
 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

 

Н А К А З  

 

14.04.2022 р. Львів № 02-01/01/141 

 
 

Про підсумки проведення  

обласного онлайн конкурсу  

проєктів з програмування «Старт в ІТ» 

 
Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації від 01.02.2022 р. № 02-01/01/19 проведено обласний онлайн 

конкурс проєктів з програмування «Старт в ІТ». 

Мета конкурсу – виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді, яка 

здійснює науковий пошук у сфері новітніх інформаційних технологій. 

У конкурсі взяли участь 17 учнів закладів загальної середньої освіти м.Львова 

та області, зокрема: Дрогобицького ліцею, Львівського фізико-математичного 

ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка, ліцею №37  

м. Львова, ліцею №38 м. Львова, ліцею імені Василя Симоненка м. Львова, ліцею 

№2 Зимноводівської сільської ради, НВК "Інженерно-економічна школа - 

Львівський економічний ліцей", Великогрибовицького ліцею Львівської міської 

ради, Львівської академічної гімназії при НУ "Львівська політехніка", СЗШ № 99 

м. Львова, Львівської гімназії "Престиж", Приватної школи Think Global Lviv, 

ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Ямпіль Мурованської сільської ради, ЗШ №2 та ЗШ №4  

м. Червонограда, Жовківського ЗЗСО №2, Яворівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2. На 

конкурс було представлено 37 проєктів. 

Журі відзначило високий рівень поданих робіт та визначило найбільш цікаві та 

оригінальні проєкти у кожній номінації.  

На підставі підсумкових матеріалів та протоколів журі обласного онлайн 

конкурсу проєктів з програмування «Старт в ІТ» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями обласного онлайн конкурсу проєктів з програмування 

«Старт в ІТ» таких учнів: 

І місце 

Думайла Володимира, учня 11 класу Дрогобицького ліцею (номінація 

«Робототехніка»); 

Паньківа Віталія, учня 10 класу Дрогобицького ліцею (номінація «Програмна 

розробка»); 

Лещенка Максима, учня 10 класу Дрогобицького ліцею (номінація 

«Веброзробка»); 



Колтка Віталія, учня 10 класу Дрогобицького ліцею (номінація «Навчальна 

програма»). 

ІІ місце 

Кіндія Віталія, учня 11 класу Дрогобицького ліцею (номінація «Системи штучного 

інтелекту»); 

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

(номінація «Робототехніка»); 

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

«Робототехніка»); 

Андрейка Тараса, учня 10 класу Дрогобицького ліцею (номінація «Програмна 

розробка»); 

Шпак Вікторію, ученицю 10 класу Дрогобицького ліцею (номінація «Програмна 

розробка»); 

Орищака Тараса, учня 11 класу Дрогобицького ліцею (номінація «Кібербезпека»); 

Заячкевича Захара, учня 10 класу Дрогобицького ліцею (номінація 

«Веброзробка»); 

Свирид Вікторію, ученицю 9 класу ліцею №2 Зимноводівської сільської ради 

(номінація «Веброзробка»).  

ІIІ місце 

Захарію Романа, учня 10 класу Дрогобицького ліцею (номінація «Робототехніка»); 

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

«Робототехніка»); 

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

економічний ліцей» (номінація «Робототехніка»); 

Денька Северина, учня 9 класу СЗШ № 99 м.Львова (номінація «Програмна 

розробка»);  

Гука Данила, ЗЗСО I-III ст. с.Ямпіль Пустомитівського району (номінація 

«Кібербезпека»); 

Дзьобаса Назара, учня 9 класу Жовківський ЗЗСО №2 (номінація «Веброзробка»); 

Шайду Юрія, учня 9 класу Львівської академічної гімназії при НУ "Львівська 

політехніка" (номінація «Веброзробка»); 

Карпіва Максима, учня 7 класу ЗШ №2 м. Червонограда (номінація «Ігрова 

програма»);   

Гловацького Владислава, учня 10 класу Дрогобицького ліцею (номінація 

«Навчальна програма»). 

2. Нагородити дипломами департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації переможців та учасників . 

3. Керівникам районних відділів освіти, органів управління освітою 

територіальних громад області довести наказ до відома керівників закладів 

загальної середньої освіти та позашкільної освіти. 

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

загальної середньої та позашкільної департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації І. Сислюк. 
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