Відбулася Урочиста академія
з нагоди завершення навчального року Львівської обласної МАН

24 травня 2017 року в актовій залі Львівського національного
університету імені Івана Франка відбулася Урочиста академія з нагоди
закінчення навчального року в КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук
учнівської молоді».
У святковій залі зібрались випускники, переможці різноманітних
конкурсів, турнірів, олімпіад, їхні наукові керівники, керівники районних та
міських наукових товариств учнів, батьки.
Про досягнення та успіхи вихованців Малої академії у своїй доповіді
розповіла директор КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської
молоді» Іванна Антонівна Бородчук. Окрім того, вона вручила грамоти та
подяки кращим науковцям та освітянам, які докладають вагомих зусиль для
розвитку обдарованої молоді, а випускникам побажала гідно продовжити
обрану дорогу в науку.
Від імені університету привітав випускників професор, проректор з
науково-педагогічної роботи ЛНУ імені Івана Франка Ярослав Іванович
Гарасим. У своєму слові він наголосив на важливості тих інтелектуальних і
виховних процесів, які відбуваються під час навчання в стінах Малої академії
та перспективу для розвитку обдарованої молоді у Франковому вузі. Опісля
Ярослав Іванович вручив пам’ятні призи та нагороди переможцям
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 2017 року та
квитки дійсного члена Малої академії наук.
Від науковців до юних дослідників звернулася Любов Іванівна Котик,
асистент кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ імені Івана Франка,
керівник гуртка обласної МАН. Вона побажала учням вдалого вибору
майбутньої професійної долі та висловила подяку батькам за чудових
випускників. Доцент ЛНУ імені Івана Франка Тарас Богданович Перетятко
побажав учням завжди бути відкритими до пізнання нового та не втрачати
дослідницького запалу.
Завершилося навчання і для обдарованих школярів області, які здобували
знання в очно-дистанційній школі МАН протягом двох років. Цьогоріч багато з
них були учасниками та стали переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт. Заступник директора Ольга Михайлівна Руда
вручила сертифікати про закінчення очно-дистанційної школи Малої академії
наук учням секції математики, історії, біології, інформатики, хімії, української
мови та літератури, фізики, географії.
Випускники з вдячністю згадували миті становлення та навчання,
відпочинку та творчості, які вони провели в МАН. Завершилася урочистість
символом студентства і молодості – гімном «Gaudeamus igitur».
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