Обласний турнір юних фізиків ім. А. В. Бородчука
11 листопада о 10:40 відбувся обласний турнір юних фізиків у факультеті
електроніки та комп'ютерних технологій Львівського національного університету
ім. Івана Франка. Захід проводився з ініціативи Львівської обласної малої академії
наук, однак свого часу був заснований покійним нині Анатолієм Васильовичем
Бородчуком, тому конкурс розпочався з промови професора, заступника декана
факультету та голови журі турніру Олега Бордуна, який розповів дещо про
засновника турніру. Він зазначив, що Анатолій Бородчук був багатогранною
людиною, яка вкладала свої знання та вміння у майбутнє, вважала що ми повинні
виховувати таких людей, як Ейнштейн. Також Олег Бордун зауважив, що в нашій
пам'яті Анатолій Васильович залишиться як небайдужий громадянин України, що
брав участь у Помаранчевій революції. На підтвердження цього учасники мали
змогу побачити декілька фото із життя професора, оскільки промова
супроводжувалася презентацією.
Після виступу Олега Бордуна представилися й інші члени журі, а саме:
І.
Хвищун, І. Кухарський, В. Гаврилюк, Я. Бойко та О. Футей. Учасниками турніру
були Сокальська та Золочівська МАН учнівської молоді, команда
Пустомитівського району, учні Жовкіської ЗОШ №3 та Рави-Руської ЗОШ №1.
Зважаючи на обговорення журі перед відкриттям турніру, команди взяли участь у
жеребкуванні і були розподілені по різних аудиторіях. За результатами чверть- та
півфіналу на перемогу претендували учні Пустомитівського району та
Сокальської МАН учнівської молоді.
Під час великої обідньої перерви ми мали змогу поспілкуватися з учасником
турніру Тарасом Матущаком:
− Чи ти плануєш в майбутньому пов'язати свою професію із фізикою?
− На жаль, ні. Але фізика мене дуже цікавить як наука, тому я вивчаю цей
предмет із великим захопленням.
− Як ти готувався до цього конкурсу?
− На це ми витратили багато зусиль, вивчали багато матеріалу, робили
експерименти, але все це було можливо тільки завдяки нашому вчителю.
− Чи готова твоя команда до перемоги?
− Безумовно. Ми дуже старалися, щоб перемогти у цьому турнірі. Тому
готові на все заради призового місця.
− Які емоції викликає у тебе цей турнір?
− Я вражений тим, що так багато підлітків захоплюється фізикою. Особисто
мені дуже цікаво дискутувати з іншими командами на ту чи іншу тему.
− Щоб ти хотів вдосконалити у подальшому проведенні подібних турнірів?

− Оскільки турнір є дуже добре організований, я б лише хотів, щоб команд на
турнірі було більше.
− Чи ти б хотів взяти участь ще раз у такому конкурсі?
− Звісно хотів би. Це неймовірні враження, нові знайомства, нові відкриття
для себе.
Підсумовуючи розмови ще з деякими учасниками турніру, можна впевнено
сказати, що турнір викликав позитивні емоції в учнів, які були готові завзято
виборювати перемогу. Учасники цього року були дуже амбітні.
Після перерви учні знову почали змагатися між собою у фінальній боротьбі.
За результатами конкурсу перше місце зайняла команда Сокальської МАН
учнівської молоді. Подяку за виховання та підготовку учасників до конкурсу
отримали й вчителі. Окрім того, усі учасники турніру отримали книги "Фізика
майбутнього", а деякі учні були відзначені особливими подарунками від фонду
родини Бородчуків за особливу активність на турнірі: Шевенюк Віталій (Золочів)
отримав комп'ютерну мишку, а Демид Віктор (Сокаль) − планшет з чохлом.
Вважаємо, що проведення таких заходів має величезне значення для
інтелектуального розвитку молоді. Оскільки усі учасники набули нового досвіду,
відкрили для себе нові цікаві факти, навчилися злагоджено працювати у команді,
гідно
приймати
і
перемоги
і
поразки
на
майбутнє.
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