Свято математики та фізики

Дев’ять команд школярів стали учасниками обласного фестивалю
математики та фізики, який відбувся 27-28 жовтня. Його організаторами
виступили Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана
Франка, КЗ «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»,
Дрогобицький педагогічний ліцей. Оргкомітет фестивалю очолила ректор
Дрогобицького педагогічного університету професор Надія Скотна.
28 жовтня в актовому залі санаторію «Нафтуся Прикарпаття», що
розташований у селі Модричі біля Трускавця, зібралися кращі знавці
математики та фізики Бориславської МАН, Бродівської МАН, Дрогобицької
гімназії ім. Б.Лепкого, Жовтанецького НВК «ЗОЗ І-ІІІ ст. – ДЗ» Кам’янкаБузького району, Золочівської МАН, Львівської обласної Малої академії наук
учнівської

молоді,

Новояворівського
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«ЗОШ

ІІ

ст.-
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Перемишлянської ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 ім. О.Ковча» та Сокальської МАН.
У впертій боротьбі їм належало виявити команду, яка найкраще
справиться з усіма чотирма раундами математичного туру: «Колектив»,
«Сума», «Один за всіх…», «Всі за одного…».
Розсудити учасників мало компетентне журі, яке очолив доктор фізикоматематичних наук, професор, директор Інституту фізики, математики,
економіки

та

інноваційних

технологій

Дрогобицького

державного

педагогічного університету імені Івана Франка Василь Бойчук. До складу журі
увійшли також директор КЗ «Львівська обласна МАН» Іванна Бородчук,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики ДДПУ Тарас Війчук,
кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник директора ІФМЕІТ
ДДПУ

Юрій

Галь,

кандидат

педагогічних

наук,

доцент,

директор

Дрогобицького педагогічного ліцею Ольга Заяць, кандидат технічних наук,
заступник директора Дрогобицького педагогічного ліцею Андрій Григорович,
кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри математики
ДДПУ Ольга Золота, а також вчителі Дрогобицького педагогічного ліцею Ірина
Новожилова, Віра Підбуська, Роман Сосяк та Роман Хлопик.

Розпочинався фестиваль з представлення команд. Усі учасники підійшли
до цього завдання творчо, доклали чимало зусиль, щоб лаконічно, видовищно і
дотепно розказати глядачам про себе, хоч журі і не оцінювало виступи.
Уже після першого туру фестивалю лідерство захопила команда
Сокальської МАН. Хлопці і дівчата із Сокаля зразу ж набрали відчутну
перевагу в балах і від раунду до раунду тільки зміцнювали своє лідерство,
незважаючи на достойний опір зі сторони інших учасників.
У підсумку переможцем фестивалю стала команда Сокальської Малої
академії наук у складі Назарія Бачинського (капітан), Назарія Мачинського,
Юлії Мусій, Богдана Барила, Святослава Кунанця та Вікторії Пономаренко.
Керівник команди – Лариса Кровіцька.
Друге місце вибороли представники Новояворівського НОК «ЗОШ ІІ ст.ліцей» у складі Володимира Білокопитного (капітан команди), Дениса Голови,
Данила-Дмитра Димкара, Романа Куновського, Галини Вус та Романа Панюша.
Керівник команди – Олександр Ведута.
Третє місце дісталося двом командам. Бориславської МАН у складі Ірини
Попович (капітан), Олега Кузана, Богдана Луціва, Романа Смакула, Віталія
Кебуса та Юрія Миська. Керівник команди – Наталія Смик. Львівської МАН у
складі Софії Ковальчук (капітан), Володимира Морозова, Юрія Калічуна,
Соломії Леньо та Дарії Пенькової. Керівник команди – Любов Селівестрова.
Грамоти та призи переможцям вручили міський голова Дрогобича Тарас
Кучма та заступник голови Дрогобицької районної ради Володимир Стецівка
Хочеться подякувати

директорові санаторію «Нафтуся Прикарпаття»

Богданові Івановичу Фартушку за теплий прийом та чудові умови проживання
для учасників фестивалю.

Заяць О.В., директор
Дрогобицького педагогічного ліцею

