
 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

 

Н А К А З  

 

06.12.2021р. Львів № 02-01/01/484 

 

 

Про підсумки обласного 

заочного конкурсу наукових 

есе на економічну тематику 

 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації від 29.09.2021 № 02-01/01/383 «Про проведення 

обласного заочного конкурсу наукових есе на економічну тематику» з 05 до  

31 жовтня 2021 року проведено обласний заочний конкурс наукових есе на 

економічну тематику (далі – Конкурс). 

Мета Конкурсу – залучити школярів до поглибленого вивчення 

економічних дисциплін, набути певні навики у висвітленні тих чи інших 

економічних питань, дати змогу старшокласникам перевірити свої знання з 

економіки, стимулювати пізнавальну активність учнів, залучити їх до науково-

дослідницької роботи.   

У Конкурсі взяв участь 31 учень закладів загальної середньої освіти  

м. Львова та області: Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при 

ЛНУ імені Івана Франка, ЗЗСО №99, НВК «ШЕЛ», ліцею «Оріяна», НВК 

«Школа-садок» Софія», ПЗЗО «IT Step School Lviv», Дрогобицького ліцею, 

Сокальської та Бродівської малих академій наук учнівської молоді, 

Стрийського міського наукового товариства учнів, Радехівського, 

Перемишлянського та Самбірського районів, Червоноградської територіальної 

громади, Трускавецької територіальної громади.    

На підставі підсумкових результатів оцінювання обласного заочного 

конкурсу наукових есе на економічну тематику 
 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Визнати переможцями обласного заочного Конкурсу:  

І місце: 

Дубовіча Андрія, учня 10 класу ЗЗСО №99 м.Львова; 

Крахмального Ярослава, учня 10 класу ПЗЗО «IT Step School Lviv»; 

Блащука Назара, учня 8 класу ліцею №1 імені Олега Романіва м.Сокаля; 

Франкевич Олександру, ученицю 10 класу Львівського фізико-

математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка; 

Станчак Емілію, ученицю 11 класу НВК «ШЕЛ» м.Львова; 
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Стець Оксану, ученицю 10 класу НВК «Школа-гімназія імені 

А.Шептицького м.Стрия»; 

Паламара Дмитра, учня 10 класу ліцею «Оріяна» м.Львова; 

Коновалець Катерину, ученицю 9 класу Забузької ЗШ I-III ст. Сокальської 

міської ради. 

ІІ місце: 

Куземчак Юліану, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею; 

Медик Софію, ученицю 10 класу ЗЗСО №99 м.Львова; 

Скопик Юлію, ученицю 10 класу НВК «СЗШ №2-гімназія» м.Трускавця; 

Новосада Олега, учня 8 класу ліцею №4 м.Сокаля; 

Погребняк Камілу-Крістіну, ученицю 9 класу ПЗЗО «IT Step School Lviv». 

 

IІІ місце: 

Олійника Артура, учня 10 класу ЗЗСО №99 м.Львова; 

Секрет Олександру, ученицю 10 класу ЗЗСО №99 м.Львова;  

Терещенко Діану, ученицю 10 класу ЗЗСО №99 м. Львова; 

Бик Ірину, ученицю 11 класу ліцею №1 імені Олега Романіва; 

Назаровця Максима, учня 9 класу ЗЗСО №2 м.Червонограда; 

Дмитрука Станіслава, учня 10 класу ОЗЗСО м.Радехова; 

Хрипуна Богдана, учня 9 класу Волсвинської ЗШ I-II ст. Червоноградської 

міської ради. 

2. Нагородити дипломами департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації переможців Конкурсу.  

3. Керівникам районних відділів освіти, органів управління освітою 

територіальних громад області інформувати керівників закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти про підсумки заочного конкурсу наукових есе 

на економічну тематику.  

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти департаменту освіти і 

науки Львівської облдержадміністрації І. Сислюк. 

 

Підстава: наказ департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації 

від 29.09.2021 № 02-01/01/383. 

 

 

 

Директор                                                       Олег ПАСКА 

 

 

 

 

 


