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Фінал Всеукраїнського турніру юних географів
оголошено відкритим!

7 листопада у Львівському професійному коледжі готельнотуристичного та ресторанного сервісу відбулося відкриття фінального
етапу XII Всеукраїнського турніру юних географів, який триватиме з 7
по 11 листопада у Львові. Організатором цьогорічного змагання є КЗ
ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».
Нагадаємо, що 22 жовтня на географічному факультеті ЛНУ імені Івана
Франка відбувся обласний турнір юних географів, переможці якого —
команда Львівської обласної Малої академії наук — і представляють наше
місто на Всеукраїнському турнірі.
Львів радо зустрів
своїх

гостей

куточків
відкриття

з

України.

усіх
На

фінального

етапу XII Всеукраїнського
турніру юних географів
зібралися

методисти,

науковці та викладачі –
географи з усієї країни, які
увійшли до складу журі.
До фіналу конкурсу відібрали 19 команд з більшості областей держави.
Свято розпочалося з

виконання національного гімну України.

Начальник відділу дошкільної, загальної середньої освіти, соціального
захисту, позашкільної та виховної роботи департаменту освіти і науки ЛОДА
Ірина Петрівна Сислюк привітала гостей свята з відкриттям найважливішої

частини конкурсу, а для команд наголосила, що турнір – це змагання, де
будуть переможці та переможені. І поразка повинна не засмутити, а стати
поштовхом до росту та продовження розвитку своїх здібностей.
Про організатора турніру Ірина Сислюк зазначила:
— ЛОМАН – це заклад,
який

продукує

Львівщини;
вона

таланти

кожного

дає

року

переможців

Всеукраїнського

рівня

науково-дослідницьких робіт
і турнірів усіх секцій.
Багато

було

сказано

про важливість географії у
житті не лише майбутнього продовжувача цієї професії, а й для кожного з
нас, адже це наука, за допомогою якої ми вивчаємо світ, а через любов до
рідного краю здобуваємо пізнання світобудови.
Учасниця херсонської команди „Велика п’ятірка” Дарія Доник
поділилася своїми думками щодо турніру:
— Турнір юних географів — це хороша можливість поповнити знання
та випробувати свої можливості на практиці. Цікаво також дізнаватися думку
інших команд щодо поданих нам тем та подивитися на вирішення цих
завдань з іншого боку. До турніру ми готувалися ще з початку літа, давалося
нам це досить легко, оскільки географія — той предмет, яким ми
захоплюємося та отримуємо задоволення від його вивчення. Впродовж усіх
етапів ми дуже хвилювалися і фінал, думаю, не буде винятком. Сподіваємося
лише на перемогу.
На завершення урочистості відбулося жеребкування, яке визначило, у
якому порядку та з якими командами змагатимуться учасники турніру. Усім
учасникам бажаємо успіхів на змаганнях та перемог!

Олена ЯЦКІВ,учениця 11-А класу
СЗШ № 75 ім. Лесі Українки
м.Львова та секції журналістики
обласної МАН

