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НІЧ ЯКА МІСЯЧНА, ЗОРЯНА, ЯСНАЯ ТА ЩЕ І НАУКОВА!
29 вересня на базі Харківського національного університету міського
господарства ім. О. М. Бекетова
приймали

участь кафедри

виокремлювалась

своїми

було проведено захід «Ніч науки», де

нашого
сучасними

університету, серед
приладами

та

яких

ідеями

також
кафедра

Земельного адміністрування та геоінформаційних систем.

Під час неодноразовою зустріччю з ректором Бабаєвим Володимиром
Миколайовичем та гостями університету наша кафедра продемонструвала
можливості сучасних технологій та приладів у сфері ГІС, геодезії,
землеустрою та оцінки на прикладі проміжних результатів ГІС-проекту
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. Наприкінці ректор побажав колективу кафедри
успіхів та скорішого завершення даного проекту.

Головними гостями заходу «Ніч науки» були діти. Саме вони
змушували крутити «шестерні» науки нашого університету. І ручки для
побудови трьохвимірних фігур, і окуляри віртуальної реальності, і безліч
різноманітних пристроїв мотивували школярів пізнати навколишній світ,
зрозуміти важливість їх навчання в школі.

Костянтин Олександрович Метешкін під час бесід з гостями
університету підтримував дітей та їх прагнення до знань. І це правильно, бо,
отримавши підтримку від досвітніх людей, зростає впевненість у своєму

рішенні та з’являється запал до роботи, що впливає на досягнення
поставленої мети.
Ніч науки – це гра слів, як на мене, що не означає темряву та пітьму в
науці, а навпаки. Згадайте, що ми бачимо вночі? Наприклад, зорі, Місяць,
планети. Сонце має фізичні характеристики, що переважають над іншими
небесними тілами, тому вдень на небі немає зірок, але вони є. Так само і в
науці. Існують фундаментальні популярні дослідження, але є і менш відомі
відкриття, без яких наше життя було б складніше та не раціональніше. Зірки
як народжуються, так і гаснуть, тому, наприклад, Закон Всесвітнього тяжіння
або Теорія відносності теж не вічні.
Вночі також рідко помітні метеорні потоки або «падаючі зірки», тож в
цю «Ніч науки» пропоную загадати бажання: творчого натхнення та завзяття
науково-педагогічному колективу кафедри Земельного адміністрування та
геоінформаційних систем.

