленим 

вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради (секція історичного 

краєзнавства, базова дисципліна – історія України, 77 б.); 

1.3.25. Дмитрів Вікторія Степанівна, учениця 9 класу Болехівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Болехівської міської ради (секція 

історичного краєзнавства, базова дисципліна – історія України, 76 б.); 

1.3.26. Косминка Ольга Юріївна, учениця 9 класу Чернятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городенківської районної ради (секція 

історичного краєзнавства, базова дисципліна – історія України, 75 б.); 

1.3.27. Савич  Денис Сергійович, учень 9 класу Городенківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Городенківської районної ради 

(секція історичного краєзнавства, базова дисципліна – історія України, 75 б.); 

1.3.28. Салюк Іванна Андріївна, учениця 11 класу Івано-Франківського 

академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 

етнології, базова дисципліна – історія України, 78 б.); 

1.3.29.  Мельничук Наталія Василівна, учениця 11 класу Калуського 

навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10-

ліцей” Калуської міської ради (секція етнології, базова дисципліна – історія 

України, 75,5 б.); 

1.3.30. Боднарук Марта Володимирівна, учениця 11 класу Калуської 

гімназії імені  Дмитра Бахматюка Калуської міської ради (секція всесвітньої 

історії, базова дисципліна – історія України, 75 б.); 

1.3.31. Дмитрук Анна-Марія Ігорівна, учениця 11  класу Івано-

Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Івано-Франківської 

міської ради (секція географії та ландшафтознавства, базова дисципліна – 

географія, 78 б.); 
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1.3.32. Зварич Адріана Ярославівна, учениця 9 класу Сваричівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятівської районної ради (секція 

географії та ландшафтознавства, базова дисципліна – географія, 75,5 б.); 

1.3.33. Мельник Сніжана Миколаївна, учениця 9 класу Сваричівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятівської районної ради (секція 

географії та ландшафтознавства, базова дисципліна – географія, 78 б.); 

1.3.34. Сагайдак Адріана Володимирівна, учениця 11 класу Сваричівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятівської районної ради (секція 

гідрології, базова дисципліна – географія, 75 б.); 

1.3.35. Кучірка Олег Андрійович, учень 10 класу Коломийського 

навчально-виховного комплексу № 9 «Школа-природничо-математичний 

ліцей» Коломийської міської ради (секція екологічно безпечних технологій та 

ресурсозбереження, базова дисципліна – фізика, 75,5 б.); 

1.3.36. Філімонова Анастасія Віталіївна, учениця 9 класу Калуського 

навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10-

ліцей” Калуської міської ради (секція науково-технічної творчості та 

винахідництва, базова дисципліна – фізика, 76,5 б.); 

1.3.37. Мельник Віталій Зіновійович, учень 11 класу Івано-Франківського 

академічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 

технологій програмування, базова дисципліна – математика, 76 б.); 

1.3.38.  Штеньович Василь Васильович, учень 9 класу Долинської гімназії 

№ 1 Долинської районної ради (секція мультимедійних систем, навчальних та 

ігрових програм, базова дисципліна – математика, 75 б.); 

1.3.39.  Паньків Олександр Васильович, учень 11 класу Надвірнянського 

ліцею Надвірнянської районної ради (секція математики, базова дисципліна – 

математика, 78 б.); 

1.3.40.  Возняк Володимир Зіновійович, учень 11 класу Калуської гімназії  

імені  Дмитра Бахматюка Калуської міської ради (секція математики, базова 

дисципліна – математика, 77 б.); 
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1.3.41. Челяк Юлія Михайлівна, учениця 11 класу Івано-Франківського 

фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (секція 

математики, базова дисципліна – математика, 75,5 б.); 

1.3.42.  Ющішин Олександра Олександрівна, учениця 11 класу Івано-

Франківського природничо-математичного ліцею Івано-Франківської міської 

ради (секція прикладної математики, базова дисципліна – математика, 76 б.); 

1.3.43. Ковтко Юрій Андрійович, учень 11 класу Надвірнянського ліцею 

Надвірнянської районної ради (секція теоретичної фізики, базова дисципліна – 

фізика, 76,5 б.); 

1.3.44. Куйбіда Христина Ігорівна, учениця 11 класу Бурштинської гімназії  

Бурштинської міської ради (секція економічної теорії та історії економічної 

думки, базова дисципліна – математика, 75 б.); 

1.3.45. Іроденко Іванна Василівна, учениця 10 класу Надвірнянського 

ліцею Надвірнянської районної ради (секція мікроекономіки та 

макроекономіки, базова дисципліна – математика, 77 б.); 

1.3.46. Попович Наталія Олегівна, учениця 11 класу Івано- Франківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Івано-Франківської міської ради 

(секція мікроекономіки та макроекономіки, базова дисципліна – математика,  

75 б.); 

1.3.47. Максим´юк Наталія Богданівна, учениця 10 класу  Городенківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Городенківської районної ради 

(секція загальної біології, базова дисципліна – біологія, 78 б.); 

1.3.48. Мільович Юлія Іванівна, учениця 11 класу Калуської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Калуської міської ради (секція 

загальної біології, базова дисципліна – біологія, 76 б.); 

1.3.49.  Мокій Ілона Ігорівна, учениця 11 класу Калуської гімназії  

імені  Дмитра Бахматюка Калуської міської ради (секція біології людини, 

базова дисципліна – біологія, 77 б.); 
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1.3.50.  Дуридівка Мар´яна Вікторівна, учениця 8 класу Вільшаницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тисменицької районної ради (секція 

біології людини, базова дисципліна – біологія, 75 б.); 

1.3.51.  Долганова Альона Андріївна, учениця 9 класу Івано-Франківського 

природничо-математичного ліцею Івано-Франківської міської ради (секція 

зоології, ботаніки, базова дисципліна – біологія, 77 б.); 

1.3.52. Кизимишин Діана Михайлівна, учениця 11 класу Калуської гімназії  

імені  Дмитра Бахматюка Калуської міської ради (секція зоології, ботаніки, 

базова дисципліна – біологія, 76,25 б.); 

1.3.53. Савич Євгенія Юріївна, учениця 11 класу Городенківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Городенківської районної ради 

(секція медицини, базова дисципліна – хімія, 75 б.); 

1.3.54. Глагович Василь Михайлович, учень 11 класу Рогатинської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 із поглибленим 

вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради (секція медицини, 

базова дисципліна – біологія, 75 б.); 

1.3.55. Кузів Юлія Тарасівна, учениця 11 класу Калуського навчально-

виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10-ліцей” 

Калуської міської ради (секція валеології, базова дисципліна – біологія, 75 б.); 

1.3.56. Дудлів Іванна  Олексіївна, учениця 10 класу Городенківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Городенківської районної ради 

(секція валеології, базова дисципліна – біологія, 75 б.); 

1.3.57. Патрійчук Дана Богданівна, учениця 11 класу Цінівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятівської  районної ради (секція 

психології, базова дисципліна – біологія, 75 б.); 

1.3.58. Строчук Владислава Тарасівна, учениця 11 класу Калуського 

навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10-

ліцей” Калуської міської ради (секція психології, базова дисципліна – біологія, 

76,5 б.); 
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1.3.59. Кардинал Вікторія Сергіївна, учениця 10 класу Калуського 

навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10-

ліцей” Калуської міської ради (секція хімії, базова дисципліна  – хімія, 76 б.); 

1.3.60. Слюсарчук Андрій Олегович,  учень 11 класу Сваричівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятівської районної ради (секція 

екології, базова дисципліна  – українська мова та література, 75,6 б.); 

1.3.61. Бреславець Олена Валеріївна, учениця 11 класу  Коломийської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 імені Героя України Тараса  Сенюка 

Коломийської  міської ради (секція екології, базова дисципліна  – біологія, 

78 б.); 

1.3.62. Зубик Павло Романович, учень 11 класу Старобогородчанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старобогородчанської сільської ради 

об´єднаної територіальної громади Богородчанського району (секція екології, 

базова дисципліна  – хімія, 79 б.); 

1.3.63. Тринога Олеся Михайлівна, учениця 10 класу Коломийського 

навчально-виховного комплексу № 9 «Школа-природничо-математичний 

ліцей» Коломийської міської ради (секція охорони довкілля та раціонального 

природокористування, базова дисципліна  – біологія, 78,5 б.); 

1.3.64. Гордієнко Анатолій Анатолійович, учень 9 класу Городенківської 

гімназії імені Антона Крушельницького  Городенківської районної ради (секція 

охорони довкілля та раціонального природокористування, базова дисципліна  – 

німецька мова, 75 б.); 

1.3.65. Федів Андрій Вікторович, учень 10 класу Дубівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятівської районної ради (секція 

охорони довкілля та раціонального природокористування, базова дисципліна  – 

біологія, 75 б.); 

1.3.66. Остапчук  Анастасія Ігорівна, учениця 9 класу Івано-Франківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Івано-Франківської міської ради 

(секція охорони довкілля та раціонального природокористування, базова 

дисципліна  – біологія, 75 б.); 
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1.3.67. Олевич Богдан Романович, учень 11 класу Калуської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Калуської міської ради (секція 

агрономії, базова дисципліна  – біологія, 76,5 б.); 

1.3.68. Ватаманюк Ірина Михайлівна, учениця 10 класу Рожнівського 

навчально-виховного комплексу «Гуцульщина» імені Федора Погребенника 

НаУКМА  (секція агрономії, базова дисципліна  – біологія, 76 б.); 

1.3.69. Цюпа Богдана Михайлівна, учениця 11 класу Дубівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятівської районної ради (секція 

агрономії, базова дисципліна  – біологія, 75 б.); 

1.3.70.  Гедзик Тадей Богданович, учень 11 класу Горохолинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Романа Кияка Богородчанської 

районної ради (секція лісознавства, базова дисципліна  – біологія, 75,5 б.). 

2. Відзначити якісну організацію підготовки та проведення ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту працівниками обласного відділення МАН 

(директор Дерев’янко Н.П.), надання методичної допомоги протягом року з 

боку методистів, керівників гуртків та науковців області. 

3. Оголосити подяки професорсько-викладацькому складу ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (ректор 

Цепенда І.Є.), Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу (ректор Крижанівський Є.І.), ДВНЗ “Івано-Франківський 

національний медичний університет” (ректор Рожко М.М.), працівникам Івано-

Франківського обласного відділення Малої академії наук України, вчителям 

загальноосвітніх навчальних закладів області (директори загальноосвітніх 

навчальних закладів), які залучалися до проведення конкурсу, за сприяння в 

організації та проведенні ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 

4. Керівникам місцевих органів управління освіти, загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів обласного підпорядкування відзначити 

наукових керівників, які підготували переможців ІІ етапу Всеукраїнського 
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конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України.  

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор  департаменту                                                           Віктор  Кімакович  
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