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Про підсумки обласного
заочного конкурсу дослідницьких
проектів з географії для учнів 9-10 класів

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Львівської
облдержадміністрації від 05.11.2018р. № 07-01/4073 з 12 листопада до 20 грудня
2018року проведено обласний заочний конкурс дослідницьких проектів з географії
для учнів 9-10 класів «Формування територіальних громад у Львівській області:
суспільно-географічний аспект ( на прикладі свого району), далі – Конкурс.
У Конкурсі взяли участь 27 учнів закладів загальної середньої освіти та
позашкільної освіти м. Львова та області: Львівського ліцею «Гроно», КЗ ЦПО
м. Самбора, Жовківського, Радехівського, Золочівського, Сокальського,
Пустомитівського, Мостиського, Миколаївського районів, Сокальської Малої
академії наук учнівської молоді, Бродівської Малої академії наук учнівської
молоді та КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді», які
подали 20 дослідницьких проектів.
Проаналізувавши учнівські роботи, журі Конкурсу відзначило цікаві підходи
до виконання дослідницьких проектів. Окремі роботи вирізнилися точністю,
лаконічністю викладення матеріалу, творчо застосованими знаннями з питань,
що розглядалися. Члени журі оцінили інноваційні способи мислення школярів,
нестандартний підхід до вирішення важливих проблем свого регіону,
зацікавлення учнів проектною діяльністю, що розкриває проблемні аспекти
формування територіальних громад на Львівщині у контексті проведення
адміністративно-територіальної реформи.
Конкурс сприяє залученню учнів середнього шкільного віку до проектної та
науково - пошукової діяльності.
На підставі підсумкових матеріалів і протоколів журі Конкурсу
НАКАЗУЮ:
1. Визнати переможцями Конкурсу учнів, які зайняли І-ІІІ місця
та
нагородити
дипломами
департаменту
освіти
і
науки
Львівської
облдержадміністрації:
За перше місце:
Дудича Володимира, учня 9 класу Гірського НВК Миколаївського району;

2

Чернявську Софію, ученицю 10 класу ЗЗСО Сокальський ліцей №3, слухачку
творчого об’єднання юних істориків Сокальської Малої академії наук
учнівської молоді.
За друге місце:
Половчак Юлію, ученицю 10 класу Самбірської гімназії, слухачку гуртка
географії КЗ ЦПО м. Самбора;
Турчиняка Павла, учня 9 класу Львівського фізико-математичного ліцеюінтернату при ЛНУ імені Івана Франка, слухача секції географії КЗ ЛОР
«Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»;
Знетиняка Назара, учня 9 класу Берегівського НВК Мостиського району;
Середу Валентина, учня 9 класу Берегівського НВК Мостиського району;
Жураківську Марію-Христину, ученицю 9 класу Стрийської ЗШ І-ІІІст. №5
ім. В. Стасюка, слухачку гуртка «Географічне краєзнавство» Стрийського
наукового товариства учнівської молоді.
За третє місце:
Гайдучок Олену, Клима Данила, Яцків Вікторію, учнів 9 класу Синьковицької
ЗОШ І-ІІІ ст. Жовківського району;
Кравець Галину, ученицю 10 класу Варязької ЗЗСО №1І-ІІІст. Сокальського
району, слухачку творчого об’єднання юних географів Сокальської Малої
академії наук учнівської молоді;
Щепанкевича Бориса, учня 9 класу ОЗ «Пустомитівська ЗОШ №1 І-ІІІст.»;
Ревенко Анастасію, Йоник Ілону, Бойко Вікторію, учнів 9 класу Павлівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Радехівського району.
2. Керівникам органів управління освітою районів (міст) області, об’єднаних
територіальних громад довести наказ до відома керівників закладів загальної
середньої освіти та позашкільної освіти м. Львова та області.
3.Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління
дошкільної, загальної середньої, професійної
освіти, соціального захисту,
позашкільної та виховної роботи, координаційної діяльності вищих навчальних
закладів департаменту освіти і науки облдержадміністрації Г.В. Яворовську.
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