Відбувся обласний турнір юних істориків
17 березня 2019 року на історичному факультеті ЛНУ імені Івана
Франка відбувся обласний етап ХХІ Всеукраїнського турніру юних істориків.
У турнірі взяли участь 7 команд (34 учні) із, Самбірського, Яворівського,
Миколаївського районів; наукового товариства Дрогобицького ліцею, Бродівської
МАН учнівської молоді, Львівської академічної гімназії,
обласна Мала академія наук учнівської молоді».
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КЗ ЛОР «Львівська

В організації та роботі турніру, підготовці команд активну участь взяли
викладачі та студенти Львівського національного університету імені Івана Франка,
та вчителі загальноосвітніх навчальних закладів області.

Команди переможців нагородили дипломами департаменту освіти і науки
Львівської обласної держадміністрації та подарунками.

Переможцями турніру стали:
І місце – команда учнів Яворівського району у складі:
Дубик Марії, учениці 11 класу – Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка
м. Львова;
Пельчарської Валентини-Софії, учениці 10 класу Великолюблінської СЗШ;
Моравської Марії, учениці 10 класу Мурованської ЗОШ;
Мричка Дмитра, учня 10 класу ССЗШ №66 м. Львова;
Зубченка Олександра, учня 10 класу ССЗШ№66 м. Львова.
ІІ місце розділили:
Команда учнів Миколаївського району у складі:
Геряк Олени, учениці 4 (8)-А класу Миколаївської гімназії;
Заріцької Вікторії, учениці 10 класу Дроговизького НВК;
Атаманюк Олесі, учениці 10-А класу Миколаївської ЗОШ №1;
Потічної Ярини, учениці 10 класу Рудниківського НВК;
Микитина Максима, учня 11 клсу Колодрубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Команда учнів КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»
у складі:
Лялюка Остапа, учня 9 класу ліцею «Надія» м. Львова
Буряк Олесі, учениці 10 класу НВК «Школа-гімназія Шептицьких»
Федорович Сніжани, учениці 10 класу ліцею №66 м. Львова
Наконечного Дмитра, учня 9 класу гімназії «Гроно»м. Львова
Сіварта Димитрія, учня 10 класу ССЗШ №52 м. Львова

ІІІ місце – команда учнів м. Самбора у складі:
Куйдича Владислава, учня 10 класу СШ №8;
Бобака Миколи, учня 11 класу СШ №10
Топоровича Андрія, учня 10 класу СШ №8
Погорілова Андрія, учня 9 класу СШ №1
Вітаємо переможців та призерів турніру!
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