
 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

 

Н А К А З 

 

14.04. 2022 р. Львів      № 02-01/01/142 
 

 

Про результати проведення ІІ етапу  

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 

дослідницьких робіт учнів - членів МАН України 

 у 2021-2022 навчальному році 

 

Відповідно до спільного наказу департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації від 01.12.2021 № 02-01/01/525 та ЛНУ імені І. Франка від 

01.22.2021 № 0-151 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України» у 2021-2022 навчальному 

році» з 29 березня до 04 квітня 2022 року проведено ІІ етап Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у форматі онлайн (надалі – Конкурс). 

Основними завданнями Конкурсу стали виявлення та підтримка обдарованої 

учнівської молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної 

роботи, виховання в учнів самостійності, наполегливості, вміння обстоювати власну 

думку, формування активної громадянської позиції.  

До участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту подано 217 учнівських 

науково-дослідницьких робіт учнів 7-11-х класів закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти області. Найбільшу кількість учасників забезпечили команди  

КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» (83), наукового 

товариства Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради (35), Сокальської Малої 

академії наук учнівської молоді імені І. Богачевського (29), Червоноградського 

міського наукового товариства учнів (24), Бродівської Малої академії наук учнівської 

молоді (18), Стрийського міського наукового товариства учнів (9), наукового 

товариства учнів КЗ «Центр позашкільної освіти» м. Самбора (6). Також у конкурсі-

захисті взяли участь учні Борисласького міського наукового товариства учнів, 

наукового товариства на базі Стрийського Будинку дитячої та юнацької творчості, 

наукового товариства учнів га базі Золочівського ЦПО, наукового товариства 

Дрогобицького товариства імені Б. Лепкого, наукового товариства НВК «Школа 

комп’ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей» та закладів загальної 

середньої освіти Львівського, Самбірського, Стрийського, Червоноградського, 

Яворівського районів. 

64% від загальної кількості учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт становили учні міст, районних центрів, 24% – міста 

Львова, 12% – сільських шкіл.  

Конкурс відбувся у 61 секції 12 наукових відділень за напрямками фізико-

математичних, технічних, природничих, гуманітарних і суспільних наук. У роботі 

журі секцій наукових відділень взяли участь 14 докторів та 62 кандидати наук.  

До складу журі Конкурсу ввійшли науково-педагогічні працівники ЛНУ імені  

І. Франка, НУ «Львівська політехніка», ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій 
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імені С. Гжицького, Національного лісотехнічного університету України, досвідчені 

педагоги закладів загальної середньої освіти, Львівського інституту приватного 

акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад» МАУП. Їхній високий 

професіоналізм і педагогічна майстерність сприяли тому, що Конкурс відбувся в 

атмосфері взаємозацікавленого наукового діалогу.  

На розгляд журі представлено 217 наукових досліджень. Зокрема, у відділенні 

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства – 18, мовознавства – 20, 

історії – 28, філософії та суспільствознавства – 18, економіки – 9, наук про Землю – 

16, фізики й астрономії –6, математики – 12, комп’ютерних наук – 24, технічних наук 

– 19, хімії та біології – 28, екології та аграрних наук – 19. 

Більшість учасників Конкурсу представили інноваційні, актуальні творчі роботи. 

Зокрема, журі відзначило високий рівень захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді», 

Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради, Сокальської та Бродівської малих 

академій наук, Червоноградського міського наукового товариства учнів.  

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту стали 127 учасників. 

Найбільшу кількість призових місць за результатами всіх етапів Конкурсу отримали: 

КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» (49), Сокальська 

Мала академія наук (25), наукове товариство учнів Дрогобицького ліцею 

Дрогобицької міської ради (19), Бродівська Мала академія наук (12), Червоноградське 

міське наукове товариство учнів (11), Стрийське міське наукове товариство учнів (4), 

наукового товариства Дрогобицького товариства імені Б. Лепкого(4).  

18% від загальної кількості призових місць склали учні закладів загальної 

середньої освіти м. Львова; 76% – міст та районних центрів; сіл –6%. 

На підставі рішень оргкомітетів та членів журі ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити результати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів і нагородити переможців дипломами департаменту освіти і 

науки Львівської облдержадміністрації. 

 

За перше місце: 

Секція зарубіжної  літератури 

Суровик Христину, ученицю 10 класу Нагачівської СЗШ І-ІІІ ст. Яворівського району  

Секція української літератури 

Сольвар Анастасію, ученицю 11 класу КЗ ЛОР “Сокальська санаторна школа” 

Секція фольклористики 

Весній Роксолану, ученицю 11 класу ЗШ І-ІІІ ст. №2 м. Сокаля 

Секція мистецтвознавства 

Солдат Анну, ученицю 9 класу Волицької ЗШ І-ІІІ ст. Червоноградського району 

Секція української  мови 

Шумлянську Дарину, ученицю 11 класу ліцею №57 м. Львова 

Секція польської мови 

Корольчук Владиславу, ученицю 11 класу Східницького ЗЗСО І-ІІІ ст. Дрогобицького 

району 

Секція англійської мови 

Сайко Христину, ученицю  11 класу Львівського художнього ліцею при ЛНАМ 
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Секція німецької мови 

Зьолу Мар’яну, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею №2  

Секція літературної творчості 

Білецького Олега, учня 11 класу Львівської української гуманітарної гімназії імені  

О. Степанів 

Секція журналістики 

Шавалюк Олександру-Лідію, ученицю 11 класу Сокальського ліцею №1 імені 

О. Романіва  

Секція історії України 

Коломійця Костянтина, учня 11 класу СЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Броди 

Секція всесвітньої історії 

Шімшір Сеніху, ученицю 10 класу Класичної гімназії при ЛНУ імені І. Франка 

Секція археології 

Угрин Соломію, ученицю 9 класу ЗШ №43 м. Львова  

Секція етнології 

Трущак Анастасію, ученицю  11 класу СЗШ № 97 м. Львова 

Секція історичного краєзнавства 

Палюх Анастасію, ученицю 10 класу Сокальського ліцею № 1 імені О. Романіва 

Секція філософії 

Лопатку Олену, ученицю 11 класу Львівської правничої гімназії   

Секція соціології 

Кеньо Ілону, ученицю  9 класу Львівської правничої гімназії  

Секція теології, історії релігії та релігієзнавства 

Кравчук Яну, ученицю  11 класу СЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Броди 

Секція правознавства 

Костюніну Анастасію, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею 

Секція педагогіки 

Матолінець Соломію, ученицю 9 класу Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст. Сокальської міської 

ради 

Секція географії та ландшафтознавства 

Кравчишин Анастасію, ученицю 9 класу ЗЗСО І-ІІІ ст.-ліцею імені Владики І. Хоми 

м. Хирова Самбірського району  

Секція кліматології та метеорології 

Бик Ірину, ученицю 11 класу  Сокальського ліцею №1 імені О. Романіва  

Секція мікроекономіки та макроекономіки 

Гнатюк Христину, ученицю 11 класу Сокальського ліцею №1 

Секція економічної теорії та історії економічної думки 

Франкевич Олександру, ученицю 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-

інтернату при ЛНУ імені І. Франка 

Секція теоретичної фізики 

Веретільник Анастасію, ученицю 11 класу СЗШ №72 м.Львова 

Секція експериментальної фізики 

Джавалу Анну, ученицю 10 класу Дрогобицького ліцею 

Секція астрономії та астрофізики 

Блауцяк Вікторію, студентку І курсу КЗ ЛОР «Бориславський фаховий медичний 

коледж» 

Секція математики 

Гуменну Анастасію, ученицю  9 класу Винниківської загальноосвітньої санаторної 

школи 
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Секція прикладної  математики 

Новаковського Віталія, учня 11 класу Дрогобицького ліцею  

Секція математичного моделювання 

Левуса Любомира, учня  10 класу Класичної гімназії при ЛНУ  імені І. Франка 

Секція технологій програмування 

Сагайдака Юрія, учня 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату 

при ЛНУ імені І. Франка 

Секція Internet-технологій та WEB дизайну 

Лещенка Максима, учня 10 класу Дрогобицького ліцею  

Секція комп`ютерних систем та мереж 

Іванківа Олега, учня 11 класу ОЗЗСО «Дублянська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героя України 

Анатолія Жаловаги» 

Секція кібербезпеки 

Орищака Тараса, учня 11 класу Дрогобицького ліцею 

Секція мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм 

Гусака Віктора, учня 11 класу Дрогобицького ліцею  

Секція інформаційних систем, баз даних та систем штучного інтелекту 

Манька Миколу, учня 9 класу ЗШ І-ІІІ ст. № 4 м. Червонограда 

Секція науково-технічної творчості та винахідництва 

Сагайдака Юрія, учня 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату 

при ЛНУ імені І. Франка 

Секція електроніки та приладобудування 

Захарія Романа, учня 10 класу Дрогобицького ліцею 

Секція екологічно-безпечних технологій та ресурсозбереження 

Думайла Володимира, учня 11 класу Дрогобицького ліцею 

Секція матеріалознавства 

Николишина Євгена, учня 11 класу СЗШ I-III ст. №2 імені Героя України Андрія 

Корчака м. Стрия   

Секція технологічних процесів та перспективних технологій 

Іванківа Олега, учня 11 класу ОЗЗСО «Дублянська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героя України 

А. Жаловаги» 

Секція авіа та ракетобудування, машинобудування та робототехніки 

Лопатинського Олекси, учня 10 класу ліцею імені В. Симоненка м. Львова 

Секція інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій 

Лещенка Максима, учня 10 класу Дрогобицького ліцею 

Секція загальної біології 

Парія Дмитра, учня 11 класу Сокальського ліцею. № 1 імені О. Романіва  

Секція біології людини 

Боднар Соломію, ученицю 10 класу СЗШ № 99 м. Львова 

Секція ботаніки 

Кашубу Христину, ученицю 11 класу ЗШ І-ІІІ ст. №5 м. Сокаля 

Секція зоології 

Паньківа Назарія, учня 10 класу Новояворівського ЗЗСО I-III ст. №2 Новояворівської 

міської ради 

Секція медицини 

Гудиму Ірину, ученицю 11 класу ліцею №8 м. Львова 

Секція валеології 

Антонюк Олену, ученицю 11 класу СЗОШ №2 м. Броди 

 



5 

 

Секція екології 

Курудз Соломію, ученицю 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-

інтернату при ЛНУ імені І. Франка  

Секція охорони довкілля і раціонального природокористування 

Штикала Віталія, учня 11 класу ЗЗСО Сокальський ліцей №3 

Секція лісознавства 

Шафранську Надію, ученицю 11 класу Берлинського закладу ЗСО І-ІІІ ст. Бродівської 

міської ради  

Секція агрономії 

Венгрин Василину, ученицю 11 класу Берлинського закладу ЗСО І-ІІІ ст. Бродівської 

міської ради  

Секція зоотехнії та ветеринарії 

Кисців Каріну, ученицю 10 класу СЗШ № 32 м. Львова  

Секція селекція та генетика 

Лозу Вікторію, ученицю 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату 

при ЛНУ імені І. Франка 

 Секція психології 

Фіткалюк Анну, ученицю 11 класу гімназії «Престиж» м. Львова  

Секція хімії 

Матійчук Вікторію, ученицю 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-

інтернату при ЛНУ імені І. Франка 

  

За друге місце: 

Секція фольклористики 

Сокіл Вікторію, ученицю 11 класу ЗШ №2 м. Червонограда 

Секція мистецтвознавства 

Коновалець Катерину, ученицю 9 класу Забузької ЗШ І-ІІІ ст. Сокальської міської 

ради 

Лазорко Софію, ученицю 11 класу СЗШ №77 м. Львова 

Секція української мови 

Лукачик Юлію, ученицю 11 класу Стрілківської СЗОШ І-ІІІ ст. Стрийської міської 

ради 

Ящук Марію-Маґдалину, ученицю  11 класу ЗСШ №12 м. Червонограда 

Секція української літератури  

Беган Юлію, ученицю 9 класу НВК “СЗОШ-гімназія” імені М. Шашкевича с. Дуліби 

Стрийського району 

Карпінець Анастасію, ученицю 10 класу Червоноградського ліцею 

Секція англійської мови 

Томчук Юлію,  ученицю 11 класу ліцею №1 м.Сокаля 

Мазяр Анну, ученицю 11 класу ліцею імені Б. Лепкого Дрогобицької міської ради 

Секція журналістики 

Ділай Софію, ученицю 11 класу ЗШ І-ІІІ ст. № 4 м. Сокаля 

Секція історії України 

Павлика Богдана, учня  9 класу ЗШ І-ІІІ ст. № 6 м. Стрия 

Секція етнології 

Чепелюк Марію, ученицю 10 класу ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 імені М. Шашкевича  

м. Золочева 

Секція історичного краєзнавства 

Очеретянія Богдана, учня 10 класу СЗШ № 7 м. Самбора 
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Торбу Роксолану, ученицю 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-

інтернату при ЛНУ імені І. Франка 

Секція філософії 

Корчака Іллю, учня 9 класу Бродівської гімназії імені І. Труша 

Секція соціології 

Луців Олесю, ученицю 10 класу НВК "Школа-гімназія Шептицьких" м. Львова 

Секція правознавства 

Микитишин Ярину, ученицю  11 класу Сокальського ліцею №1 імені О. Романіва 

Секція економічної теорії та історії економічної думки 

Студінського Станіслава, учня 10 класу Сокальської санаторної школи 

Секція мікроекономіки та макроекономіки 

Дацюка Гордія, учня 11 класу Сокальського ліцею №1 

Секція фінансів, грошового обігу та кредиту 

Германа Захара, учня 10 класу СЗОШ №2 м. Броди 

 Секція географії та ландшафтознавства 

Креховець Вікторію, ученицю 9 класу ЗШ №6 м.Червонограда   

Секція геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі 

Гівчак Ірину, ученицю 9 класу ліцею імені Б. Лепкого Дрогобицької міської ради 

Ортинську Роксоляну, ученицю 9 класу ліцею імені Б. Лепкого Дрогобицької міської 

ради 

Секція математики 

Табачинського Андріана, учня 10 класу Дрогобицького ліцею  

Секція прикладної  математики 

Пилипчук Ярину, ученицю 9 класу СЗШ №42 м.Львова 

Секція математичного моделювання 

Босу Лілію, ученицю  10 класу Кам'янобрідського ЗЗСО імені П. Андрусіва 

Новояворівської міської ради 

Секція технологій програмування 

Лопатинського Олекси, учня 10 класу ліцею імені В. Симоненка м. Львова 

Секція Internet-технологій та WEB дизайну 

Пелипа Дмитра, учня 11 класу Червоноградського ліцею  

Секція комп`ютерних систем та мереж 

Думайла  Володимира, учня 11 класу Дрогобицького ліцею 

Паньківа Віталія, учня 10 класу Дрогобицького ліцею 

Секція електроніки та приладобудування 

Паньківа Віталія, учня 10 класу Дрогобицького ліцею 

Секція інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій 

Орищака Тараса, учня 11 класу Дрогобицького ліцею 

Секція екологічно-безпечних технологій та ресурсозбереження 

Сенюру Юрія, учня 7 класу НВК «Інженерно-економічна школа Львівський 

економічний ліцей» 

Секція науково-технічної творчості та винахідництва 

Красовську Ірину, ученицю 8 класу ліцею  №38 м. Львова 

Секція ботаніки 

Петрів Ілону, ученицю 10 класу Дрогобицького ліцею  

Секція валеології 

Олійник Анастасію, ученицю 11 класу СЗОШ № 2 м.Броди 

Секція психології 

Охримович Олену, ученицю 11 класу СЗШ  № 60 м. Львова 
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Секція хімії 

Гриня Юлія-Костянтина, учня 9 класу ліцею імені Б. Лепкого Дрогобицької міської 

ради 

Моцну Олену, ученицю 10 класу ЗШ І-ІІІ ст. №2 імені Героя України А. Корчака  

м. Стрия 

Якимів Ірину, ученицю 9 класу Сілецької ЗШ І-ІІІ ст. імені І. Климіва-Легенди 

Червоноградської міської ради 

За третє місце: 

Секція української літератури 

Студент Антоніну, ученицю 10 класу Сокальського ліцею №3  

Секція фольклористики 

Флорянську Ольгу, ученицю 10 класу Берлинського закладу ЗСО І-ІІІ ст. Бродівської 

міської ради  

Секція англійської  мови 

Вітика Володимира, учня 11 класу СЗШ № 8 м. Червонограда 

Кобилянську Катерину, ученицю 8 класу  СЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Броди 

Секція німецької  мови 

Кондратюк Вікторію, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею 

Секція польської мови 

Ліщук Ірину, ученицю 10 класу ЗЗСО Сокальський ліцей №1 

Чорненьку Софію, ученицю 11 класу СЗШ №7 м. Самбора 

Секція журналістики 

Мельник Софію, ученицю 10 класу СЗШ № 27 імені Героя Небесної Сотні  

Ю. Вербицького м. Львова 

Секція історії України 

Бурда Наталію, ученицю 11 класу ЗШ №5 м. Червонограда 

Рябега Яну, ученицю 11 класу ЗШ №2 І-ІІІ ст. м. Сокаля 

Секція всесвітньої історії 

Грицак Злату, ученицю 9 класу Львівської правничої гімназії  

Секція етнології 

Приймак Христину, ученицю 10 класу ліцею № 3 м. Сокаля 

Секція історичного краєзнавства 

Шевчука Максима, учня 11 класу Сокальського ліцею №3 

Кобу Соломію, ученицю 11 класу ЗШ І-ІІІ ст. № 7 м. Стрия 

Секція правознавства 

Кліпарчук Богдану, ученицю 10 класу Лешнівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Бродівської міської 

ради 

Секція геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі 

Штикала Віталія, учня 11 класу Сокальського ліцею №3 

Гірика Олега, учня 10 класу ліцею імені Б. Лепкого Дрогобицької міської ради 

Секція мікроекономіки та макроекономіки 

Мицавку Вікторію, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею 

Секція астрономії та астрофізики 

Денька Северина, учня 9 класу СЗШ №99 м.Львова 

Лавренюка Євгена, учня 9 класу ліцею №80 м. Львова 

Секція математики 

Манько Софію, ученицю 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату 

при ЛНУ імені І. Франка 
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Секція прикладної  математики 

Булика Мар’яна, учня 10 класу Червоноградського ліцею  

Михайлович Катерину, ученицю 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею-

інтернату при ЛНУ імені І. Франка 

Секція комп’ютерних систем та мереж 

Захарія Романа, учня 10 класу Дрогобицького ліцею  

Секція інформаційних систем, баз даних та систем штучного інтелекту 

Кіндія Віталія, учня 11 класу Дрогобицького ліцею  

Секція екологічно-безпечних технологій та ресурсозбереження 

Кременя Тараса, учня 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату 

при ЛНУ імені І. Франка 

Секція валеології 

Гладнюк Ірину, ученицю 10 класу Сокальського ліцею №1 ім. О. Романіва 

Секція психології 

Хомік Вікторію, ученицю 11 класу ЗЗСО № 2 м. Червонограда 

Чорній Мар’яну, ученицю 9 класу СЗШ № 83 ім. Блаженної Й. Гордашевської 

м.Львова 

Секція хімії 

Голіновську Марію, ученицю 11 класу Бродівського ОЗЗЗСО І-ІІІ ст. № 3 

Кордас Софію, ученицю 9 класу Савчинської ЗШ І-ІІІ ст. Сокальської міської ради 

Хром’яка Володимира, учня 10 класу СЗШ І-ІІІ ст. № 29 м.Львова 

 

2. Затвердити кандидатами для участі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт таких учнів:  

Секція зарубіжної  літератури 

Суровик Христину, ученицю 10 класу Нагачівської СЗШ І-ІІІ ст. Яворівського району  

Секція української літератури 

Сольвар Анастасію, ученицю 11 класу КЗ ЛОР “Сокальська санаторна школа” 

Секція фольклористики 

Весній Роксолану, ученицю 11 класу ЗШ І-ІІІ ст. №2 м. Сокаля 

Секція мистецтвознавства 

Солдат Анну, ученицю 9 класу Волицької ЗШ І-ІІІ ст. Червоноградського району 

Секція української  мови 

Шумлянську Дарину, ученицю 11 класу ліцею №57 м. Львова 

Секція польської мови 

Корольчук Владиславу, ученицю 11 класу Східницького ЗЗСО І-ІІІ ст. Дрогобицького 

району 

Секція англійської мови 

Сайко Христину, ученицю  11 класу Львівського художнього ліцею при ЛНАМ 

Секція німецької мови 

Зьолу Мар’яну, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею №2  

Секція літературної творчості 

Білецького Олега, учня 11 класу Львівської української гуманітарної гімназії імені  

О. Степанів 

Секція журналістики 

Шавалюк Олександру-Лідію, ученицю  11 класу Сокальського ліцею №1 імені 

 О. Романіва  

Секція історії України 

Коломійця Костянтина, учня 11 класу СЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Броди 

https://lv.isuo.org/ru/schools/view/id/12307
https://lv.isuo.org/ru/schools/view/id/12307
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Секція всесвітньої історії 

Шімшір Сеніху, ученицю 10 класу Класичної гімназії при ЛНУ імені І. Франка 

Секція археології 

Угрин Соломію, ученицю 9 класу ЗШ №43 м. Львова  

Секція етнології 

Трущак Анастасію, ученицю  11 класу СЗШ № 97 м. Львова 

Секція історичного краєзнавства 

Палюх Анастасію, ученицю 10 класу СЗШ № 7 Червоноградської міської ради 

Секція філософії 

Лопатку Олену, ученицю 11 класу Львівської правничої гімназії   

Секція соціології 

Кеньо Ілону, ученицю  9 класу Львівської правничої гімназії  

Секція теології, історії релігії та релігієзнавства 

Кравчук Яну, ученицю  11 класу СЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Броди 

Секція правознавства 

Костюніну Анастасію, ученицю  11 класу Дрогобицького ліцею 

Секція педагогіки 

Матолінець Соломію, ученицю 9 класу Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст. Сокальської міської 

ради  

Секція географії та ландшафтознавства 

Кравчишин Анастасію, ученицю 9 класу ЗЗСО І-ІІІ ст.-ліцею ім. Владики І. Хоми  

м. Хирова Самбірського району  

Секція кліматології та метеорології 

Бик Ірину, ученицю 11 класу  Сокальського ліцею №1 ім. О. Романіва  

Секція геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі 

Ортинську Роксоляну, ученицю 9 класу ліцею імені Б. Лепкого Дрогобицької міської 

ради 

Секція мікроекономіки та макроекономіки 

Гнатюк Христину, ученицю 11 класу Сокальського ліцею №1 

Секція економічної теорії та історії економічної думки 

Франкевич Олександру, ученицю 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-

інтернату при ЛНУ імені І. Франка 

Секція теоретичної фізики 

Веретільник Анастасію, ученицю 11 класу СЗШ №72 м.Львова 

Секція експериментальної фізики 

Джавалу Анну, ученицю 10 класу Дрогобицького ліцею 

Секція астрономії та астрофізики 

Блауцяк Вікторію, студентку І курсу КЗ ЛОР «Бориславський фаховий медичний 

коледж» 

Секція математики 

Гуменну Анастасію, ученицю 9 класу Винниківської загальноосвітньої санаторної 

школи 

Секція прикладної  математики 

Новаковського Віталія, учня 11 класу Дрогобицького ліцею  

Секція математичного моделювання 

Левуса Любомира, учня  10 класу Класичної гімназії при ЛНУ  імені І. Франка 

Секція технологій програмування 

Сагайдака Юрія, учня 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату 

при ЛНУ імені І. Франка 
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Секція Internet-технологій та WEB дизайну 

Лещенка Максима, учня 10 класу Дрогобицького ліцею  

Секція комп`ютерних систем та мереж 

Іванківа Олега, учня 11 класу ОЗЗСО «Дублянська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героя України 

А. Жаловаги» 

Секція кібербезпеки 

Орищака Тараса, учня 11 класу Дрогобицького ліцею 

Секція мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм 

Гусака Віктора, учня 11 класу Дрогобицького ліцею  

Секція інформаційних систем, баз даних та систем штучного інтелекту 

Манька Миколу, учня 9 класу ЗШ І-ІІІ ст. № 4 м. Червонограда 

Секція науково-технічної творчості та винахідництва 

Сагайдака Юрія, учня 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату 

при ЛНУ імені І. Франка 

Секція електроніки та приладобудування 

Захарія Романа, учня 10 класу Дрогобицького ліцею 

Секція екологічно-безпечних технологій та ресурсозбереження 

Думайла Володимира, учня 11 класу Дрогобицького ліцею 

Секція матеріалознавства 

Николишина Євгена, учня 11 класу СЗШ I-III ст. №2 імені Героя України А. Корчака 

м. Стрия   

Секція технологічних процесів та перспективних технологій 

Іванківа Олега, учня 11 класу ОЗЗСО «Дублянська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героя України 

А. Жаловаги» 

Секція авіа  та ракетобудування, машинобудування та робототехніки 

Лопатинського Олекси, учня 10 класу ліцею імені В. Симоненка м. Львова 

Секція інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій 

Лещенка Максима, учня 10 класу Дрогобицького ліцею 

Секція загальної біології 

Парія Дмитра, учня 11 класу Сокальського ліцею. № 1 імені О. Романіва  

Секція біології людини 

Боднар Соломію, ученицю 10 класу СЗШ № 99 м. Львова 

Секція ботаніки 

Кашубу Христину, ученицю 11 класу ЗШ І-ІІІ ст. №5 м. Сокаля 

Секція зоології 

Паньківа Назарія, учня 10 класу Новояворівського ЗЗСО I-III ст. №2 Новояворівської 

міської ради 

Секція медицини 

Гудиму Ірину, ученицю 11 класу ліцею №8 м. Львова 

Секція валеології 

Антонюк Олену, ученицю 11 класу СЗОШ №2 м. Броди 

Секція екології 

Курудз Соломію, ученицю 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-

інтернату при ЛНУ імені І. Франка  

Секція охорони довкілля і раціонального природокористування 

Штикала Віталія, учня 11 класу ЗЗСО Сокальський ліцей №3 

Секція лісознавства 

Шафранську Надію, ученицю 11 класу Берлинського закладу ЗСО І-ІІІ ст. Бродівської 

міської ради  
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Секція агрономії 

Венгрин Василину, ученицю 11 класу Берлинського закладу ЗСО І-ІІІ ст. Бродівської 

міської ради  

Секція зоотехнії та ветеринарії 

Кисців Каріну, ученицю 10 класу СЗШ № 32 м. Львова  

Секція селекція та генетика 

Лозу Вікторію, ученицю 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату 

при ЛНУ імені І. Франка 

 Секція психології 

Фіткалюк Анну, ученицю 11 класу гімназії «Престиж» м. Львова  

Секція хімії 

Матійчук Вікторію, ученицю 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-

інтернату при ЛНУ імені І. Франка 

  

3. Керівникам районних відділів освіти, органів управління освітою 

територіальних громад області: 

3.1. Проаналізувати результати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт та розглянути їх на нараді колегій відділів (управлінь) 

освіти. 

3.2. До 20 квітня 2022 року подати в департамент освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації пропозиції щодо нагородження вчителів, учні яких отримали 

призові місця на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт. 

3.3. Відзначити учнів, які стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації І. Сислюк. 

 

 

 

 

Директор                                                                                 Олег ПАСКА 
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	До складу журі Конкурсу ввійшли науково-педагогічні працівники ЛНУ імені  І. Франка, НУ «Львівська політехніка», ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького, Національного лісотехнічного університету України, досвідчені педагоги закл...
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	Більшість учасників Конкурсу представили інноваційні, актуальні творчі роботи.
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	На підставі рішень оргкомітетів та членів журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
	НАКАЗУЮ:
	1.  Затвердити результати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів і нагородити переможців дипломами департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації.
	За перше місце:
	Секція зарубіжної  літератури
	Суровик Христину, ученицю 10 класу Нагачівської СЗШ І-ІІІ ст. Яворівського району
	Секція української літератури
	Сольвар Анастасію, ученицю 11 класу КЗ ЛОР “Сокальська санаторна школа”
	Секція фольклористики
	Весній Роксолану, ученицю 11 класу ЗШ І-ІІІ ст. №2 м. Сокаля
	Секція мистецтвознавства
	Солдат Анну, ученицю 9 класу Волицької ЗШ І-ІІІ ст. Червоноградського району
	Секція української  мови
	Шумлянську Дарину, ученицю 11 класу ліцею №57 м. Львова
	Секція польської мови
	Корольчук Владиславу, ученицю 11 класу Східницького ЗЗСО І-ІІІ ст. Дрогобицького району
	Секція англійської мови
	Сайко Христину, ученицю  11 класу Львівського художнього ліцею при ЛНАМ
	Секція німецької мови
	Зьолу Мар’яну, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею №2
	Секція літературної творчості
	Білецького Олега, учня 11 класу Львівської української гуманітарної гімназії імені  О. Степанів
	Секція журналістики
	Шавалюк Олександру-Лідію, ученицю 11 класу Сокальського ліцею №1 імені О. Романіва
	Секція історії України
	Коломійця Костянтина, учня 11 класу СЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Броди
	Секція всесвітньої історії
	Шімшір Сеніху, ученицю 10 класу Класичної гімназії при ЛНУ імені І. Франка
	Секція археології
	Угрин Соломію, ученицю 9 класу ЗШ №43 м. Львова
	Секція етнології
	Трущак Анастасію, ученицю  11 класу СЗШ № 97 м. Львова
	Секція історичного краєзнавства
	Палюх Анастасію, ученицю 10 класу Сокальського ліцею № 1 імені О. Романіва
	Секція філософії
	Лопатку Олену, ученицю 11 класу Львівської правничої гімназії
	Секція соціології
	Кеньо Ілону, ученицю  9 класу Львівської правничої гімназії
	Секція теології, історії релігії та релігієзнавства
	Кравчук Яну, ученицю  11 класу СЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Броди
	Секція правознавства
	Костюніну Анастасію, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею
	Секція педагогіки
	Матолінець Соломію, ученицю 9 класу Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст. Сокальської міської ради
	Секція географії та ландшафтознавства
	Кравчишин Анастасію, ученицю 9 класу ЗЗСО І-ІІІ ст.-ліцею імені Владики І. Хоми м. Хирова Самбірського району
	Секція кліматології та метеорології
	Бик Ірину, ученицю 11 класу  Сокальського ліцею №1 імені О. Романіва
	Секція мікроекономіки та макроекономіки
	Гнатюк Христину, ученицю 11 класу Сокальського ліцею №1
	Секція економічної теорії та історії економічної думки
	Франкевич Олександру, ученицю 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені І. Франка
	Секція теоретичної фізики
	Веретільник Анастасію, ученицю 11 класу СЗШ №72 м.Львова
	Секція експериментальної фізики
	Джавалу Анну, ученицю 10 класу Дрогобицького ліцею
	Секція астрономії та астрофізики
	Блауцяк Вікторію, студентку І курсу КЗ ЛОР «Бориславський фаховий медичний коледж»
	Секція математики
	Гуменну Анастасію, ученицю  9 класу Винниківської загальноосвітньої санаторної школи
	Секція прикладної  математики
	Новаковського Віталія, учня 11 класу Дрогобицького ліцею
	Секція математичного моделювання
	Левуса Любомира, учня  10 класу Класичної гімназії при ЛНУ  імені І. Франка
	Секція технологій програмування
	Сагайдака Юрія, учня 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені І. Франка
	Секція Internet-технологій та WEB дизайну
	Лещенка Максима, учня 10 класу Дрогобицького ліцею
	Секція комп`ютерних систем та мереж
	Іванківа Олега, учня 11 класу ОЗЗСО «Дублянська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героя України Анатолія Жаловаги»
	Секція кібербезпеки
	Орищака Тараса, учня 11 класу Дрогобицького ліцею
	Секція мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм
	Гусака Віктора, учня 11 класу Дрогобицького ліцею
	Секція інформаційних систем, баз даних та систем штучного інтелекту
	Манька Миколу, учня 9 класу ЗШ І-ІІІ ст. № 4 м. Червонограда
	Секція науково-технічної творчості та винахідництва
	Сагайдака Юрія, учня 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені І. Франка (1)
	Секція електроніки та приладобудування
	Захарія Романа, учня 10 класу Дрогобицького ліцею
	Секція екологічно-безпечних технологій та ресурсозбереження
	Думайла Володимира, учня 11 класу Дрогобицького ліцею
	Секція матеріалознавства
	Николишина Євгена, учня 11 класу СЗШ I-III ст. №2 імені Героя України Андрія Корчака м. Стрия
	Секція технологічних процесів та перспективних технологій
	Іванківа Олега, учня 11 класу ОЗЗСО «Дублянська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героя України А. Жаловаги»
	Секція авіа та ракетобудування, машинобудування та робототехніки
	Лопатинського Олекси, учня 10 класу ліцею імені В. Симоненка м. Львова
	Секція інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій
	Лещенка Максима, учня 10 класу Дрогобицького ліцею (1)
	Секція загальної біології
	Парія Дмитра, учня 11 класу Сокальського ліцею. № 1 імені О. Романіва
	Секція біології людини
	Боднар Соломію, ученицю 10 класу СЗШ № 99 м. Львова
	Секція ботаніки
	Кашубу Христину, ученицю 11 класу ЗШ І-ІІІ ст. №5 м. Сокаля
	Секція зоології
	Паньківа Назарія, учня 10 класу Новояворівського ЗЗСО I-III ст. №2 Новояворівської міської ради
	Секція медицини
	Гудиму Ірину, ученицю 11 класу ліцею №8 м. Львова
	Секція валеології
	Антонюк Олену, ученицю 11 класу СЗОШ №2 м. Броди
	Секція екології
	Курудз Соломію, ученицю 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені І. Франка
	Секція охорони довкілля і раціонального природокористування
	Штикала Віталія, учня 11 класу ЗЗСО Сокальський ліцей №3
	Секція лісознавства
	Шафранську Надію, ученицю 11 класу Берлинського закладу ЗСО І-ІІІ ст. Бродівської міської ради
	Секція агрономії
	Венгрин Василину, ученицю 11 класу Берлинського закладу ЗСО І-ІІІ ст. Бродівської міської ради
	Секція зоотехнії та ветеринарії
	Кисців Каріну, ученицю 10 класу СЗШ № 32 м. Львова
	Секція селекція та генетика
	Лозу Вікторію, ученицю 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені І. Франка
	Секція психології
	Фіткалюк Анну, ученицю 11 класу гімназії «Престиж» м. Львова
	Секція хімії
	Матійчук Вікторію, ученицю 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені І. Франка
	За друге місце:
	Секція фольклористики (1)
	Сокіл Вікторію, ученицю 11 класу ЗШ №2 м. Червонограда
	Секція мистецтвознавства (1)
	Коновалець Катерину, ученицю 9 класу Забузької ЗШ І-ІІІ ст. Сокальської міської ради
	Лазорко Софію, ученицю 11 класу СЗШ №77 м. Львова
	Секція української мови
	Лукачик Юлію, ученицю 11 класу Стрілківської СЗОШ І-ІІІ ст. Стрийської міської ради
	Ящук Марію-Маґдалину, ученицю  11 класу ЗСШ №12 м. Червонограда
	Секція української літератури (1)
	Беган Юлію, ученицю 9 класу НВК “СЗОШ-гімназія” імені М. Шашкевича с. Дуліби Стрийського району
	Карпінець Анастасію, ученицю 10 класу Червоноградського ліцею
	Секція англійської мови (1)
	Томчук Юлію,  ученицю 11 класу ліцею №1 м.Сокаля
	Мазяр Анну, ученицю 11 класу ліцею імені Б. Лепкого Дрогобицької міської ради
	Секція журналістики (1)
	Ділай Софію, ученицю 11 класу ЗШ І-ІІІ ст. № 4 м. Сокаля
	Секція історії України (1)
	Павлика Богдана, учня  9 класу ЗШ І-ІІІ ст. № 6 м. Стрия
	Секція етнології (1)
	Чепелюк Марію, ученицю 10 класу ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 імені М. Шашкевича  м. Золочева
	Секція історичного краєзнавства (1)
	Очеретянія Богдана, учня 10 класу СЗШ № 7 м. Самбора
	Торбу Роксолану, ученицю 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені І. Франка
	Секція філософії (1)
	Корчака Іллю, учня 9 класу Бродівської гімназії імені І. Труша
	Секція соціології (1)
	Луців Олесю, ученицю 10 класу НВК "Школа-гімназія Шептицьких" м. Львова
	Секція правознавства (1)
	Микитишин Ярину, ученицю  11 класу Сокальського ліцею №1 імені О. Романіва
	Секція економічної теорії та історії економічної думки (1)
	Студінського Станіслава, учня 10 класу Сокальської санаторної школи
	Секція мікроекономіки та макроекономіки (1)
	Дацюка Гордія, учня 11 класу Сокальського ліцею №1
	Секція фінансів, грошового обігу та кредиту
	Германа Захара, учня 10 класу СЗОШ №2 м. Броди
	Секція географії та ландшафтознавства (1)
	Креховець Вікторію, ученицю 9 класу ЗШ №6 м.Червонограда
	Секція геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі
	Гівчак Ірину, ученицю 9 класу ліцею імені Б. Лепкого Дрогобицької міської ради
	Ортинську Роксоляну, ученицю 9 класу ліцею імені Б. Лепкого Дрогобицької міської ради
	Секція математики (1)
	Табачинського Андріана, учня 10 класу Дрогобицького ліцею
	Секція прикладної  математики (1)
	Пилипчук Ярину, ученицю 9 класу СЗШ №42 м.Львова
	Секція математичного моделювання (1)
	Босу Лілію, ученицю  10 класу Кам'янобрідського ЗЗСО імені П. Андрусіва Новояворівської міської ради
	Секція технологій програмування (1)
	Лопатинського Олекси, учня 10 класу ліцею імені В. Симоненка м. Львова (1)
	Секція Internet-технологій та WEB дизайну (1)
	Пелипа Дмитра, учня 11 класу Червоноградського ліцею
	Секція комп`ютерних систем та мереж (1)
	Думайла  Володимира, учня 11 класу Дрогобицького ліцею
	Паньківа Віталія, учня 10 класу Дрогобицького ліцею
	Секція електроніки та приладобудування (1)
	Паньківа Віталія, учня 10 класу Дрогобицького ліцею (1)
	Секція інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій (1)
	Орищака Тараса, учня 11 класу Дрогобицького ліцею (1)
	Секція екологічно-безпечних технологій та ресурсозбереження (1)
	Сенюру Юрія, учня 7 класу НВК «Інженерно-економічна школа Львівський економічний ліцей»
	Секція науково-технічної творчості та винахідництва (1)
	Красовську Ірину, ученицю 8 класу ліцею  №38 м. Львова
	Секція ботаніки (1)
	Петрів Ілону, ученицю 10 класу Дрогобицького ліцею
	Секція валеології (1)
	Олійник Анастасію, ученицю 11 класу СЗОШ № 2 м.Броди
	Секція психології (1)
	Охримович Олену, ученицю 11 класу СЗШ  № 60 м. Львова
	Секція хімії (1)
	Гриня Юлія-Костянтина, учня 9 класу ліцею імені Б. Лепкого Дрогобицької міської ради
	Моцну Олену, ученицю 10 класу ЗШ І-ІІІ ст. №2 імені Героя України А. Корчака  м. Стрия
	Якимів Ірину, ученицю 9 класу Сілецької ЗШ І-ІІІ ст. імені І. Климіва-Легенди Червоноградської міської ради
	За третє місце:
	Секція української літератури (2)
	Студент Антоніну, ученицю 10 класу Сокальського ліцею №3
	Секція фольклористики (2)
	Флорянську Ольгу, ученицю 10 класу Берлинського закладу ЗСО І-ІІІ ст. Бродівської міської ради
	Секція англійської  мови
	Вітика Володимира, учня 11 класу СЗШ № 8 м. Червонограда
	Кобилянську Катерину, ученицю 8 класу  СЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Броди
	Секція німецької  мови
	Кондратюк Вікторію, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею
	Секція польської мови (1)
	Ліщук Ірину, ученицю 10 класу ЗЗСО Сокальський ліцей №1
	Чорненьку Софію, ученицю 11 класу СЗШ №7 м. Самбора
	Секція журналістики (2)
	Мельник Софію, ученицю 10 класу СЗШ № 27 імені Героя Небесної Сотні  Ю. Вербицького м. Львова
	Секція історії України (2)
	Бурда Наталію, ученицю 11 класу ЗШ №5 м. Червонограда
	Рябега Яну, ученицю 11 класу ЗШ №2 І-ІІІ ст. м. Сокаля
	Секція всесвітньої історії (1)
	Грицак Злату, ученицю 9 класу Львівської правничої гімназії
	Секція етнології (2)
	Приймак Христину, ученицю 10 класу ліцею № 3 м. Сокаля
	Секція історичного краєзнавства (2)
	Шевчука Максима, учня 11 класу Сокальського ліцею №3
	Кобу Соломію, ученицю 11 класу ЗШ І-ІІІ ст. № 7 м. Стрия
	Секція правознавства (2)
	Кліпарчук Богдану, ученицю 10 класу Лешнівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Бродівської міської ради
	Секція геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі (1)
	Штикала Віталія, учня 11 класу Сокальського ліцею №3
	Гірика Олега, учня 10 класу ліцею імені Б. Лепкого Дрогобицької міської ради
	Секція мікроекономіки та макроекономіки (2)
	Мицавку Вікторію, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею
	Секція астрономії та астрофізики (1)
	Денька Северина, учня 9 класу СЗШ №99 м.Львова
	Лавренюка Євгена, учня 9 класу ліцею №80 м. Львова
	Секція математики (2)
	Манько Софію, ученицю 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені І. Франка
	Секція прикладної  математики (2)
	Булика Мар’яна, учня 10 класу Червоноградського ліцею
	Михайлович Катерину, ученицю 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені І. Франка
	Секція комп’ютерних систем та мереж
	Захарія Романа, учня 10 класу Дрогобицького ліцею (1)
	Секція інформаційних систем, баз даних та систем штучного інтелекту (1)
	Кіндія Віталія, учня 11 класу Дрогобицького ліцею
	Секція екологічно-безпечних технологій та ресурсозбереження (2)
	Кременя Тараса, учня 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені І. Франка
	Секція валеології (2)
	Гладнюк Ірину, ученицю 10 класу Сокальського ліцею №1 ім. О. Романіва
	Секція психології (2)
	Хомік Вікторію, ученицю 11 класу ЗЗСО № 2 м. Червонограда
	Чорній Мар’яну, ученицю 9 класу СЗШ № 83 ім. Блаженної Й. Гордашевської м.Львова
	Секція хімії (2)
	Голіновську Марію, ученицю 11 класу Бродівського ОЗЗЗСО І-ІІІ ст. № 3
	Кордас Софію, ученицю 9 класу Савчинської ЗШ І-ІІІ ст. Сокальської міської ради
	Хром’яка Володимира, учня 10 класу СЗШ І-ІІІ ст. № 29 м.Львова
	2. Затвердити кандидатами для участі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт таких учнів:
	Секція зарубіжної  літератури (1)
	Суровик Христину, ученицю 10 класу Нагачівської СЗШ І-ІІІ ст. Яворівського району (1)
	Секція української літератури (3)
	Сольвар Анастасію, ученицю 11 класу КЗ ЛОР “Сокальська санаторна школа” (1)
	Секція фольклористики (3)
	Весній Роксолану, ученицю 11 класу ЗШ І-ІІІ ст. №2 м. Сокаля (1)
	Секція мистецтвознавства (2)
	Солдат Анну, ученицю 9 класу Волицької ЗШ І-ІІІ ст. Червоноградського району (1)
	Секція української  мови (1)
	Шумлянську Дарину, ученицю 11 класу ліцею №57 м. Львова (1)
	Секція польської мови (2)
	Корольчук Владиславу, ученицю 11 класу Східницького ЗЗСО І-ІІІ ст. Дрогобицького району (1)
	Секція англійської мови (2)
	Сайко Христину, ученицю  11 класу Львівського художнього ліцею при ЛНАМ (1)
	Секція німецької мови (1)
	Зьолу Мар’яну, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею №2 (1)
	Секція літературної творчості (1)
	Білецького Олега, учня 11 класу Львівської української гуманітарної гімназії імені  О. Степанів (1)
	Секція журналістики (3)
	Шавалюк Олександру-Лідію, ученицю  11 класу Сокальського ліцею №1 імені  О. Романіва
	Секція історії України (3)
	Коломійця Костянтина, учня 11 класу СЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Броди (1)
	Секція всесвітньої історії (2)
	Шімшір Сеніху, ученицю 10 класу Класичної гімназії при ЛНУ імені І. Франка (1)
	Секція археології (1)
	Угрин Соломію, ученицю 9 класу ЗШ №43 м. Львова (1)
	Секція етнології (3)
	Трущак Анастасію, ученицю  11 класу СЗШ № 97 м. Львова (1)
	Секція історичного краєзнавства (3)
	Палюх Анастасію, ученицю 10 класу СЗШ № 7 Червоноградської міської ради
	Секція філософії (2)
	Лопатку Олену, ученицю 11 класу Львівської правничої гімназії (1)
	Секція соціології (2)
	Кеньо Ілону, ученицю  9 класу Львівської правничої гімназії (1)
	Секція теології, історії релігії та релігієзнавства (1)
	Кравчук Яну, ученицю  11 класу СЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Броди (1)
	Секція правознавства (3)
	Костюніну Анастасію, ученицю  11 класу Дрогобицького ліцею
	Секція педагогіки (1)
	Матолінець Соломію, ученицю 9 класу Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст. Сокальської міської ради (1)
	Секція географії та ландшафтознавства (2)
	Кравчишин Анастасію, ученицю 9 класу ЗЗСО І-ІІІ ст.-ліцею ім. Владики І. Хоми  м. Хирова Самбірського району
	Секція кліматології та метеорології (1)
	Бик Ірину, ученицю 11 класу  Сокальського ліцею №1 ім. О. Романіва
	Секція геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі (2)
	Ортинську Роксоляну, ученицю 9 класу ліцею імені Б. Лепкого Дрогобицької міської ради (1)
	Секція мікроекономіки та макроекономіки (3)
	Гнатюк Христину, ученицю 11 класу Сокальського ліцею №1 (1)
	Секція економічної теорії та історії економічної думки (2)
	Франкевич Олександру, ученицю 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені І. Франка (1)
	Секція теоретичної фізики (1)
	Веретільник Анастасію, ученицю 11 класу СЗШ №72 м.Львова (1)
	Секція експериментальної фізики (1)
	Джавалу Анну, ученицю 10 класу Дрогобицького ліцею (1)
	Секція астрономії та астрофізики (2)
	Блауцяк Вікторію, студентку І курсу КЗ ЛОР «Бориславський фаховий медичний коледж» (1)
	Секція математики (3)
	Гуменну Анастасію, ученицю 9 класу Винниківської загальноосвітньої санаторної школи
	Секція прикладної  математики (3)
	Новаковського Віталія, учня 11 класу Дрогобицького ліцею (1)
	Секція математичного моделювання (2)
	Левуса Любомира, учня  10 класу Класичної гімназії при ЛНУ  імені І. Франка (1)
	Секція технологій програмування (2)
	Сагайдака Юрія, учня 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені І. Франка (2)
	Секція Internet-технологій та WEB дизайну (2)
	Лещенка Максима, учня 10 класу Дрогобицького ліцею (2)
	Секція комп`ютерних систем та мереж (2)
	Іванківа Олега, учня 11 класу ОЗЗСО «Дублянська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героя України А. Жаловаги» (1)
	Секція кібербезпеки (1)
	Орищака Тараса, учня 11 класу Дрогобицького ліцею (2)
	Секція мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм (1)
	Гусака Віктора, учня 11 класу Дрогобицького ліцею (1)
	Секція інформаційних систем, баз даних та систем штучного інтелекту (2)
	Манька Миколу, учня 9 класу ЗШ І-ІІІ ст. № 4 м. Червонограда (1)
	Секція науково-технічної творчості та винахідництва (2)
	Сагайдака Юрія, учня 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені І. Франка (3)
	Секція електроніки та приладобудування (2)
	Захарія Романа, учня 10 класу Дрогобицького ліцею (2)
	Секція екологічно-безпечних технологій та ресурсозбереження (3)
	Думайла Володимира, учня 11 класу Дрогобицького ліцею (1)
	Секція матеріалознавства (1)
	Николишина Євгена, учня 11 класу СЗШ I-III ст. №2 імені Героя України А. Корчака м. Стрия
	Секція технологічних процесів та перспективних технологій (1)
	Іванківа Олега, учня 11 класу ОЗЗСО «Дублянська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героя України А. Жаловаги» (2)
	Секція авіа  та ракетобудування, машинобудування та робототехніки
	Лопатинського Олекси, учня 10 класу ліцею імені В. Симоненка м. Львова (2)
	Секція інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій (2)
	Лещенка Максима, учня 10 класу Дрогобицького ліцею (3)
	Секція загальної біології (1)
	Парія Дмитра, учня 11 класу Сокальського ліцею. № 1 імені О. Романіва (1)
	Секція біології людини (1)
	Боднар Соломію, ученицю 10 класу СЗШ № 99 м. Львова (1)
	Секція ботаніки (2)
	Кашубу Христину, ученицю 11 класу ЗШ І-ІІІ ст. №5 м. Сокаля (1)
	Секція зоології (1)
	Паньківа Назарія, учня 10 класу Новояворівського ЗЗСО I-III ст. №2 Новояворівської міської ради (1)
	Секція медицини (1)
	Гудиму Ірину, ученицю 11 класу ліцею №8 м. Львова (1)
	Секція валеології (3)
	Антонюк Олену, ученицю 11 класу СЗОШ №2 м. Броди (1)
	Секція екології (1)
	Курудз Соломію, ученицю 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені І. Франка (1)
	Секція охорони довкілля і раціонального природокористування (1)
	Штикала Віталія, учня 11 класу ЗЗСО Сокальський ліцей №3 (1)
	Секція лісознавства (1)
	Шафранську Надію, ученицю 11 класу Берлинського закладу ЗСО І-ІІІ ст. Бродівської міської ради (1)
	Секція агрономії (1)
	Венгрин Василину, ученицю 11 класу Берлинського закладу ЗСО І-ІІІ ст. Бродівської міської ради (1)
	Секція зоотехнії та ветеринарії (1)
	Кисців Каріну, ученицю 10 класу СЗШ № 32 м. Львова (1)
	Секція селекція та генетика (1)
	Лозу Вікторію, ученицю 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені І. Франка (1)
	Секція психології (3)
	Фіткалюк Анну, ученицю 11 класу гімназії «Престиж» м. Львова (1)
	Секція хімії (3)
	Матійчук Вікторію, ученицю 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені І. Франка (1)
	3. Керівникам районних відділів освіти, органів управління освітою територіальних громад області:
	3.1. Проаналізувати результати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та розглянути їх на нараді колегій відділів (управлінь) освіти.
	3.2. До 20 квітня 2022 року подати в департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації пропозиції щодо нагородження вчителів, учні яких отримали призові місця на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.
	3.3. Відзначити учнів, які стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.
	4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації І. Сислюк.
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