
Досягнення ліцеїстів у  2019 - 2020 н.р. 

Всеукраїнська учнівська предметна олімпіада 
 

з фізики ІІ етап: 

І місце - Доманський Данило, учень 7 класу; 

ІІ місце - Лозінський Михайло, учень 10 класу. 

з географії ІІ етап: 

ІІІ місце - Лозінський Ярослав, учень 8 класу. 

з української мови та літератури ІІ етап: 

ІІІ місце - Зварич Анастасія, учениця 9 класу. 

з християнської етики ІІ етап:  

ІІ місце - Гринишин Анастасія, учениця 9 класу. 

з англійської мови ІІ етап: 

ІІІ місце - Гавлович Марта, учениця 9 класу; 

ІІІ місце - Коцан Христина, учениця 11 класу. 

з математики ІІ етап: 

ІІІ місце - Доманський Данило, учень 7 класу. 

з екології ІІ етап: 

ІІ місце – Біляк Олена, учениця 10 класу; 

ІІІ місце - Наконечна Ілона, учениця 9 класу; 

ІІІ місце - Михайлюк Соломія, учениця 10 класу; 

ІІІ місце - Федевич Роман, учень 11 класу. 

з екології І етап: 

ІІ місце – Біляк Олена, учениця 10 класу; 

ІІ місце - Наконечна Ілона, учениця 9 класу; 

ІІІ місце - Федевич Роман, учень 11 клас. 

 

Загальноміський мистецько-краєзнавчий конкурс «Львівське рондо» 
 

ІІІ місце – Виграновська Софія, Гринишин Анастасія,  

  Сирко Іванна, Котелевцева Аліна, учні 9 класу. 

 

Обласний конкурсу «Таланти твої, Україно!» 
 

ІІ місце – Гелик Данило, учень 7 класу. 

 

Міський конкурс проектно-дослідницьких і реферативних робіт з хімії 

«Хімічні реалії» 
 

ІІ місце – Гавлович Марта, учениця 9 класу. 

 



ХІІІ Міжнародний конкурс-виставка винаходів та інновацій «Intarg-2020» 

онлайн-формат (м. Катовіце, Польща, 18-19 червня 2020 року) 
  

Венчковська Анастасія (11 кл.) - золота медаль. 

 

Міжнародна виставка-конкурс винаходів (International invention Fair ІТЕ, 

London UK) 
 

Венчковська Анастасія (11 кл.) - золота медаль. 

 

Міжнародний онлайн-конкурс “Inventions VS Corona Contest”, 

(Швейцарія, м. Женева, 06 липня 2020 року) 
 

Лозовий Максим-Ярослав (7 кл.) - бронзова медаль,  

Михайлюк Соломія (10 кл.) - бронзова медаль. 

 

Міжнародний конкурс еколого-валеологічного спрямування “Метелики - 

німий шедевр природи” (для учнів 1-8 класів) 
 

Лозовий Максим-Ярослав (7 кл.) - І місце. 

 

Конкурс «Всеукраїнський юнацький водний приз – 2020» - національний 

етап (м. Київ) 
 

Широка Софія (11 кл.) - ІІ місце; 

Савченко Вікторія (10 кл.) - ІІІ місце;  

Федевич Роман (10 кл.) - IV (призове) місце. 

 

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-

членів  МАН України 
 

Федевич Роман (11 кл.) - І місце. 

Іващишин Ярина (11 кл.) - І місце. 

Наконечна Ілона (9 кл.) - II місце  

Біляк Олена (10 кл.) - II місце.  

Венчковська Анастасія (11 кл.) - III місце. 

 

Міжнародний науково-технічний конкурс-ярмарок MOSTRATEC-2019 

(м. Нову-Амбургу, Бразилія, 20-27 жовтня 2019 року) 
 

Солом’янюк Дмитро (випускник ліцею 2020 року) – ІІІ місце. 

 

 



Всеукраїнський науково-технічний конкурс “Еко-Техно Україна 2020” - 

фінал (м. Київ) 
 

Федевич Роман (11 кл.) - І місце; 

Біляк Олена (10 кл.) - ІІ місце;  

Венчковська Анастасія (11 кл.) - ІІІ місце;  

Михайлюк Соломія (10 кл.) - III місце; 

Наконечна Ілона (9 кл.) - IV (призове) місце; 

Лозовий Максим-Ярослав (7 кл.) - IV (призове) місце. 

 

Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних 

інноваційних проектів “Майбутнє України 2019” (м. Київ) 
 

Венчковська Анастасія (11 кл.) - ІІІ місце. 

 

Премії від міського голови Львова п. Андрія Садового 
 

Іващишин Ярина (11 кл.) та Федевич Роман (11 кл.) - за відмінні результати 

на міжнародних та всеукраїнських інтелектуальних конкурсах і олімпіадах та 

за активну громадську діяльність. 

 

 


