Vivat academia!
18 травня 2018 року в Актовому залі університету імені Івана Франка
відбулася Урочиста церемонія з нагоди закінчення навчального року у
Львівській обласній Малій академії наук учнівської молоді.
На цьогорічний захід завітало чимало високоповажних гостей:
Гладишевський Роман Євгенович, професор, член-кореспондент НАН України,
проректор ЛНУ імені Івана Франка, Кметь Василь Федорович, доцент ЛНУ
імені Івана Франка, директор наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка,
Мусій Світлана Степанівна, директор Сокальської Малої академії наук та
чимало керівників науково-дослідницьких робіт учнів–членів МАН, керівники
секцій та наукових відділень Малої академії та вчителі.
Урочистості розпочалися із вітального слова директора закладу, Іванни
Антонівни Бородчук, яка наголосила на вагомих здобутках випускників,
зауваживши, що «від сьогодні випускники Малої академії наук можуть
упевнено творити наше спільне успішне майбутнє», завдяки своїй
наполегливості та працьовитості. Опісля відбулося нагородження переможців
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та вручення їм
пам’ятних призів та збірників наукових тез.
Від імені Львівського університету випускників привітав проректор з
наукової роботи, член-кореспондент НАН України, професор Роман
Гладишевський, який у своїй промові звернув увагу на високий рівень
підготовки вихованців МАН, наголосив на величезній ролі Малої академії у
формуванні творчої молоді, а також ролі Університету, як навчального закладу
у цьому процесі й запросив випускників продовжувати навчання саме у
Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Велично привітав випускників директор Наукової бібліотеки ЛНУ ім.
Івана Франка Василь Федорович Кметь. Своєю чергою, він відзначив високий
рівень наукових досліджень молоді і наголосив на тому, що учні МАН уже
зараз сміливо творять основу для успішного прийдешнього української науки.
Особливу подяку висловив вихованцям секції історії та похвалу за здобутки на
конкурсі-захисті й отримані призові місця на Всеукраїнському турнірі юних
істориків і співпрацю з факультетом. Принагідно, Василь Федорович вручив
відзнаки Департаменту з питань культури, національностей та релігій ЛОДА
учням секції історії за популяризацію публічної бібліотеки та залучення до неї
нових читачів.
Після нагородження переможців всеукраїнських конкурсів, окремо
відзначили роль очно-дистанційної школи Малої академії. Знетиняк Наталія
Несторівна, методист ОДШ, урочисто видала свідоцтва про навчання МАН
творчо-обдарованій молоді.

На завершення церемонії до вітальних слів приєдналися магістрант
хімічного факультету Львівського університету, керівник гуртка секції хімії
Малої академії, Микола Анатолійович Тупичак та директор Сокальської
Малої академії учнівської молоді Світлана Степанівна Мусій, котрі побажали
випускникам доброї долі та правильного вибору в житті.
Щирі слова подяки висловили й самі випускники: Тріщ Наталія,
Моравська Марія, Буданов Віктор, Роговська Софія, Мричко Дмитро,
Манукян Елен. Вихованці МАН горді, що навчалися у цьому закладі і
пишаються своїми успіхами та досягненнями, за що безмежно вдячні колективу
науковців університету імені Івана Франка та працівникам Малої академії.
Найбільше раді тому, що, будучи учнями МАН, мали змогу не тільки пізнавати
науку в усіх її вимірах, але й розвиватися творчо: брати участь у різних
інтелектуальних квестах, секційних турнірах, а що найголовніше – навчання
стало ключем до нових інтелектуальних знайомств з однолітками, видатними
вченими та науковцями.
Усі перемоги і здобутки Малої академії ще раз доводять загальновідому
істину – ніщо з нічого не виникає. Якби не було творчої та активної
обдарованої молоді МАН і наполегливої праці її наставників над учнівськими
проектами, то не було б і щедрих плодів та численних звершень її вихованців.
Певна річ, кожного року, як і цього, стіни академії покидають юні світочі, котрі
своїми починаннями прагнуть змінити світ на краще, але добре, що на зміну їм
приходять інші – такі ж творчо-натхненні та запальні, що впевнено
продовжують традиції манівської спільноти й будують гідне майбутнє своєї
країни.
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