ЛІТО ІНТЕЛЕКТУ: ВІДБУЛАСЯ ЛІТНЯ СЕСІЯ
ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ШКОЛИ МАН

6-10 червня 2017 р. відбулася літня сесія очно-дистанційної

школи

Львівської обласної Малої академії наук. Навчання в очно-дистанційній школі
організовано у шести секціях: українська мова та література, історія, фізика,
математика, географія та біологія.
Учні очно-дистанційної школи слухали цікаві пізнавальні лекції,
виконували практичні та лабораторні роботи, відвідували музеї.
Фізики та математики взяли участь у майстер-класі «Користування
рухомою картою зоряного неба», виконували лабораторні роботи з оптики та
механіки, переглядали відеодемонстрації «Цікаві експерименти у фізиці».
Фізики побували на екскурсії в лабораторіях факультету електроніки ЛНУ імені
Івана Франка.
Учні секції українського мови та літератури та секції історії слухали
лекції на базі Українського католицького університету та ЛНУ імені Івана
Франка, ходили на екскурсію «Підземелля Львова», пізнавали історію Львова
під час квесту по місту. Філологи відвідали Народний музей Тараса Шевченка
у м. Львові та Львівську національну наукову бібліотеку України імені Василя
Стефаника. Надзвичайно продуктивними були заняття з Любославою Асіїв,
доцентом ЛНУ імені Івана Франка, на актуальну для всіх старшокласників тему
цьогорічного ЗНО з української мови та літератури.
9 червня в Науковій бібліотеці Львівського національного університету
імені Івана Франка всі учасники очно-дистанційної школи Львівської обласної
МАН грали історично-рольову гру "Leopolis 1527: Відродження з попелу",
подорожуючи в часі.
Пізнавально-розважальна гра «Leopolis 1527: Відродження з попелу»
занурила всіх у неймовірно захоплюючу історію становлення Львова. Існує
багато легенд про місто. Але реальна історія вразила сильніше за будь-які

легенди. 3 червня 1527 року Велика пожежа перетворила Львів на згарище. Від
славного, багатого Леополіса залишилось три будівлі. Здавалось, в літописі
міста буде поставлена крапка… Але Історія, вкотре показала, що місто - це не
будівлі. Місто - це Люди. Львів’яни різних національностей, різних культур та
віросповідань змогли забути про образи, сварки, негаразди та, об’єднавши
зусилля,

відродити

з

попелу

місто,

яке

ми

знаємо.

Таким чином, МАНівці перенеслись у 1527 рік та відбудували місто Львів після
великої пожежі. Історична симуляція спрямована на розвиток навичок
лідерства, командної взаємодії, ведення переговорів, прийняття рішень та ін.
Висловлюємо велику подяку менеджеру культурних програм, керівнику
кампанії «Культурне місто» Миколі Крупею та директору Наукової бібліотеки
Львівського національного університету імені Івана Франка Василю Кметю за
сприяння у організації заходу.
У суботу, 10

червня, малі академіки подорожували до Королівської

Жовкви та Крехівського монастиря.

Під час екскурсії учні побували у

м. Жовква, яке за кількістю архітектурних пам’яток займає друге місце

у

Львівській області після Львова. У XVII ст. Жовква

служила резиденцією

польського короля Яна ІІІ Собєського і відігравала

важливе торгівельне,

економічне та політичне значення.
Далі учні вирушили до Крехівського монастиря, який за легендою був
заснований двома монахами Сільвестром та Іоілом в кінці ХV ст. Манівці
відвідали стару Миколаївську церкву та побували у печерному монастирі кінця
XV ст. та біля джерела зі святою водою.
Сподіваємося, що єднання з природою та занурення у історичне минуле
справило незабутні враження на усіх учасників літньої школи та стало гарним
стартом до подальшого активного літнього відпочинку.
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