Команда Львівської обласної МАН
здобула перемогу на І Всеукраїнській олімпіаді креативності
«Destination Imagination»
З 22 до 24 березня 2019 року у м. Києві відбулася І Всеукраїнська олімпіада
креативності «Destination Imagination», організатором якої був Національний
центр «Мала академія наук України».
Учасниками олімпіади стали 200 конкурсантів, загалом - 30 команд.
Завдання перевіряли вміння учасників працювати в команді, керувати проектами,
критично та творчо мислити. Крім того, конкурсанти мали продемонструвати
вміння використовувати теоретичні знання на практиці, швидко приймати
рішення, створювати конструкції з обмеженої кількості матеріалів тощо. Змагання
проходили у трьох вікових категоріях: І – до 12 років, ІІ – до 15 років і ІІІ – до 19
років.
Команди презентували приготовлені заздалегідь проекти – рішення Викликів.
Серед Викликів – Суспільний, Художній, Імпровізаційний, Інженерний, Технічний
та Науковий. У кожного Виклику – одне основне завдання, вирішення якого треба
було презентувати у вигляді вистави – з костюмами, декораціями, спецефектами.
Наприклад, команди, які обрали Технічний виклик, мали створити власний
літальний апарат та систему скидання вантажу, яка дозволяє скидати вантаж точно
в ціль.
Учасники вирішували миттєвий та командний виклики (миттєвий виклик –
невідоме раніше завдання, яке потрібно було вирішити за 5 хвилин), а також
презентували командний виклик, елементи на вибір команди, над якими вихованці
Львівської МАН та їх тренери працювали упродовж кількох місяців. Креативність,
творчість та злагоджена командна робота була високо оцінена експертами.
Львівську обласну Малу академію наук представляли дві креативні команди.
Команда «No name» – вирішувала Художній виклик (змагалася у ІІ віковій
категорії) .
Учасники команди:
Степаненко Анастасія, учениця 8 класу ліцею № 21 Львівської міської ради;
Широкий Єгор, учень 8 класу НВК «Школа комп'ютерних технологій Львівський технологічний ліцей»;
Петришин Анна, учениця 8 класу ліцею «Оріяна» Львівської міської ради;
Самолюк Вероніка, учениця 8 класу ліцею імені В.Симоненка Львівської
міської ради;
Баран Анастасія, учениця 8 класу ліцею «Сихівський» Львівської міської
ради;
Боднар Роман, учень 8 класу НВК шкода-садок № 94 м. Львова.
Команда «Aerominus» – вирішувала Технічний виклик (змагалася у ІІ віковій
категорії) .
Учасники команди:
Лань Максим, учень 8 класу СЗШ № 23 м. Львова;

Мишопита Андрій, учень 8 класу ССЗШ музичної школи-інтернату імені
Соломії Крушельницької м. Львова;
Воловик Володимир, учень 6 класу СЗШ № 9 м. Львова;
Коркуна Андрій, учень 6 класу Львівської гімназії «Євшан»;
Іванків Олег, учень 8 класу Дублянської ЗШ І-ІІІ ст. імені А.Жаловаги
Жовківської районної ради.
Лопатинський Олекса, учень 7 класу ліцею імені В.Симоненка Львівської
міської ради;
Залецький Роман, учень 8 класу ліцею "Львівський" Львівської міської ради.
Щиро вітаємо нашу команду «No name» та її тренерів Сторож Оксану
Олегівну та Нестерович Мар’яну Миколаївну із заслуженою перемогою на І
Всеукраїнській олімпіаді креативності «Destination Imagination» – срібними
медалями.
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