
 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

 

Н А К А З  

 

06.12.2021 р. Львів № 02-01/01/482 

 

 

Про підсумки обласного 

турніру юних хіміків 

 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Львівської 

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

турнірів у 2021 році» 14 листопада 2021 року в онлайн-форматі проведено 

обласний турнір юних хіміків. 

У турнірі взяли участь 5 команд, 24 учні закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти: Дрогобицького ліцею, Бродівської Малої академії наук 

учнівської молоді, Стрийського міського наукового товариства учнів, 

Львівської обласної Малої академії наук учнівської молоді, збірна команда 

учнів закладів загальної середньої освіти Зимноводівської сільської ради. 

Учасники турніру продемонстрували цікаві підходи до вирішення хімічних 

проблем, на високому науковому рівні доводили свою точку зору з приводу 

розв’язання поставлених завдань. Учні виявили вміння вести дискусію та 

працювати в ролях опонента, рецензента, доповідача, володіли культурою 

ведення полеміки. 

На підставі підсумкових матеріалів і протоколів журі обласного турніру 

юних хіміків 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Визнати переможцями обласного турніру юних хіміків: 

І місце: 

1.1. Команду Стрийського міського наукового товариства учнів у складі: 

Николишина Євгена, учня 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Героя України 

Андрія Корчака м. Стрия; 

Кравчук Наталії, учениці 11 класу ЗОШ № 10 м. Стрия; 

Витвицького Любомира, учня 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Героя 

України Андрія Корчака м. Стрия; 

Моцної Олени, учениці 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Героя України 

Андрія Корчака м. Стрия; 

Покінської Мілани, учениці 9 класу ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Героя України 

Андрія Корчака м. Стрия; 
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Керівник команди: Гриців Галина Василівна, вчителька хімії ЗОШ І-ІІІ ст. 

№2 імені Героя України Андрія Корчака м. Стрия; 

ІІ місце: 

1.2. Команду КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської 

молоді» у складі: 

Каїнського Даниїла, учня 9 класу СЗШ І-ІІІ ст. № 50 м. Львова; 

Кузьмінського Дарія, учня 8 класу ліцею "Львівський"; 

Лисого Владислава, учня 8 класу СЗШ І-ІІІ ст. № 50 м. Львова; 

Рак Дарини, учениці 8 класу  дистанційної школи "Центр освіти "Оптіма";  

Керівник команди: Кернична Світлана Василівна, керівник гуртка КЗ ЛОР 

«Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді». 

ІІІ місце: 

1.3. Команду Бродівської Малої академії наук учнівської молоді у складі: 

Гуліновської Марії, учениці 11 класу ОЗЗСО освіти I-III ст. №3 м. Броди; 

Пилипець Соломії, учениці 11 класу ОЗЗСО освіти I-III ст. №3 м. Броди; 

Довгополої Юлії, учениці 11 класу ОЗЗСО освіти I-III ст. №3 м. Броди; 

Ніколаєвої Анастасії, учениці 11 класу ОЗЗСО освіти I-III ст. №3 м. Броди; 

Скребцової Ірини, учениці 11 класу ОЗЗСО освіти I-III ст. №3 м. Броди; 

Керівник команди: Смоліна Ірина Михайлівна, вчителька хімії ОЗЗСО 

освіти I-III ст. №3 м. Броди. 

2. Нагородити дипломами департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації переможців обласного турніру юних хіміків 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 хіміків.  

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 


