
 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

 

Н А К А З  

 

06.12.2021 р. Львів № 02-01/01/483 

 

 

Про підсумки обласного 

турніру юних фізиків  

імені А.В.Бородчука 

 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації  від 20.10.2021 № 02-01/-1/415 «Про проведення обласних 

турнірів у 2021 році» 19 листопада 2021 року проведено обласний турнір юних 

фізиків імені А.В. Бородчука в онлайн-форматі. 

В організації та роботі журі турніру взяли участь викладачі факультету 

електроніки та комп’ютерних технологій Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Турнір –  це відкрита форма творчого наукового пошуку, яка передбачає 

тісну співпрацю школярів із учителями та науковцями. 

У турнірі взяли участь три команди учнів закладів загальної середньої 

освіти Львівської області: Дрогобицького ліцею (дві команди) та 

Зимноводівської територіальної громади.  

Під час змагань учні виявили ерудицію, вміння творчо мислити, вести 

дискусію, толерантно відстоювати свою точку зору. Добру командну гру 

показали команди як Дрогобицького ліцею так і Зимноводівської 

територіальної громади.  

На підставі підсумкових матеріалів і протоколів журі обласного турніру 

юних фізиків імені А.В.Бородчука 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Визнати переможцями обласного турніру юних фізиків імені  

А. В. Бородчука: 

I місце: 

1. 1. Команду №1 Дрогобицького ліцею у складі: 

Кіндія Віталія учня 11 класу; 

Орищака Тараса учня 11 класу; 

Кашеби Андріани, учениці 11 класу;  

Дутка Романа, учня 11 класу; 

Поточняка Остапа, учня 11 класу. 
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Керівник команди: Хлопик Роман Миколайович, учитель фізики 

Дрогобицького ліцею. 

II місце 

1.2. Команду Дрогобицького ліцею №2 у складі: 

Сафіяника Володимира, учня 10 класу; 

Кобільника Андрія , учня 10 класу;  

Джавали Анни, учениці 10 класу;  

Захарії Романа, учня 10 класу;  

Чернеця Артура, учня 10 класу.  

Керівник команди: Хлопик Роман Миколайович, учитель фізики 

Дрогобицького ліцею. 

III місце 

1.2. Команду Зимноводівської територіальної громади у складі: 

Шутяка Богдана, учня 10 класу ліцею №2  Зимноводівської сільської ради; 

Босовича Володимира, учня 10 класу ліцею №1  Зимноводівської сільської 

ради; 

Солука Андріана, учня 10 класу ліцею №2  Зимноводівської сільської ради;  

Мички Максима, учня 10 класу ліцею №2  Зимноводівської сільської ради; 

Дацишина Маркіяна, учня 10 класу ліцею №2  Зимноводівської сільської 

ради. 

Керівник команди: Ворощак Ірина Василівна, заступник директора, 

вчителька фізики ліцею №2 Зимноводівської сільської ради. 

2. Нагородити дипломами департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації переможців обласного турніру юних фізиків імені  

А. В. Бородчука та призами. 

3. Керівникам районних відділів освіти, органів управління освітою 

територіальних громад області інформувати керівників закладів загальної 

середньої освіти про підсумки обласного турніру юних фізиків імені  

А. В. Бородчука. 

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/-1/415. 

 

 

 

Директор                     Олег ПАСКА 


