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НАКАЗ
20.10. 2015 р.

Львів

№ 08-01/324

Про підсумки І етапу XХІІI Всеукраїнського
турніру юних хіміків
Відповідно до спільного наказу департаменту освіти і науки Львівської
облдержадміністрації від 23.09.2015 року №08-01/298 та Львівського національного
університету імені Івана Франка від 23.09.2015 року №0-128 «Про проведення обласних
турнірів у 2015 році» 10 жовтня 2015 році проведено І етап XХІІI Всеукраїнського
турніру юних хіміків.
У турнірі взяли участь 9 команд, 45 учнів загальноосвітніх навчальних закладів
м. Львова та області: Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені
Івана Франка,
СЗШ № 96 м. Львова, СЗШ № 50 імені Антона Макаренка
м. Львова, КЗ ЛОР «Львівська обласна МАН учнівської молоді», КЗ «Центр позашкільної
освіти» м. Самбора, а також команди наукового товариства Дрогобицького педагогічного
ліцею, Золочівської МАН учнівської молоді, Сокальської МАН учнівської молоді та
Яворівської гімназії імені Осипа Маковея.
Під час турніру учні виявили вміння на високому науковому рівні викласти та
довести свою точку зору з приводу методів розв’язування складних завдань, самостійно
застосовувати набуті знання до розв’язування творчих задач, вміння вести наукову
дискусію; аналізувати доповідь учасників турніру; відстоювати власну точку зору;
володіти культурою мовлення наукової полеміки.
В організації та роботі оргкомітету і журі турніру взяли участь викладачі, аспіранти
та студенти хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана
Франка, науковці відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної
хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, методисти НМЦО м. Львова та
вчителі загальноосвітніх шкіл м. Львова.
Найвагоміші досягнення здобули такі команди: Львівського фізико-математичного
ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка та СЗШ № 50 імені Антона Макаренка
м.Львова, які продемонстрували цікаві та творчі підходи до розв’язування завдань. Добру
командну гру, вміння вести дискусію та працювати в ролях опонента, рецензента,
доповідача показали учні КЗ ЛОР «Львівська обласна МАН учнівської молоді» та
Яворівської гімназії імені Осипа Маковея.
На підставі підсумкових матеріалів і протоколів журі обласного турніру юних хіміків
НАКАЗУЮ:
1. Присудити І місце та нагородити дипломами департаменту освіти і науки
Львівської облдержадміністрації та подарунками команду Львівського фізикоматематичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана
Франка у складі:
Федька Андрія, учня 11 класу;
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Єфімова Лева, учня 11 класу;
Сеха Тараса, учня 10 класу;
Геворгян Софії, учениці 10 класу;
Янчака Артема, учня 9 класу.
Керівник команди – Олексин Лілія Тадеївна, вчитель-методист хімії Львівського фізикоматематичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка.
2. Присудити ІІ місце та нагородити дипломами департаменту освіти і науки
Львівської облдержадміністрації та подарунками команду СЗШ №50 імені Антона
Макаренка у складі:
Щербини Олександри, учениці 10 класу;
Грищук Марії, учениці10 класу;
Гормана Дмитра, учня 9 класу;
Воєвідки Юрія, учня 9 класу;
Крищука Олександра, учня 8 класу.
Керівник команди – Кернична Світлана Василівна, вчитель хімії СЗШ №50 імені Антона
Макаренка.
3. Присудити ІІІ місце та нагородити дипломами департаменту освіти і науки
Львівської облдержадміністрації:
3.1. Команду КЗ ЛОР «Львівська обласна МАН учнівської молоді» у складі:
Дубанича Юрія, учня 11 класу СЗШ № 5 м. Червонограда;
Мерцалової Ірини, учениці 10 класу гімназії «Євшан» м. Львова;
Івах Софії, учениці 10 класу СЗШ № 98 м. Львова;
Ошийкової Марії, учениці 10 класу Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана
Франка м. Львова;
Ходоновича Івана, учня 10 класу СЗШ № 2 м. Новояворівська;
Керівники команди – Дутка Володимир Степанович, доцент ЛНУ імені Івана Франка.
3.2. Команду Яворівської гімназії імені Осипа Маковея у складі:
Гавриленко Оксани, учениці 10 класу;
Балушко Христини, учениці 10 класу;
Середи Тетяни, учениці 10 класу;
Іватьо Оксани, учениці 10 класу;
Козьол Лілії, учениці 10 класу.
Керівники команди – Мигаль Надія Петрівна, вчитель хімії Яворівської гімназії імені
Осипа Маковея.
4. До участі у фінальному етапі ХXIІІ Всеукраїнського турніру юних хіміків
рекомендувати команду Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при
Львівському національному університеті імені Івана Франка у складі:
Федька Андрія, учня 11 класу;
Єфімова Лева, учня 11 класу;
Сеха Тараса, учня 10 класу;
Геворгян Софії, учениці 10 класу;
Янчака Артема, учня 9 класу.
5. Керівникам органів управління освітою довести наказ до відома керівників
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів області.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління дошкільної,
загальної середньої, позашкільної освіти та соціального захисту С.Книшик.
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