Відбулися секційні засідання конференції «Україна очима молодих»
27 травня 2020 року відбулися секційні засідання Міжнародної учнівської науковопрактичної конференції учнів-членів МАН України «Україна очима молодих».
Секція «Сучасне місто: проблеми та шляхи їх вирішення (на прикладі свого регіону)»
Секційне засідання «Сучасне місто: проблеми та шляхи їх вирішення (на прикладі свого
регіону) Міжнародної науково-практичної конференції учнів-членів Малої академії наук
«Україна очима молодих» відбулося 27 травня 2020 р. в онлайн-режимі за допомогою
платформи Zoom.
У роботі засідання взяли участь 13 учнів-членів Малої академії наук. Свої дослідження з
даної проблематики представили молоді науковці з Волинської, Дніпропетровської,
Київської, Кіровоградської, Львівської та Сумської областей України.
Керівниками секції були викладачі ЛНУ імені Івана Франка Любов Котик, асистент
кафедри економічної і соціальної географії , керівник гуртка "Економічна географія" КЗ ЛОР
«Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» та Наталія Блажко, доцент
кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи. Модерувала
роботу секції Шевчук Любомира Григорівна, методист КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала
академія наук учнівської молоді».
Сучасне місто – це складний соціокультурний, інформаційний, економічний, екологічний
феномен; це квінтесенція розвитку модерної цивілізації, і водночас, осердя її можливого
апокаліпсису; це вияв найбільшого прояву глобалізації суспільства і розвитку «капсульного»
суспільства.
Що таке сучасне місто, з своїми проблемами і викликами розвитку? Чим сучасне
українське місто різниться від глобальних міст світу, від міст держав Європи та Північної
Америки? В якому сучасному місті прагнуть жити молоді мешканці України?
Учні пропонували власні наукові проєкти щодо викликів сучасних міст, які, як зазначила
Л. Котик, умовно можна об’єднати у три тематичні блоки:


екологічні виклики сучасних українських міст (6 доповідей) – охоплюють тематику від
забруднення атмосферного повітря міста до стратегії його енергетичного переходу;



виклики просторового розвитку та соціально-культурної ідентичності міст (4 доповіді) –
наукові пошуки охоплюють дослідження від ментального сприйняття простору
мешканцями міста до проблем формування сучасних територіальних меж міст;



медико-соціально-урбаністичний дискурс (3 доповіді) – розкривають проблематику
шумового забруднення у містах, прояву метеочутливості містян та розвитку засад
соціального підприємництва. Останнє є реалізацією у міському просторі головних
постмодерних чеснот (добро, гармонія, толерантність, щастя, турбота тощо) у час
глобальної невизначеності і непевності.

Керівники секції високо оцінили наукові проєкти учасників і надали власні рекомендації
для подальших досліджень. Бажаємо всім учасникам секції подальшої плідної наукової
роботи у сфері української урбаністики!
Секція «Дослідження якості продуктів харчування та вплив раціону харчування на
організм людини».
У роботі секції взяли участь 14 учасників з 10 областей України. Тематичний спектр
доповідей учнів стосувався різних аспектів визначення якості харчових продуктів,
дослідження продуктів вирощених в різних регіонах України, розробки та впровадження
раціонів харчування у шкільних їдальнях, методики пропагування здорового харчування
серед підлітків. Всі доповіді учасників були на високому як науковому так і методичному

рівні. У своїх дослідженнях учні керувались науковими методами, а результати власної
роботи зуміли розкрити під час короткого усного виступу.
Роботою секції керували викладачі хімічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, зокрема
заступниця декана з навчально-методичної роботи Оксана Зелінська, заступниця декана з
наукової і навчально-виховної роботи Ольга Шийка та доцент кафедри фізичної та колоїдної
хімії Оксана Герцик. Модерував роботу секції керівник гуртка хімії Львівської обласної
МАН Микола Тупичак.
Секція «Екологізація економіки України»
Учні з Київської, Сумської, Тернопільської, Рівненської, Полтавської, Дніпропетровської
та Волинської областей розповіли про еколого-економічні проблеми регіонів та шляхи їх
вирішення. Доповіді учасників конференції були цікавими та змістовними. Роботою секції
керували викладачі Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема
к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Ваврін Максим Ростиславович та аспірант
другого року навчання кафедри економіки підприємства Говрі Василь Васильович.
Секція «ХХ століття в історичній пам’яті: локальні історії»
У роботі секції взяли участь 21 учасник з 13 областей України. Тематичний спектр
доповідей учнів стосувався різних аспектів політичної та культурної історії України, історії
повсякдення, мікроісторії. Доповіді були на високому рівні як з погляду джерельної бази
(архівні матеріали, преса, матеріали інтерв’ю тощо), так і з погляду теоретичнотермінологічного представлення. Особливого відзначення заслуговує те, що результати своїх
досліджень всі учасники зуміли представити за визначені регламентом п’ять-сім хвилин, що
засвідчує добре орієнтування у проблематиці та вміння відокремити головне від
другорядного.
Роботою секції керували викладачі Львівського національного університету імені Івана
Франка та Українського католицького університету, зокрема Тарнавський Роман Богданович
(к.і.н., доцент ЛНУ імені Івана Франка), Стефанів Василь (к.і.н., доцент УКУ) та Лілія
Питльована (к.і.н., доцент УКУ).
Секція «Сучасні аспекти охорони природи в контексті сталого розвитку (на прикладі
вашого регіону)»
У роботі секції взяли участь 18 учасників з 9 областей України. Конференція дала
можливість у атмосфері дружнього спілкування обговорити проблемні ситуації, які
виникають у їхніх населених пунктах із захистом довкілля, шляхи вирішення екологічних
проблем, діяльністю у сфері захисту навколишнього середовища. Результати, представлені у
доповідях були проведені з використанням низки методів досліджень і відображали
взаємозв’язок екології та геології, біології, фізики, біотехнології, правознавства. Окрім
обговорення теоретичних засад проблем, старшокласники пропонували способи їхнього
вирішення. Усі роботи мають важливе прикладне значення.

Дякуємо всім за активну участь у конференції, бажаємо енергії та натхнення у подальшій
праці! Бажаємо учасникам нових вагомих наукових відкриттів!

