
 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
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13.03.2023 р. Львів      № 02-01/01/54 

 

 

Про результати проведення ІІ етапу  

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 

дослідницьких робіт учнів - членів МАН України 

 у 2022-2023 навчальному році 

 

Відповідно до спільного наказу департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації від 23.01.2023 № 02-01/01/12 та ЛНУ імені Івана Франка від 

23.01.2023 № 0-4 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України» у 2022-2023 навчальному 

році» з 4 до 5 березня 2023 року проведено ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт (надалі – Конкурс). 

Основними завданнями Конкурсу стали виявлення та підтримка обдарованих 

дітей, залучення залучення інтелектуально й творчо обдарованої учнівської молоді  

до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування творчого 

покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя. 

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

дослідницьких проєктів учнів 8-11 класів закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти області. Найбільшу кількість учасників забезпечили команди  

КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» (89), Сокальської 

Малої академії наук учнівської молоді імені І. Богачевського (35), наукового 

товариства Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради(29), Бродівської Малої 

академії наук учнівської молоді (16), Червоноградського міського наукового 

товариства учнів (14), Стрийського міського наукового товариства учнів (9), 

наукового товариства учнів на базі Золочівського ЦПО (6), Дрогобицького наукового 

ліцею імені Б. Лепкого (5). Також у конкурсі-захисті взяли участь учні 

Бориславського міського наукового товариства учнів, наукового товариства учнів КЗ 

«Центр позашкільної освіти» м. Самбора, наукового товариства НВК «Школа 

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

середньої освіти Львівського, Самбірського, Стрийського, Червоноградського, 

Яворівського районів. 

54,6% від загальної кількості учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт становили учні міст, районних центрів; міста 

Львова, – 28,3%; сільських шкіл – 17,1%.  

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

математичних, технічних, природничих, гуманітарних і суспільних наук.  

До складу журі Конкурсу ввійшли науково-педагогічні працівники ЛНУ імені 

Івана Франка, НУ «Львівська політехніка», Львівського національного університету 
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ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, Національного 

лісотехнічного університету України, Львівського державного університету 

внутрішніх справ МВС України, Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 

України, Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка, 

Інституту екології Карпат НАН України. На розгляд журі представлено 217 наукових 

досліджень. Зокрема, у відділенні літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства, мовознавства – 35, історії, філософії та суспільствознавства – 50, 

економіки – 10, наук про Землю – 12, фізики й астрономії – 8, математики – 17, 

інформаційних технологій – 21, технічних наук – 22, хімії та біології – 24, екології та 

аграрних наук – 18. 

Більшість учасників Конкурсу представили інноваційні, актуальні, творчі 

роботи. Журі відзначило високий рівень науково-дослідницьких проєктів 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 став 121 учасник. 

Найбільшу кількість призових місць за результатами всіх етапів Конкурсу отримали: 

КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» (51), Сокальська 

Мала академія наук (18), наукове товариство учнів Дрогобицького ліцею 

Дрогобицької міської ради (18, Червоноградське міське наукове товариство учнів (8), 

Бродівська Мала академія наук (6). 

51,3% – від загальної кількості призових місць склали учні з міст та районних 

центрів; 34,7% – м. Львова; сіл – 14%. 

На підставі рішень оргкомітету 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 та призами. 

 

 

За перше місце: 

Секція української літератури 

Звір Юлію, ученицю 10 класу Жовківського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 Львівського району 

Секція фольклористики 

Чепелюк Марію, ученицю 11 класу Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 імені  

М. Шашкевича Золочівського району 

Секція мистецтвознавства 

Ярицьку Софію, ученицю 10 класу Новороздільського ліцею імені В. Труша 

Стрийського району 

Секція української  мови 

Яремків Анастасію, ученицю 11 класу Стрілківської СЗОШ І-ІІІ ст. Стрийського 

району  

Секція англійської мови 

Панчишин Анастасію, ученицю 11 класу Дублянського опорного ліцею імені Героя 

України Анатолія Жаловаги Жовківського району 
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Секція польської мови 

Кульгана Назара, учня 11 класу ліцею «Лідер» м. Самбора  

Секція літературної творчості 

Федорчука Романа, учня 11 класу Львівського  фізико-математичного ліцею-

інтернату при ЛНУ імені Івана Франка 

Секція журналістики 

Кудлик Соломію, ученицю 10 класу ліцею № 10 м. Львова 

Секція психології 

Живчик Альону, ученицю 11 класу Львівської правничої гімназії 

Секція педагогіки 

Солдат Анну, ученицю 10 класу Волицької ЗШ І-ІІІ ст. Червоноградського району 

Секція історії України 

Палюх Анастасію, ученицю 11 класу Сокальського ліцею №1 

Секція всесвітньої історії 

Петровську Діану, ученицю 10 класу ліцею № 37 м. Львова 

Секція археології 

Угрин Соломію, ученицю 10 класу Львівської правничої гімназії  

Секція етнології 

Коновалець Катерину, ученицю 10 класу Забузької ЗШ І-ІІІ ст. Сокальського району 

Секція історичного краєзнавства 

Войтович Мирославу, ученицю 11 класу Сокальського ліцею №1 імені Олега 

Романіва 

Секція філософії 

Корчака Іллю, учня 10 класу Бродівської гімназії імені Івана Труша 

Секція соціології 

Кеньо Ілону, ученицю 10 класу Львівської правничої гімназії  

Секція релігієзнавства 

Стеблика Максима, учня 10 класу Бродівської гімназії імені Івана Труша 

Секція правознавства 

Фляк Софію, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Секція географії  

Банах Уляну, ученицю 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату 

при ЛНУ імені Івана Франка 

Секція метеорології та кліматології 

Ліпкевич Софію, ученицю 9 класу Радехівської спеціалізованої середньої школи з 

поглибленим вивченням іноземної мови Червоноградського району 

Секція геології, гідрогеології та геофізики 

Івасівку Остапа, учня 8 класу Дрогобицького наукового ліцею імені Богдана Лепкого  

Секція гідрології 

Грабовську Софію, ученицю 9 класу ЗШ  І-ІІІ ст. № 8 м. Стрия 

Секція економіки та економічної політики 

Мисик Дарію, ученицю 9 класу ЗЗСО I-III ст. Сокальського ліцею №1 імені Олега 

Романіва 

Секція фінансів, банківської справи та страхування 

Петраш Юлію, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Секція менеджменту та маркетингу 

Вовчук Єлизавету, ученицю 10 класу ЗЗСО № 68 м. Львова 
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Секція прикладної макро- та мікроекономіки 

Перепелицю Устима, учня 10 класу Львівської академічної гімназії при НУ 

«Львівська політехніка» 

Секція прикладної фізики 

Галелюка Сергія, учня 11 класу  Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Секція аерофізики та космічних досліджень 

Городюк Анну, ученицю 10 класу ліцею «Європейський» м.Львова 

Секція астрономії 

Козака Андрія, учня 9 класу ліцею №81 імені Петра Сагайдачного м.Львова   

Секція математики 

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

при ЛНУ імені Івана Франка 

Секція прикладної  математики 

Пилипчук Ярину, ученицю 10 класу СЗШ № 42 м. Львова 

Секція статистики 

Городюк Анну, ученицю 10 класу ліцею «Європейський» м. Львова 

Секція cистем та технологій штучного інтелекту 

Коркуну Андрія, учня 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату 

при ЛНУ  імені Івана Франка 

Секція Internet-технологій та WEB дизайну 

Возняка Андрія, учня 10 класу СЗШ №32 м.Львова 

Секція комп`ютерної інженерії 

Паньківа Віталія, учня 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Секція програмної інженерії 

Кеньо Ілону, ученицю 10 класу Львівської правничої гімназії 

Секція кібербезпеки 

Сафіяника Володимира, учня 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської 

ради 

Секція навчальних, ігрових програм та віртуальної реальності 

Чебикіна Віктора, учня 10 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Секція науково-технічної творчості та винахідництва 

Сілін Віталію, ученицю 9 класу НВК «Школа комп’ютерних технологій – Львівський 

технологічний ліцей» 

Секція електроніки та приладобудування 

Величка Романа, учня 10 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Секція екологічно-безпечних технологій та ресурсозбереження 

Огородника Богдана, учня 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею-

інтернату при ЛНУ імені Івана Франка 

Секція матеріалознавства 

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

при ЛНУ імені Івана Франка  

Секція технологічних процесів та перспективних технологій 

Главацького Богдана, учня 10 класу НВК «Школа комп’ютерних технологій – 

Львівський технологічний ліцей» 

Секція авіа та ракетобудування, машинобудування та робототехніки 

Захарію Романа, учня 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Секція інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій 

Шпак Вікторію, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 
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Секція загальної біології 

Гавуру Ольгу, ученицю 9 класу Жирівської гімназії імені Слуги Божого Мар’яна 

Галана ЧНУ Львівського району 

Секція біології людини 

Жук Вікторію, ученицю 10 класу Новояворівського ліцею Яворівської районної ради  

Секція ботаніки 

Солдат Анну, ученицю 10 класу Волицької ЗШ І-ІІІ ст. Сокальського району 

Секція медицини 

Князь Анну, ученицю 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату 

при ЛНУ імені Івана Франка 

Секція охорони здоров’я 

Стефанишина Максима, учня 10 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської 

ради 

Секція екології 

Паньківа Назарія, учня 11 класу Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 

Секція охорони довкілля і раціонального природокористування 

Жук Вікторію, ученицю 10 класу Новояворівського ліцею Яворівської районної ради 

Секція лісознавства 

Сковран Марію, ученицю 9 класу  Великомостівського ОЗЗСО Червоноградського 

району 

Секція агрономії 

Циганюк Анну, ученицю 10 класу СЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Броди 

Секція технології виробництва продукції тваринництва  

та ветеринарної медицини 

Кузь Софію, ученицю 10 класу Лапаївського ліцею імені Героя України Георгія Кірпи 

Львівського району 

Секція селекції та генетики 

Петрів Ілону, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради  

Секція хімії 

Кузьмінського Дарія, учня 9 класу ліцею «Львівський» м. Львова 

 

За друге місце: 

Секція фольклористики 

Матолінець Соломію, ученицю 10 класу Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст. Сокальського 

району 

Секція мистецтвознавства 

Мандрик Софію, ученицю 11 класу ЗЗСО І-ІІІ ст. Сокальського ліцею №3 

Секція української мови 

Лещишин Дарину, ученицю 10 класу ЗШ І-ІІІ ст. №5 м. Сокаля 

Черевату Анастасію, ученицю 11 класу СШ №10 м. Стрия  

Секція української літератури  

Студент Антоніну, ученицю 11 класу Сокальського ліцею №3 

Секція англійської мови 

Віщук Христину, ученицю 10 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Йосифова Данила, учня 10 класу Соснівського НВК № 13 Червоноградського району 

Яйцо Анну, ученицю 10 класу Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва 
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Секція журналістики 

Матолінець Соломію, ученицю 10 класу Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст. Сокальського 

району 

Секція психології 

Солтис Діану, ученицю 9 класу Городоцького  ОЗЗСО №5 Городоцького району 

Секція історії України 

Гомонко Наталію, ученицю 11 класу Червоноградського ліцею 

Березу Софію, ученицю 10 класу Львівської гімназії «Престиж» 

Секція історичного краєзнавства 

Чиж Ярину, ученицю 9 класу Бродівської гімназії імені Івана Труша 

Секція правознавства 

Десятник Анастасію, ученицю 9 класу гімназії № 3 м. Червонограда 

Секція географії 

Хомика Романа, учня 9 класу ліцею №93 м. Львова 

Войтович Мирославу, ученицю 11 класу Сокальського ліцею №1 імені Олега 

Романіва 

Секція геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі 

Яворську Наталію, ученицю 9 класу Стебницької гімназії №11 імені Тараса Зозулі 

Дрогобицької міської ради 

Секція економіки та економічної політики 

Волоса Матвія, учня 8 класу Сокальської загальноосвітньої санаторної школи  імені 

Тараса Шевченка 

Секція астрономії 

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

коледж» 

Секція математики 

Охріменка Богдана, учня 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Секція прикладної  математики 

Беркиту Матвія, учня 10 класу Червоноградського ліцею 

Секція статистики 

Оприск Тетяну, студентку 1 курсу Львівського фахового коледжу індустрії моди 

Київського національного університету технологій та дизайну 

Секція комп’ютерної інженерії 

Огородника Богдана, учня 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею-

інтернату при ЛНУ імені Івана Франка 

Секція програмної інженерії 

Андрейка Тараса, учня 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Секція Internet-технологій та WEB дизайну 

Асєєву Олесю, ученицю 10 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Секція авіа- та ракетобудування, машинобудування та робототехніки 

Леня Андрія, учня 9 класу ліцею «Львівський» м.Львова 

Секція екологічно-безпечних технологій та ресурсозбереження 

Красовську Ірину, ученицю 9 класу ліцею №38 м.Львова 

Секція науково-технічної творчості та винахідництва 

Агрес Софію, ученицю 9 класу НВК «Школа комп’ютерних технологій – Львівський 

технологічний ліцей»  

Секція біології людини 

Гладюк Ірину, ученицю 11 класу ЗЗСО Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва 
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Секція зоології 

Пелиньо Анну, ученицю 7 класу Новояворівського ЗЗСО І-Ш ст. №2  

Секція  медицини 

Шрамко Орину, ученицю 10 класу Харківської гімназії №169 Харківської міської 

ради 

Секція: охорони довкілля та раціонального природокористуванння 

Шуму Кароліну, ученицю 9 класу Белзького ОЗЗСО І-ІІІ ст. Сокальського району 

Секція хімії 

Гриня Юлія-Костянтина, учня 10 класу Дрогобицького наукового ліцею імені  

Б. Лепкого  

Приймак Ольгу, ученицю 10 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

 
 

За третє місце: 

Секція української літератури 

Демчину Анастасію, ученицю 9 класу гімназії №12 м. Червонограда 

Темнюк Валентину, ученицю 9 класу Дрогобицького наукового ліцею ім. Б. Лепкого  

Секція англійської  мови 

Грубер Вероніку, ученицю 10 класу Соснівського НВК №13 Червоноградського 

району 

Захарко Уляну, ученицю 11 класу Червоноградського ліцею 

Воєводу Аліну, ученицю 11 класу Червоноградського ліцею 

Костиру Христину, учениця 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської 

ради 

Секція журналістики 

Беган Юлію, ученицю 10 класу НВК «Середня ЗОШ-гімназія» імені М. Шашкевича  

с. Дуліби Стрийського району  

Секція психології 

Бабунич Марію, ученицю 9 класу Верхненського ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО Самбірського 

району 

Чорній Мар’яну, ученицю 10 класу СШ № 64 ім. Блаженнішої Йосафати м. Львова  

Копитчак Соломію, ученицю 9 класу ліцею «Львівський» м.Львова 

Саву Ванессу, ученицю 10 класу Сокальського ліцею №3  

Секція історії України 

Розмус Лілію, ученицю 10 класу Самбірського ліцею імені Андрія Чайковського 

Секція всесвітньої історії 

Стадника Назара-Федора, учня 11 класу Львівської української гуманітарної гімназії 

імені Олени Степанів 

Секція історичного краєзнавства 

Очеретнього Богдана, учня 11 класу СШ №7 м. Самбора  

Секція правознавства 

Зим’янського Назара, учня 10 класу Дрогобицького наукового ліцею імені Богдана 

Лепкого 

Секція математики 

Табачинського Андріана, учня 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської 

ради 

Ціздина Романа, учня 10 класу ЗШ І-ІІІ ст. №4 м. Сокаля 
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Секція прикладної  математики 

Гуменну Анастасію, студентку 1 курсу Львівської медичної академії імені Андрея 

Крупинського 

Секція статистики 

Левуса Любомира, учня 11 класу Львівської класичної гімназії при ЛНУ імені Івана 

Франка 

Секція Internet-технологій та WEB дизайну 

Сенюру Юрія, учня 8 класу НВК «Інженерно-економічна школа – Львівський 

економічний ліцей» 

Кравцова Дмитра, учня 8 класу Бродівської гімназії імені Івана Труша  

Секція технологічних процесів  та перспективних технологій 

Купина Андрія, учня 9 класу СЗШ №43 м.Львова 

Секція науково-технічної творчості та винахідництва 

Яремко Христину, ученицю 9 класу НВК «Школа комп’ютерних технологій – 

Львівський технологічний ліцей» 

Секція агрономії 

Полеху Анастасію, ученицю 10 класу СЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Броди 

Секція лісознавства 

Фітака Андрія, учня 8 класу ЗЗСО І-ІІІ ст імені Івана Франка с. Івано-Франкове 

Яворівського району 

Мілешко Оксану, ученицю 11 класу Берлинської ЗЗСО Бродівського району 

Секція хімії 

Потурай Соломію, ученицю 8 класу ЗСШ №77 м.Львова 

Поруц Марину, ученицю 9 класу ліцею №5 ім.Кокорудзів м. Львова 

Рябініну Софію-Олену, ученицю 9 класу СЗШ №32 м. Львова 

 

2. Затвердити кандидатами для участі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 

захисту науково-дослідницьких робіт таких учнів:  

Секція української літератури 

Звір Юлію, ученицю 10 класу Жовківського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 імені М. Шашкевича 

Львівського району 

Секція фольклористики 

Чепелюк Марію, ученицю 11 класу Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 імені  

М. Шашкевича Львівського району 

Секція мистецтвознавства 

Ярицьку Софію, ученицю 10 класу Новороздільського ліцею імені В. Труша 

Стрийського району 

Секція української  мови 

Яремків Анастасію, ученицю 11 класу Стрілківської СЗОШ І-ІІІ ст. Стрийського 

району  

Секція англійської мови 

Панчишин Анастасію, ученицю 11 класу Дублянського опорного ліцею імені Героя 

України Анатолія Жаловаги Жовківського району 

Секція польської мови 

Кульгана Назара, учня 11 класу ліцею «Лідер» м. Самбора  

Секція літературної творчості 

Федорчука Романа, учня 11 класу Львівського  фізико-математичного ліцею-

інтернату при ЛНУ імені Івана Франка 
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Секція журналістики 

Кудлик Соломію, ученицю 10 класу ліцею № 10 м. Львова 

Секція психології 

Живчик Альону, ученицю 11 класу Львівської правничої гімназії 

Секція педагогіки 

Солдат Анну, ученицю 10 класу Волицької ЗШ І-ІІІ ст. Червоноградського району 

Секція історії України 

Палюх Анастасію, ученицю 11 класу Сокальського ліцею №1 

Секція всесвітньої історії 

Петровську Діану, ученицю 10 класу ліцею №37 м. Львова 

Секція археології 

Угрин Соломію, ученицю 10 класу Львівської правничої гімназії  

Секція етнології 

Коновалець Катерину, ученицю 10 класу Забузької ЗШ І-ІІІ ст. Сокальського району 

Секція історичного краєзнавства 

Войтович Мирославу, ученицю 11 класу Сокальського ліцею №1 імені Олега 

Романіва 

Секція філософії 

Корчака Іллю, учня 10 класу Бродівської гімназії імені Івана Труша 

Секція соціології 

Кеньо Ілону, ученицю 10 класу Львівської правничої гімназії  

Секція релігієзнавства 

Стеблика Максима, учня 10 класу Бродівської гімназії імені Івана Труша 

Секція правознавства 

Фляк Софію, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Секція географії  

Банах Уляну, ученицю 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату 

при ЛНУ імені Івана Франка 

Секція метеорології та кліматології 

Ліпкевич Софію, ученицю 9 класу Радехівської спеціалізованої середньої школи з 

поглибленим вивченням іноземної мови Червоноградського району 

Секція геології, гідрогеології та геофізики 

Івасівку Остапа, учня 8 класу Дрогобицького наукового ліцею імені Богдана Лепкого  

Секція гідрології 

Грабовську Софію, ученицю 9 класу ЗШ  І-ІІІ ст. № 8 м. Стрия 

Секція геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі 

Яворську Наталію, ученицю 9 класу Стебницької гімназії №11 імені Тараса Зозулі 

Дрогобицької міської ради 

Секція економіки та економічної політики 

Мисик Дарію, ученицю 9 класу ЗЗСО I-III ст. Сокальського ліцею №1 імені Олега 

Романіва 

Секція фінансів, банківської справи та страхування 

Петраш Юлію, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Секція менеджменту та маркетингу 

Вовчук Єлизавету, ученицю 10 класу ЗЗСО № 68 м. Львова 

Секція прикладної макро- та мікроекономіки 

Перепелицю Устима, учня 10 класу Львівської академічної гімназії при НУ 

«Львівська політехніка» 
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Секція прикладної фізики 

Галелюка Сергія, учня 11 класу  Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Секція аерофізики та космічних досліджень 

Городюк Анну, ученицю 10 класу ліцею «Європейський» м.Львова 

Секція астрономії 

Козака Андрія, учня 9 класу ліцею №81 імені Петра Сагайдачного м.Львова   

Секція математики 

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

при ЛНУ імені Івана Франка 

Секція прикладної  математики 

Пилипчук Ярину, ученицю 10 класу СЗШ № 42 м. Львова 

Секція статистики 

Городюк Анну, ученицю 10 класу ліцею «Європейський» м. Львова 

Секція cистем та технологій штучного інтелекту 

Коркуну Андрія, учня 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату 

при ЛНУ  імені Івана Франка 

Секція Internet-технологій та WEB дизайну 

Возняка Андрія, учня 10 класу СЗШ №32 м.Львова 

Секція комп`ютерної інженерії 

Паньківа Віталія, учня 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Секція програмної інженерії 

Кеньо Ілону, ученицю 10 класу Львівської правничої гімназії 

Секція кібербезпеки 

Сафіяника Володимира, учня 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської 

ради 

Секція навчальних, ігрових програм та віртуальної реальності 

Чебикіна Віктора, учня 10 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Секція науково-технічної творчості та винахідництва 

Сілін Віталію, ученицю 9 класу НВК «Школа комп’ютерних технологій – Львівський 

технологічний ліцей» 

Секція електроніки та приладобудування 

Величка Романа, учня 10 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Секція екологічно-безпечних технологій та ресурсозбереження 

Огородника Богдана, учня 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею-

інтернату при ЛНУ імені Івана Франка 

Секція матеріалознавства 

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

при ЛНУ імені Івана Франка  

Секція технологічних процесів та перспективних технологій 

Главацького Богдана, учня 10 класу НВК «Школа комп’ютерних технологій – 

Львівський технологічний ліцей» 

Секція авіа та ракетобудування, машинобудування та робототехніки 

Захарію Романа, учня 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Секція інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій 

Шпак Вікторію, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Секція загальної біології 

Гавуру Ольгу, ученицю 9 класу Жирівської гімназії імені Слуги Божого Мар’яна 

Галана ЧНУ Львівського району 
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Секція біології людини 

Жук Вікторію, ученицю 10 класу Новояворівського ліцею Яворівської районної ради  

Секція ботаніки 

Солдат Анну, ученицю 10 класу Волицької ЗШ І-ІІІ ст. Сокальського району 

Секція медицини 

Князь Анну, ученицю 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату 

при ЛНУ імені Івана Франка 

Секція охорони здоров’я 

Стефанишина Максима, учня 10 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської 

ради 

Секція екології 

Паньківа Назарія, учня 11 класу Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 

Секція охорони довкілля і раціонального природокористування 

Жук Вікторію, ученицю 10 класу Новояворівського ліцею Яворівської районної ради 

Секція лісознавства 

Сковран Марію, ученицю 9 класу  Великомостівського ОЗЗСО Червоноградського 

району 

Секція агрономії 

Циганюк Анну, ученицю 10 класу СЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Броди 

Секція технології виробництва продукції тваринництва  

та ветеринарної медицини 

Кузь Софію, ученицю 10 класу Лапаївського ліцею імені Героя України Георгія Кірпи 

Львівського району 

Секція селекції та генетики 

Петрів Ілону, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради  

Секція хімії 

Кузьмінського Дарія, учня 9 класу ліцею «Львівський» м. Львова 

 

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 2023 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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	Секція етнології
	Коновалець катерину, ученицю 10 класу Забузької ЗШ І-ІІІ ст. Сокальського району
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	Секція соціології
	Кеньо Ілону, ученицю 10 класу Львівської правничої гімназії
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	Захарію Романа, учня 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради
	Секція інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій
	Шпак Вікторію, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради
	Секція загальної біології
	Гавуру Ольгу, ученицю 9 класу Жирівської гімназії імені Слуги Божого Мар’яна Галана ЧНУ Львівського району
	Секція біології людини
	Жук Вікторію, ученицю 10 класу Новояворівського ліцею Яворівської районної ради
	Секція ботаніки
	Солдат Анну, ученицю 10 класу Волицької ЗШ І-ІІІ ст. Сокальського району
	Секція медицини
	Князь Анну, ученицю 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка
	Секція охорони здоров’я
	Стефанишина Максима, учня 10 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради
	Секція екології
	Паньківа Назарія, учня 11 класу Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2
	Секція охорони довкілля і раціонального природокористування
	Жук Вікторію, ученицю 10 класу Новояворівського ліцею Яворівської районної ради (1)
	Секція лісознавства
	Сковран Марію, ученицю 9 класу  Великомостівського ОЗЗСО Червоноградського району
	Секція агрономії
	Циганюк Анну, ученицю 10 класу СЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Броди
	Секція технології виробництва продукції тваринництва  та ветеринарної медицини
	Кузь Софію, ученицю 10 класу Лапаївського ліцею імені Героя України Георгія Кірпи Львівського району
	Секція селекції та генетики
	Петрів Ілону, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради
	Секція хімії
	Кузьмінського Дарія, учня 9 класу ліцею «Львівський» м. Львова
	За друге місце:
	Секція фольклористики (1)
	Матолінець Соломію, ученицю 10 класу Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст. Сокальського району
	Секція мистецтвознавства (1)
	Мандрик Софію, ученицю 11 класу ЗЗСО І-ІІІ ст. Сокальського ліцею №3
	Секція української мови
	Лещишин Дарину, ученицю 10 класу ЗШ І-ІІІ ст. №5 м. Сокаля
	Черевату Анастасію, ученицю 11 класу СШ №10 м. Стрия
	Секція української літератури (1)
	Студент Антоніну, ученицю 11 класу Сокальського ліцею №3
	Секція англійської мови (1)
	Віщук Христину, ученицю 10 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради
	Йосифова Данила, учня 10 класу Соснівського НВК № 13 Червоноградського району
	Яйцо Анну, ученицю 10 класу Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва
	Секція журналістики (1)
	Матолінець Соломію, ученицю 10 класу Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст. Сокальського району (1)
	Секція психології (1)
	Солтис Діану, ученицю 9 класу Городоцького  ОЗЗСО №5 Городоцького району
	Секція історії України (1)
	Гомонко Наталію, ученицю 11 класу Червоноградського ліцею
	Березу Софію, ученицю 10 класу Львівської гімназії «Престиж»
	Секція історичного краєзнавства (1)
	Чиж Ярину, ученицю 9 класу Бродівської гімназії імені Івана Труша
	Секція правознавства (1)
	Десятник Анастасію, ученицю 9 класу гімназії № 3 м. Червонограда
	Секція географії (1)
	Хомика Романа, учня 9 класу ліцею №93 м. Львова
	Войтович Мирославу, ученицю 11 класу Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва (1)
	Секція геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі
	Яворську Наталію, ученицю 9 класу Стебницької гімназії №11 імені Тараса Зозулі Дрогобицької міської ради
	Секція економіки та економічної політики (1)
	Волоса Матвія, учня 8 класу Сокальської загальноосвітньої санаторної школи  імені Тараса Шевченка
	Секція астрономії (1)
	Блауцяк Вікторію, студентку II курсу КЗ ЛОР «Бориславський фаховий медичний коледж»
	Секція математики (1)
	Охріменка Богдана, учня 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради
	Секція прикладної  математики (1)
	Беркиту Матвія, учня 10 класу Червоноградського ліцею
	Секція статистики (1)
	Оприск Тетяну, студентку 1 курсу Львівського фахового коледжу індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну
	Секція комп’ютерної інженерії
	Огородника Богдана, учня 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка (1)
	Секція програмної інженерії (1)
	Андрейка Тараса, учня 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради
	Секція Internet-технологій та WEB дизайну (1)
	Асєєву Олесю, ученицю 10 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради
	Секція авіа- та ракетобудування, машинобудування та робототехніки
	Леня Андрія, учня 9 класу ліцею «Львівський» м.Львова
	Секція екологічно-безпечних технологій та ресурсозбереження (1)
	Красовську Ірину, ученицю 9 класу ліцею №38 м.Львова
	Секція науково-технічної творчості та винахідництва (1)
	Агрес Софію, ученицю 9 класу НВК «Школа комп’ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей»
	Секція біології людини (1)
	Гладюк Ірину, ученицю 11 класу ЗЗСО Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва
	Секція зоології
	Пелиньо Анну, ученицю 7 класу Новояворівського ЗЗСО І-Ш ст. №2
	Секція  медицини
	Шрамко Орину, ученицю 10 класу Харківської гімназії №169 Харківської міської ради
	Секція: охорони довкілля та раціонального природокористуванння
	Шуму Кароліну, ученицю 9 класу Белзького ОЗЗСО І-ІІІ ст. Сокальського району
	Секція хімії (1)
	Гриня Юлія-Костянтина, учня 10 класу Дрогобицького наукового ліцею імені  Б. Лепкого
	Приймак Ольгу, ученицю 10 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради
	За третє місце:
	Секція української літератури (2)
	Демчину Анастасію, ученицю 9 класу гімназії №12 м. Червонограда
	Темнюк Валентину, ученицю 9 класу Дрогобицького наукового ліцею ім. Б. Лепкого
	Секція англійської  мови
	Грубер Вероніку, ученицю 10 класу Соснівського НВК №13 Червоноградського району
	Захарко Уляну, ученицю 11 класу Червоноградського ліцею
	Воєводу Аліну, ученицю 11 класу Червоноградського ліцею
	Костиру Христину, учениця 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради
	Секція журналістики (2)
	Беган Юлію, ученицю 10 класу НВК «Середня ЗОШ-гімназія» імені М. Шашкевича  с. Дуліби Стрийського району
	Секція психології (2)
	Бабунич Марію, ученицю 9 класу Верхненського ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО Самбірського району
	Чорній Мар’яну, ученицю 10 класу СШ № 64 ім. Блаженнішої Йосафати м. Львова
	Копитчак Соломію, ученицю 9 класу ліцею «Львівський» м.Львова
	Саву ванессу, ученицю 10 класу Сокальського ліцею №3
	Секція історії України (2)
	Розмус Лілію, ученицю 10 класу Самбірського ліцею імені Андрія Чайковського
	Секція всесвітньої історії (1)
	Стадника Назара-Федора, учня 11 класу Львівської української гуманітарної гімназії імені Олени Степанів
	Секція історичного краєзнавства (2)
	Очеретнього Богдана, учня 11 класу СШ №7 м. Самбора
	Секція правознавства (2)
	Зим’янського Назара, учня 10 класу Дрогобицького наукового ліцею імені Богдана Лепкого
	Секція математики (2)
	Табачинського Андріана, учня 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради
	Ціздина Романа, учня 10 класу ЗШ І-ІІІ ст. №4 м. Сокаля
	Секція прикладної  математики (2)
	Гуменну Анастасію, студентку 1 курсу Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського
	Секція статистики (2)
	Левуса Любомира, учня 11 класу Львівської класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка
	Секція Internet-технологій та WEB дизайну (2)
	Сенюру Юрія, учня 8 класу НВК «Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей»
	Кравцова Дмитра, учня 8 класу Бродівської гімназії імені Івана Труша
	Секція технологічних процесів  та перспективних технологій
	Купина Андрія, учня 9 класу СЗШ №43 м.Львова
	Секція науково-технічної творчості та винахідництва (2)
	Яремко Христину, ученицю 9 класу НВК «Школа комп’ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей»
	Секція агрономії (1)
	Полеху Анастасію, ученицю 10 класу СЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Броди
	Секція лісознавства (1)
	Фітака Андрія, учня 8 класу ЗЗСО І-ІІІ ст імені Івана Франка с. Івано-Франкове Яворівського району
	Мілешко Оксану, ученицю 11 класу Берлинської ЗЗСО Бродівського району
	Секція хімії (2)
	Поруц Марину, ученицю 9 класу ліцею №5 ім.Кокорудзів м. Львова
	Рябініну Софію-Олену, ученицю 9 класу СЗШ №32 м. Львова
	2. Затвердити кандидатами для участі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт таких учнів:
	Секція української літератури (3)
	Звір Юлію, ученицю 10 класу Жовківського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 імені М. Шашкевича Львівського району
	Секція фольклористики (2)
	Чепелюк Марію, ученицю 11 класу Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 імені  М. Шашкевича Львівського району
	Секція мистецтвознавства (2)
	Ярицьку Софію, ученицю 10 класу Новороздільського ліцею імені В. Труша Стрийського району (1)
	Секція української  мови (1)
	Яремків Анастасію, ученицю 11 класу Стрілківської СЗОШ І-ІІІ ст. Стрийського району (1)
	Секція англійської мови (2)
	Панчишин Анастасію, ученицю 11 класу Дублянського опорного ліцею імені Героя України Анатолія Жаловаги Жовківського району (1)
	Секція польської мови (1)
	Кульгана Назара, учня 11 класу ліцею «Лідер» м. Самбора (1)
	Секція літературної творчості (1)
	Федорчука Романа, учня 11 класу Львівського  фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка (1)
	Секція журналістики (3)
	Кудлик Соломію, ученицю 10 класу ліцею № 10 м. Львова (1)
	Секція психології (3)
	Живчик Альону, ученицю 11 класу Львівської правничої гімназії (1)
	Секція педагогіки (1)
	Солдат Анну, ученицю 10 класу Волицької ЗШ І-ІІІ ст. Червоноградського району (1)
	Секція історії України (3)
	Палюх Анастасію, ученицю 11 класу Сокальського ліцею №1 (1)
	Секція всесвітньої історії (2)
	Петровську Діану, ученицю 10 класу ліцею №37 м. Львова
	Секція археології (1)
	Угрин Соломію, ученицю 10 класу Львівської правничої гімназії (1)
	Секція етнології (1)
	Коновалець катерину, ученицю 10 класу Забузької ЗШ І-ІІІ ст. Сокальського району (1)
	Секція історичного краєзнавства (3)
	Войтович Мирославу, ученицю 11 класу Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва (2)
	Секція філософії (1)
	Корчака Іллю, учня 10 класу Бродівської гімназії імені Івана Труша (1)
	Секція соціології (1)
	Кеньо Ілону, ученицю 10 класу Львівської правничої гімназії (2)
	Секція релігієзнавства (1)
	Стеблика Максима, учня 10 класу Бродівської гімназії імені Івана Труша (1)
	Секція правознавства (3)
	Фляк Софію, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради (1)
	Секція географії (2)
	Банах Уляну, ученицю 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка (1)
	Секція метеорології та кліматології (1)
	Ліпкевич Софію, ученицю 9 класу Радехівської спеціалізованої середньої школи з поглибленим вивченням іноземної мови Червоноградського району (1)
	Секція геології, гідрогеології та геофізики (1)
	Івасівку Остапа, учня 8 класу Дрогобицького наукового ліцею імені Богдана Лепкого (1)
	Секція гідрології (1)
	Грабовську Софію, ученицю 9 класу ЗШ  І-ІІІ ст. № 8 м. Стрия (1)
	Секція геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі (1)
	Яворську Наталію, ученицю 9 класу Стебницької гімназії №11 імені Тараса Зозулі Дрогобицької міської ради (1)
	Секція економіки та економічної політики (2)
	Мисик Дарію, ученицю 9 класу ЗЗСО I-III ст. Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва (1)
	Секція фінансів, банківської справи та страхування (1)
	Петраш Юлію, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради (1)
	Секція менеджменту та маркетингу (1)
	Вовчук Єлизавету, ученицю 10 класу ЗЗСО № 68 м. Львова (1)
	Секція прикладної макро- та мікроекономіки (1)
	Перепелицю Устима, учня 10 класу Львівської академічної гімназії при НУ «Львівська політехніка» (1)
	Секція прикладної фізики (1)
	Галелюка Сергія, учня 11 класу  Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради (1)
	Секція аерофізики та космічних досліджень (1)
	Городюк Анну, ученицю 10 класу ліцею «Європейський» м.Львова (1)
	Секція астрономії (2)
	Козака Андрія, учня 9 класу ліцею №81 імені Петра Сагайдачного м.Львова (1)
	Секція математики (3)
	Манько Софію, ученицю 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка (1)
	Секція прикладної  математики (3)
	Пилипчук Ярину, ученицю 10 класу СЗШ № 42 м. Львова (1)
	Секція статистики (3)
	Городюк Анну, ученицю 10 класу ліцею «Європейський» м. Львова (1)
	Секція cистем та технологій штучного інтелекту (1)
	Коркуну Андрія, учня 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ  імені Івана Франка (1)
	Секція Internet-технологій та WEB дизайну (3)
	Возняка Андрія, учня 10 класу СЗШ №32 м.Львова (1)
	Секція комп`ютерної інженерії (1)
	Паньківа Віталія, учня 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради (1)
	Секція програмної інженерії (2)
	Кеньо Ілону, ученицю 10 класу Львівської правничої гімназії (3)
	Секція кібербезпеки (1)
	Сафіяника Володимира, учня 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради (1)
	Секція навчальних, ігрових програм та віртуальної реальності (1)
	Чебикіна Віктора, учня 10 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради (1)
	Секція науково-технічної творчості та винахідництва (3)
	Сілін віталію, ученицю 9 класу НВК «Школа комп’ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей» (1)
	Секція електроніки та приладобудування (1)
	Величка Романа, учня 10 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради (1)
	Секція екологічно-безпечних технологій та ресурсозбереження (2)
	Огородника Богдана, учня 9 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка (2)
	Секція матеріалознавства (1)
	Кременя Тараса, учня 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка (1)
	Секція технологічних процесів та перспективних технологій (1)
	Главацького Богдана, учня 10 класу НВК «Школа комп’ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей» (1)
	Секція авіа та ракетобудування, машинобудування та робототехніки (1)
	Захарію Романа, учня 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради (1)
	Секція інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій (1)
	Шпак Вікторію, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради (1)
	Секція загальної біології (1)
	Гавуру Ольгу, ученицю 9 класу Жирівської гімназії імені Слуги Божого Мар’яна Галана ЧНУ Львівського району (1)
	Секція біології людини (2)
	Жук Вікторію, ученицю 10 класу Новояворівського ліцею Яворівської районної ради (2)
	Секція ботаніки (1)
	Солдат Анну, ученицю 10 класу Волицької ЗШ І-ІІІ ст. Сокальського району (1)
	Секція медицини (1)
	Князь Анну, ученицю 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка (1)
	Секція охорони здоров’я (1)
	Стефанишина Максима, учня 10 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради (1)
	Секція екології (1)
	Паньківа Назарія, учня 11 класу Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 (1)
	Секція охорони довкілля і раціонального природокористування (1)
	Жук Вікторію, ученицю 10 класу Новояворівського ліцею Яворівської районної ради (3)
	Секція лісознавства (2)
	Сковран Марію, ученицю 9 класу  Великомостівського ОЗЗСО Червоноградського району (1)
	Секція агрономії (2)
	Циганюк Анну, ученицю 10 класу СЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Броди (1)
	Секція технології виробництва продукції тваринництва  та ветеринарної медицини (1)
	Кузь Софію, ученицю 10 класу Лапаївського ліцею імені Героя України Георгія Кірпи Львівського району (1)
	Секція селекції та генетики (1)
	Петрів Ілону, ученицю 11 класу Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради (1)
	Секція хімії (3)
	Кузьмінського Дарія, учня 9 класу ліцею «Львівський» м. Львова (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 2023 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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