Відбувся
Всеукраїнський
семінар-практикум керівників
наукових секцій
Із 28 по 30 травня 2019 року Національним центром «Мала
академія наук України» спільно з комунальним закладом «Мала
академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради був
проведений Всеукраїнський семінар-практикум керівників
наукових секцій, методистів наукового відділення «Науки про
Землю» за темою «Актуальні аспекти науково-дослідницької
діяльності учнів – членів Малої академії наук України у
відділенні «Науки про Землю».
Для участі у семінарі до м. Херсона з усієї України з’їхались
20 учасників – методистів та керівників наукових секцій
наукового відділення «Науки про Землю». Серед них представники
Волинської,
Донецької,
Закарпатської,
Київської,
Кіровоградської, Львівської, Луганської, Полтавської,
Рівненської,
Сумської,
Тернопільської,
Харківської,
Хмельницької, Чернігівської, Черкаської областей та
представники НЦ «МАН України».
Відкриття семінару проходило у Херсонському державному
університеті. Учасників привітали: в.о. ректора ХДУ, проректор
з навчальної та науково-педагогічної роботи, кандидат
економічних наук, доцент Наталія Тюхтенко, проректор із
наукової роботи, доктор педагогічних наук, доцент Сергій
Омельчук, завідувач лабораторією хіміко-біологічних наук та
наук про Землю Національного центру «Мала академія наук
України» Світлана Швець, директор комунального закладу «Мала
академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради
Сергій Шановський.

Перший день семінару розпочався з виступу наукового
співробітника відділу геоморфології та палеонтології Інституту
географії Національної Академії наук України, кандидата
географічних наук Анатолія Кушніра, який окреслив учасникам
семінару основні напрями співпраці між Інститутом географії
Національної академії наук України та науковим відділенням
наук про Землю Малої академії наук України.
Далі перед учасниками семінару виступили провідні науковці
Херсонського державного університету: Лариса Богадьорова,
кандидат географічних наук, доцент кафедри соціальноекономічної географії, Олексій Давидов, кандидат географічних
наук, доцент, завідувач кафедри екології та географії, Іван
Мойсієнко, доктор біологічних наук, професор, завідувач
кафедри ботаніки.
У своїх доповідях науковці розкрили актуальні аспекти роботи
науково-педагогічного колективу Херсонського державного
університету з учнівською молоддю у відділенні «Науки про
Землю» Малої академії наук України; розглянули окремі питання
методики географічних досліджень, показали особливості
ландшафту Херсонської області, а також застосування у науководослідницькій роботі з учнівською молоддю можливості геоінформаційних систем; ознайомили учасників
природно-заповідним фондом Херсонщини.
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Херсонського
гідрометеорологічного
технікуму
Одеського
державного
екологічного університету та ознайомлення з унікальним
метеорологічним обладнанням.
Учасників семінару зустріла й привітала директор технікуму
Світлана Кіріяк, кандидат географічних наук.
Заступник директора технікуму Ольга Лянсберг, кандидат
сільськогосподарських наук, доцент, окреслила можливості
застосування сучасних метеорологічних приладів у навчальнодослідницькій діяльності учнівської молоді, а викладач Ірина

Домбовська поділилась практичним досвідом
унікальних геологічних об’єктів Херсонщини.

дослідження

Під
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гідрометеорологічного технікуму для учасників семінару
викладачами були проведені майстер-класи з визначення фізичних
та хімічних властивостей води, якості ґрунтів.
Другий день семінару відзначився продуктивною роботою на базі
Біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна
Національної академії аграрних наук України. Науковці
презентували роботу заповідника як наукового осередку
досліджень степової зони півдня України та ознайомили
учасників семінару з науково-дослідною базою.
Учні

та

вчителі

опорного

закладу

–

навчально-виховного

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад – позашкільний навчальний заклад – гімназія»
Асканія-Нова селищної ради Херсонської області поділились
власним досвідом співпраці заповідника «Асканія-Нова»,
Асканія-Нова селищної об’єднаної територіальної громади та
закладів освіти.
Керівник наукової секції КЗ «Мала академія наук» учнівської
молоді Херсонської обласної ради Артем Горобець провів для
учасників семінару тренінг «Топонімічна соціалізація учнів –
членів Малої академії наук України в умовах нової української
школи», а також ознайомив із канадським досвідом організації
роботи з обдарованою учнівською молоддю.
Третього дня учасники семінару ознайомились з актуальними
дослідженнями рекреаційних особливостей національного
природного парку Джарилгач та Чорноморського узбережжя в
районі с. Лазурне Херсонської області.
Під час науково-методичного діалогу учасниками семінару
розглядались питання вдосконалення роботи у наукових секціях
відділення «Науки про Землю».

За результатами семінару-практикуму були сформульовані
пропозиції до Національного центру «Мала академія наук
України» щодо покращення діяльності наукового відділення
«Науки про Землю», актуальності тематики учнівських досліджень
та створення нових наукових секцій.

