
 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

 

Н А К А З  

 

06.12.2021 р. Львів № 02-01/01/487 

 

 

Про підсумки обласного 

турніру юних біологів 

 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації від 20.10.2021 № 02-01/01/415 «Про проведення обласних 

турнірів у 2021 році» 6 листопада 2021 року в онлайн-форматі проведено 

обласний турнір юних біологів. 

У турнірі взяли участь п’ять команд учнів закладів загальної середньої 

освіти м. Львова та області: Дрогобицького ліцею, Бродівської МАН учнівської 

молоді, Сокальської МАНУМ імені Ігоря Богачевського, Зимноводівської ОТГ 

та Стрілківської ТГ. 

Під час турніру учні виявили вміння викласти та довести свою точку зору з 

приводу вирішення певних біологічних проблем, ставити і формувати 

конкретні питання до даної проблеми, самостійно застосовувати набуті знання 

до розв’язування біологічних завдань, шукати та вміти працювати з науковою 

літературою; аналізувати свою доповідь та інших учасників турніру, формувати 

чітко виступ та робити висновки, відстоювати свою думку та володіти 

культурою ведення наукової полеміки. 

На підставі підсумкових матеріалів і протоколів журі обласного турніру 

юних біологів 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Визнати переможцями обласного турніру юних біологів: 

І місце: 

1.1. Команду «Екіпаж біологів» Дрогобицького ліцею у складі: 

Крисак Вікторії, учениці 11 класу; 

Малинівської Роксоляни, учениці 10 класу;  

Хай Соломії, учениці 10 класу;  

Костюніної Анастасії, учениці 11 класу;  

Буника Максима, учня 10 класу;  

Керівник команди: Рубель Оксана Михайлівна, вчителька біології 

Дрогобицького ліцею.  

 

 



 2 

ІІ місце: 

1.2. Команду «Оперон» Сокальської МАНУМ імені Ігоря Богачевського у 

складі: 

Парія Дмитра, учня 11 класу Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва; 

Гладюк Ірини, учениці 10 класу Сокальського ліцею №1 імені Олега 

Романіва; 

Сольвар Анастасії, учениці 11 класу Сокальського ліцею №1 імені Олега 

Романіва; 

Бобешко Ігора, учня 11 класу Поторицької ЗШ; 

Бігус Галини, учениці 11 класу Поторицької ЗШ. 

Керівник команди: Стасюк Ольга Юстинівна методист КЗ «Сокальська 

МАНУМ імені Ігоря Богачевського». 

ІІІ місце: 

1.3. Команду «Бродівчани» СЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. Броди у складі: 

Антонюк Олени, учениці 11 класу; 

Сірко Марії, учениці 11 класу; 

Яремовської Софії, учениці 11 класу; 

Олійник Анастасії, учениці 11 класу; 

Антонюка Давида, учня 11 класу. 

Керівник команди: Антонюк Оксана Володимирівна, вчителька біології 

СЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Броди. 

 

2. Нагородити дипломами департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації переможців обласного турніру юних біологів та призами.  

3. Керівникам районних відділів освіти, органів управління освітою 

територіальних громад області інформувати керівників закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти про підсумки обласного турніру юних 

біологів.  

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти департаменту освіти і 

науки Львівської облдержадміністрації І. Сислюк. 

 

Підстава: наказ департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації 

від 20.10.2021 № 02-01/01/415. 

 

 

 

Директор           Олег ПАСКА 


