ПЛАН РОБОТИ
студентського наукового гуртка
«Природно-заповідні території Кіровоградської області»
на 2020-2021 н.р.
Захід,
теми засідання

1
1. Тема засідання:
Аналіз результатів науководослідної роботи членів гуртка
під час літнього польового
сезону
Планування роботи гутка на
2020-21 н.р.
2.Тема засідання:
Природно-заповідний
фонд
Кіровоградської області. Історія
та передумови формування
ПЗФ. Сучасна структура ПЗФ
Кіровоградської області, його
площа,
категорійний
склад
співвідношення між окремими
категоріями
та
типами
природно-заповідних територій.
Природно-заповідні
території
3. Тема засідання:
Дендропарк («Веселі
Боковенькі»), регіональні
ландшафтні парки
«Веселобоковеньківський»,
«Світловодський як об’єкти
охорони ландшафтного та
біотичного різноманіття регіону.
4. Тема засідання:
Заказники місцевого та
загальнодержавного значення
(ландшафтні, гідрологічні,
ботанічні, зоологічні тощо):
«Аджамський», «Бандурівські
ставки», «Богданівська балка»,
«Боковеньківська балка»,
«Бузове», «Велика Вись»,
«Велика стінка», «Витоки річки
Інгул», «Витоки річки Малої
Висі», «Власівська балка»,
«Войнівський», «Гранітний
степ», «Деріївський»

Термін
виконання,
форма
проведення
2
вересень 2020
р.

Відповідальні

3
Керівник
гуртка
Мирза-Сіденко
В.М..; члени гуртка: Липкан І., Жирун
А., Троцький М., Бабій О.

жовтень
2020 р.,
Доповідь,
презентація

Керівник гуртка – Мирза-Сіденко
В.М.;
доповідач – Липкан І. (студент 4
курсу).

листопад 2020
р. ,
доповідь
презентація,
обговорення

Керівник гуртка – Мирза-Сіденко
В.М.;
Доповідачі- Троцький М.

грудень
2020,
презентація

Керівник гуртка –
В.М.;
Доповідачі- Бабій О.

Мирза-Сіденко

5. Тема засідання:
Основні напрямки оптимізації
ПЗФ області. Проблеми та
перспективи розвитку ПЗФ
Кіровоградської області. Основні
напрямки розвитку природнозаповідних територій.
Проектовані
об’єкти і території
6. Тема засідання:
Концепція створення
національної екомережі.
Європейська екомережа та досвід
формування національних
екомереж у країнах Європи.
Територіальні елементи
екомережі. Загальнодержавна
програма формування
національної екомережі України.
Головні
екомережі України.
7. Темариси
засідання:
Підготовка тез та доповідей до
студентської наукової
конференції ЦДПУ ім.
В.Винниченка
8. Тема засідання:
Підведення підсумків за
результатами роботи гуртка.
Визначення основних завдань
на час літнього періоду.

Керівник гуртка

лютий 2021

Керівник гуртка – Мирза-Сіденко
В.М.;
Доповідач: Мельник Д.

березень 2021
презентаційна
доповідь
дослідження

Керівник гуртка –
В.М.;
Доповідач: Жирун А.

Мирза-Сіденко

квітень 2021
обговорення,
індивідуальні
консультації,
підготовка
презентацій

Керівник
В.М.;
студенти

гуртка

–

Мирза-Сіденко

травень 2021

Керівник
В.М.;
студенти

гуртка

–

Мирза-Сіденко

__________доц. Мирза-Сіденко
В.М.
о

План роботи на затверджено на засіданні кафедри географії та геоекології
Протокол від 31 серпня 2020 р. № 1
Завідувач кафедри географії та геоекології __________ доц. Л.Л. Семенюк

