Секція «Журналістики» Львівської МАН представляє:
Фінал обласного інтернет-турніру з природничих дисциплін
очима юних журналістів
Серед позитивних рис цього турніру зокрема та подібних заходів
загалом, учасники відзначали можливість інтелектуального розвитку,
шліфування вміння працювати в команді та можливість завести нові
знайомства.
4 листопада в приміщенні біологічного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка відбувся фінал конкурсу з
природничих дисциплін «Відкрита природнича демонстрація».
У турнірі брали участь 9 команд, кожна з яких готувала невеликий
виступ-презентацію про себе та свій навчальний заклад.
«Борщовичі» − команда від Борщовицькцого НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів
ДНЗ», «ГофМАНія», яка представляла КЗ ЛОР «Львівську обласну МАН
учнівської молоді», «Ерудит» зі Стрийського міського НТУ, «Смайлик» −
збірна Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» м. Самбора,
«Ерудит» із Великомостівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, «Юні
дослідники», що відстоювали честь Сокальської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. №4, «Ліга науковців» зі Стрілківської школи-інтернату І-ІІІ ст., команда
«ЛЗШ №43», «Бродівчани» з Бродівської малої академії наук учнівської молоді.
Учасники команд були налаштовані позитивно, усі прагнули здобути
перемогу і зазначали, що підготовка до конкурсу не була надважкою. На
запитання щодо планів на майбутнє усі відповідали по-різному, виходячи із
власної спрямованості на той чи інший предмет.
«Я хочу бути медиком або хіміком-інженером», — поділилася своїми
планами одна з учасників команди „Ерудит” Стрийського міського НТУ.
Серед позитивних рис цього турніру зокрема та подібних заходів
загалом, учасники відзначали можливість інтелектуального розвитку,
шліфування вміння працювати в команді та можливість нових знайомств.
Серед побажань щодо вдосконалення турніру в майбутньому було одностайно
висунуто прохання про доступний wi-fi. Напевно, це й не дивно, адже
Інтернет-турнір!
Конкурс було відкрито вступним словом Любомири Григорівни Шевчук,
методиста обласної Львівської МАН, яка представила учасникам членів журі:
Дудку Володимира Степановича, доцента кафедри фізичної та колоїдної хімії
ЛНУ ім. Івана Франка, Гончаренка Віталія Івановича, доцента кафедри ботаніки
ЛНУ ім. Івана Франка, Влах Мирославу Романівну, доцента кафедри

економічної та соціальної географії ЛНУ ім. Івана Франка, Бугаєнка Олега
Сергійовича, аспіранта кафедри астрофізики ЛНУ ім. Івана Франка.
Після представлення членів журі, з привітальним словом до учасників
турніру звернулася директор Львівської обласної Малої академії наук –
Бородчук Іванна Антонівна.
Конкурс складався з чотирьох тематичних блоків: хімія, фізика, географія
та біологія (по два питання у кожному). Між етапами з фізики та географії в
учасників була можливість відвідати зоологічний музей ЛНУ імені Івана
Франка, історія якого налічує вже понад 230 років, та послухати екскурсію від
доцента кафедри зоології, кандидата біологічних наук Ігоря Васильовича
Дикого. Таким чином, можемо відзначити високий рівень підготовки та
організації турніру.
Усі команди відзначилися гарними результатами, розрив у балах був
невеликим, отже учасники серйозно поставилися до підготовки. Уважаємо, є
усі підстави думати, що наступного року турнір буде ще успішнішим.
Ковінько Анастасія,
учениця 9 кл. ЛССЗШ №28,
секція «Журналістики»
Львівської МАН

У Львівській МАН пройшов фінальний тур обласного Інтернеттурніру з природничих дисциплін «Відкрита природнича демонстрація»
Настрій у команд був позитивним, певна річ, усім хотілося перемогти,
але вже сама участь була для них цікавим та корисним досвідом.
На біологічному факультеті ЛНУ, відбувся фінальний тур обласного
Інтернет-турніру з природничих дисциплін «Відкрита природнича
демонстрація», організованого Львівською Малою академією наук. Участь в
інтелектуальному змаганні прийняло 9 команд, по 5-6 учнів у кожній.
Перед конкурсом ми мали можливість переговорити з командами та
дізнатись про їх думки та очікування щодо фіналу турніру. Завзятий настрій,
запал до перемоги й сама участь була для них цікавим та корисним досвідом.
На запитання про причини, які спонукали їх до участі в змаганні, учасники
відзначали можливість інтелектуального саморозвитку, вироблення навичок
роботи в команді та перспективу завести нові знайомства.
Серед побажань учнів щодо вдосконалення турніру в майбутньому,
неодноразово звучали прохання про доступний wi-fi. На питання щодо планів

на майбутнє, учасники команд відповідали по-різному, адже команди були
збірними, до них входили учні з різних секцій: хімії, біології , фізики та
географії. Тому й не дивно, що прагнення у них різні, але наразі усі готувалися
гідно представити рідний навчальний заклад.
Після відкриття конкурсу та представлення учасникам членів журі,
вступну промову виголосила директор Львівської обласної Малої академії наук
учнівської молоді – Бородчук Іванна Антонівна, яка підкреслила важливість
проведення подібних заходів для розвитку інтелектуальної молоді та
налагодження дружніх зав’язків між учасниками.
Завдання турніру були розподілені за тематичними блоками, в котрих
було по два питання. Загалом – вісім завдань у чотирьох блоках. Турнір був
добре забезпечений обладнанням: усі питання подавалися у вигляді невеликих
демонстрацій відеозаписів дослідів або фотографій, що транслювалися через
проектор. Учасники повинні були визначити, які саме процеси чи явища
демонструвалися, пояснити їх роль у природі, причини виникнення або (у
випадку з блоком питань про хімію) – проаналізувати хімічну реакцію. На
обмірковування та обговорення кожної відповіді командам давалося по 10
хвилин. Важливо, що наприкінці кожного тематичного блоку члени журі
коментували питання і вказували на правильні відповіді, оголошувли набрані
командами бали в кожній з дисциплін (що дозволяло учням вдосконалити свої
знання, а також додавало прозорості оцінюванню). Вважаємо важливим
підкреслити, що члени журі одностайно відзначили хороший рівень підготовки
команд та їх старання. Таким чином, можна говорити про гідну підготовку до
турніру як з боку учасників, так і організаторів.
Мумрієнко Лоліта,
учениця 10 кл. СЗШ № 16,
секція «Журналістики»
Львівської МАН

