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Передмова 

Сучасна цивілізація є наукомісткою і потребує постійних інновацій, 

системних змін у всіх сферах життя, але найбільше суспільство потребує 

талановитих, ініціативних людей, які стануть рушійною силою цих змін та 

виведуть нашу державу на новий рівень розвитку.  

І саме Мала академія наук України може стати тим динамічним освітнім 

простором, що активізує значущість інтелектуального потенціалу учнівської 

молоді, забезпечує стимулювання інтересу до творчого пошуку, створює реальні 

умови для формування наукового світогляду, надає можливість глибокого 

занурення в атмосферу справжніх наукових досліджень та інтелектуальних 

змагань.  

З кожним роком до наукового пошуку в рамках регіональних освітніх 

проектів МАН залучається дедалі більше людей та учнівської молоді з усіх 

куточків Київської області. Понад 470 юних дослідників успішно представили 

цьогоріч власні інноваційні розробки й винаходи на II етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН України у 12 

наукових відділеннях та 64 секціях.  

Престижний всеукраїнський конкурс став для юних науковців унікальною 

можливістю для творчої самореалізації та втілення сміливих задумів, 

самоствердження та самопізнання, набуття нового досвіду і віри у свої 

можливості.  

 На сторінках цього видання представлено науково-дослідницькі роботи 

переможців обаласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, які найбільш успішно 

презентували свої перші наукові пошуки, власні винаходи, цікаві дослідження, 

інноваційні розробки.  
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЧНІ  ПРОЦЕСИ ТА  

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

МАГНІТНА РІДИНА ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ 

 

 

            Автор: Ващенко Валентин, учень 10 класу Жуківського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дитячий садок» Згурівської районної ради 

         Науковий керівник: Рокочий Микола Віталійович, 

учитель фізики Жуківського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів – дитячий садок»  

Згурівської районної ради 

 

 

 

 

Магнітна рідина – це унікальний результат технічного прогресу і людського 

генія, одне з перших і дуже наочних досягнень нанотехнологій. Багато 

фундаментальних проблем людства, завдяки використанню феромагнітної 

рідини, змогли отримати нове, дуже оригінальне і нестандартне рішення: так, 

екологи використовують цей винахід для збору нафтопродуктів, а медики - при 

створенні протипухлинних препаратів і навіть ракетні двигуни для 

наносупутників стають надійнішими завдяки магнітній рідині. Саме в цьому ми 

вбачаємо актуальність нашої дослідницької роботи. 

Об’єкт  дослідження: магнітна рідина. 

Предмет дослідження: властивості магнітної рідини та їх використання в 

різноманітних сферах діяльності людини. 

 Мета дослідження: Дослідити вплив феромагнітних та шаруватих 

наповнювачів на властивості епоксидного клею з метою його використання для 

реставрації зношених деталей шарнірних з’єднань. 

Головними завданнями дослідження було: 

- вивчити властивості та галузі застосування магнітних рідин; 

- дослідити вплив наповнювачів з шаруватою структурою на властивості 

магнітної рідини на основі епоксидного клею; 
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- розробити та перевірити спосіб використання клею на основі магнітної 

рідини для реставрації зношених частин шарнірних з’єднань. 

Наукова новизна дослідження. 

Новизна роботи полягає в тому, що нами запропоновано метод поліпшення 

властивостей клейової суміші шляхом введення в його склад магнітної рідини та 

шаруватих речовин. Це нововведення дозволяє відновлювати зношені частини 

шарнірних з’єднань прямо в робочому режимі, не зупиняючи, та не розбираючи 

пристрої. 

У вступі висвітлено актуальність досліджуваної проблеми, мету та основні 

завдання дослідження. 

Розділ 1 містить інформацію про феромагнітні рідини, їх будову та 

характерні властивості. 

У розділі 2  зібрана інформація про застосування магнітної рідини в різних 

галузях діяльності людини. 

У розділі 3 описана проблема тертя та зношування деталей рухомих 

механізмів, вказані способи їх зменшення. 

У розділі 4 описані проведені експериментальні дослідження з впливу 

наповнювачів на якість мастила. Виявлено, що наповнення мастила порошком 

графіту зменшує тертя у 1,5 рази, порошок молібдену збільшив тертя мастила у 

1,3 рази. Також запропоновано та перевірено спосіб відновлення зносу деталей 

шарнірного з’єднання за допомогою магнітної рідини на основі епоксидного 

клею із добавкою графіту.  

Запропонований спосіб відновлення деталей і є практичним результатом 

дослідження. 
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СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЧНІ  ПРОЦЕСИ ТА  

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

ЗАСТОСУВАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД 

ЕЛЕКТРОМАНГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 

           Автор: Косинський Костянтин, учень 10 класу 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання  «Ліцей -Мала 

академія наук» Білоцерківської міської ради 

           Науковий керівник: Грушник Оксана Іванівна, вчитель 

фізики та астрономії Білоцерківського навчально-виховного 

об’єднання  «Ліцей -Мала академія наук» Білоцерківської міської 

ради 

 

 

 

 

Новітні технології розвиваються дуже стрімко. Якщо ще півстоліття тому 

передача інформації на відстань передбачала використовування пошти, телеграфу, 

телефонних ліній, то на сьогодні всі ці традиційні засоби передачі інформації 

поступаються новому мобільному зв’язку. Сьогодні рідко яка людина може уявити 

себе без мобільного телефону. Згідно наукових досліджень вітчизняних та 

закордонних вчених, екологів та лікарів-гігієністів відомо, що всі діапазони 

електромагнітного випромінювання впливають на здоров’я і самопочуття живих 

організмів і мають віддалені наслідки. Вплив електромагнітних полів на людину в 

силу їх значної розповсюдженості більш небезпечний, ніж радіація. Тому проблема 

захисту від електромагнітного випромінювання мобільного зв’язку є актуальною, 

оскільки починаючи з дитячого віку мобільні телефони є невід’ємною частиною 

життя більшості людей світу, не тільки як засоби зв’язку, а й засоби для отримання 

інформації 

     Об’єкт дослідження: електромагнітне випромінювання. 

     Предмет дослідження: вплив електромагнітного випромінювання на живі 

організми (на серцево-судинну систему людини, щурів та розвиток ембріонів 

перепелів за впливу низькоінтенсивного мікрохвильового випромінювання), шляхи 

захисту від електромагнітного випромінювання мобільного зв’язку шляхом 

нанесення на корпус та скло мобільних телефонів шару металів за допомогою 

нанотехнологій. 
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     Мета дослідження: оцінка рівнів мікрохвильового випромінювання 

стільникових телефонів і суб’єктивних відчуттів молоді під час тривалого 

користування стільниковим зв’язком, опрацювання літературних джерел щодо 

впливу електромагнітного випромінювання на живі організми та розробка  захисту 

від електромагнітного випромінювання мобільного зв’язку. 

   Результати дослідження: систематизація досліджень про вплив 

електромагнітного випромінювання на живі організми та захист людини від нього 

при користуванні стільниковим зв’язком. 

 

 

СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЧНІ  ПРОЦЕСИ ТА  

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

ВИГОТОВЛЕННЯ ФРАГМЕНТІВ ОЗДОБЛЮВАЛЬНО-УТЕПЛЮВАЛЬНИХ ПЛИТ  

З ОЧЕРЕТУ ТА ВИВЧЕННЯ ЇХ ТЕРМОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

           Автор: Черевата Анна, вихованка Миронівського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості, учениця 10 

класу Миронівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

Миронівської районної ради 

           Науковий керівник: Паришкура Валентина Вікторівна, 

учитель фізики та інформатики Миронівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Миронівської 

районної ради 
 

 

 

Мета роботи: розробити адаптовані методи теплоізоляції, екологічні та 

безпечні для здоров’я людини, з доступних природних матеріалів; виготовити 

фрагменти теплоізоляційних плит з різною масовою часткою очерету, провести 

дослідження щодо термофізичних характеристик плит та доцільності їх 

використання для утеплення житлових будинків.  

Актуальність дослідження: в умовах постійно зростаючих цін на основні 

види енергоресурсів та значної зовнішньоекономічної залежності нашої країни 

від постачальників енергоносіїв, питання покращення показників 

енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у житлових 
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будинках набувають особливої актуальності. 

Новизна роботи: запропоновано технологію виготовлення   

оздоблювально-утеплювальних плит з різною масовою часткою очерету з 

додаванням аморфного магнезиту, - новий вид утеплювача, який на 100 % 

складається з сировини рослинного та природного походження, вивчено їх 

характеристики та порівняно результати, отримані при дослідженні. 

Завдання науково-дослідницької роботи: виготовити фрагменти  

оздоблювально-утеплювальних плит з різною масовою часткою очерету з 

додаванням аморфного магнезиту, вивчити їх характеристики та порівняти 

результати, отримані при дослідженні. 

Результат дослідження: виготовлено фрагменти оздоблювально-

утеплювальних плит з різною масовою часткою очерету з додаванням 

аморфного магнезиту, вивчили їх характеристики та порівняли результати, 

отримані при дослідженні; проведено розрахунок економічної доцільності 

застосування плит з очерету з додаванням аморфного магнезиту. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

- проаналізовано світовий досвід з використання теплоізоляційних матеріалів; 

- запропоновано технологію для виготовлення плит з очерету та магнезиту, 

вивчено їх характеристики; 

- доведено ефективність використання оздоблювально-утеплювальних плит, 

зроблено висновок про їх теплофізичні характеристики. 

Практичне значення: проведені дослідження та розрахунки дають змогу 

стверджувати, що застосування запропонованого методу утеплення допоможе 

знизити витрати палива на опалення будинків, а використання теплоізоляційних 

плит з очерету є не тільки економічно вигідним, а й перспективним, що може 

дати позитивний ефект, підвищити рівень енергоефективності і сприяти 

збільшенню економії ресурсів. 
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СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОНІКА ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ  

 

 

ТЕЛЕВІЗОРИ В ПОБУТІ 

 

 

Автор: Алексієнко Владислав, учень 9 класу Ірпінської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Ірпінської міської 

ради  

Науковий керівник: Голобородько Тетяна Петрівна, 

учитель фізики Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№18 Ірпінської міської ради  

 

 

 

 

Телевізор – геніальний винахід людства, проте коли він лише з’явився на 

ринку, від нього не було особливої користі. Тепер все інакше. Телевізор можна 

зустріти в кожній оселі і майже кожен здатен його купити, проте не всі здатні 

обрати якісний телевізор за прийнятною ціною, саме в цьому полягає 

актуальність наукової роботи. Запропоновано декілька рекомендацій щодо 

купівлі нового пристрою, в якості доповнення  наведено розповідь про історію та 

принцип роботи сучасних телевізорів. 

Мета дослідження роботи: дізнатися про історичний шлях побутових 

телевізорів, дослідити переваги й недоліки моделей на кожному етапі розвитку, 

проаналізувати ринок побутових телевізорів станом на грудень 2018 року. 

Завдання наукової роботи:  

- дослідити історичний шлях побутових телевізорів; 

- порівняти моделі телевізорів різних епох; 

-  дослідити ринок побутових телевізорів станом на грудень 2018 року, 

порівняти переваги й недоліки наведених моделей. 

Об’єкт наукової роботи: ринок побутових телевізорів станом на грудень 

2018 року. 

Предмет дослідження: сучасні побутові телевізори, ринок побутових 

телевізорів станом на грудень 2018 року. 

Наукова новизна дослідження.  
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Наукова новизна дослідження полягає у цікавому методі переробки звичайного 

LCD телевізора у Smart TV, а також у детальному аналізі ринку телевізорів станом 

на грудень 2018 року.  

  Методи дослідження: 

-  вивчення і аналіз літератури; 

- експеримент; 

Розділ 1  розповідає про історію становлення телевізорів на ринку, та про їх 

основні типи. 

У розділі 2  описаний принцип роботи LCD телевізора, наведені його переваги та 

недоліки. 

У розділі 3 описаний принцип роботи OLED телевізора, наведені його переваги та 

недоліки. 

Розділ 4 є аналізом ринку телевізорів станом на грудень 2018 року і є практичним 

результатом дослідження. 

 

 

 

CЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

 

 

ВИСОКОПОРИСТА КЕРАМІКА НА ОСНОВІ ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ 

З ДОБАВКОЮ НАНОПОРОШКУ SIO 2  

 
  

           Автор: Хорошко Ігор, вихованець гуртка КОК ПНЗ «Мала 

академія наук учнівської молоді» при  Жуківському навчально-

виховному комплексі «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів-

дитячий садок», учень 11 класу Опорного навчального  закладу      

Новоолександрівського навчально-виховного комплексу                     

«Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад»  Згурівської районної ради  

           Науковий керівник: Рекеда Наталія Віталіївна, вчитель 

фізики Жуківського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» Згурівської 

районної ради 

 

   На даний момент актуальним є пошук та створення нових перспективних 

матеріалів для використання людьми в побуті та техніці, будівництві та 

космонавтиці. 
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Предметом дослідження є високопориста кераміка та технологія її 

виготовлення. 

   Об’єктом дослідження даної наукової роботи є мінерали (нанопорошки) 

кремнезему та мулліту. 

Мета дослідження: визначення впливу складу матеріалу та основних 

технологічних параметрів на формування пористої структури оксидної кераміки 

та її властивості. 

Головними завданнями дослідження було: 

 визначити теоретичні основи технічної кераміки; 

 познайомитися з процесами та методами виготовлення керамічних 

матеріалів; 

 формування структури кераміки на основі оксиду алюмінію Al2O3 з 

добавкою нанопоршку діоксиду кремнію SiO2  методом порошкової 

металургії; 

 визначити вплив тиску пресування на формування пористої структури 

матеріалу; 

 дослідити вплив складу матеріалу на отримання та структуру 

високопористої оксидної кераміки; 

Наукова новизна дослідження. Новизна роботи полягає в тому, що 

ведеться пошук нових матеріалів, отриманих з додаванням нанопорошків, що 

мають унікальні властивості. 

Робота  побудована таким чином, щоб допомогти зацікавленим в отриманні 

необхідних знань в галузі керамічних матеріалів з різними  властивостями в 

пошуку необхідної інформації. 

Практичне значення нашого дослідження полягає в тому, що  отримані 

зразки високопористої кераміки, а особливо складу Аl2O3 – 40%об.SiO2 (або 

мулліт 72% мас.Аl2O3 – 28%мас.SiO2) представляють практичний інтерес за 

своїми властивостями при виготовленні матеріалу фільтрів, елементів катодів при 

хімічному синтезі, а також в якості капілярних структур, високопористий 

матеріал тепло- і звукоізоляційного призначення та інш. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

ІННОВАЦІЙНІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ СИСТЕМИ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ МІСТА    

З ВИКОРИСТАННЯМ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ 

 

         Автор: Коваленко Іван, учень 11 класу Богуславської 

спеціалізованої школи №1 – загальноосвітнього навчального 

закладу І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів Богуславської районної ради   
        Науковий керівник: Рябошапка Ольга Миколаївна, 

учитель фізики Богуславської спеціалізованої школи №1 - 

загальноосвітнього навчального закладу І – ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів Богуславської 

районної ради 

 
 

Однією з основних проблем сучасної науки, на наш погляд, є пошук та 

впровадження нових способів видобування енергії. Стрімкий розвиток 

технологій несе людям незвідані до цього блага: холодильники, в яких продукти 

харчування можуть зберігатися значно довше, технології телекомунікації, які за 

секунду передають 100 Мбайт інформації в будь-яку точку планети, 

прискорювачі частинок, які допомагають знаходити нові, до цього невідомі 

елементи.  

Мета роботи: дослідження перспективи використання сонячних панелей 

для повного електрозабезпечення системи вуличного освітлення міста. 

Актуальність дослідження: сонячна електроенергетика - один з найбільш 

швидкозростаючих секторів альтернативної енергетики. Великий потенціал 

зростання сонячної енергетики обумовлений необхідністю забезпечення 

національної та екологічної безпеки, а також стійким подорожчанням 

традиційних джерел енергії. 

Новизна роботи полягає в дослідженні кількості годин сонячного сяяння 

для Богуславського району за 2018 рік;  кількісному підрахунку масштабів 

установки для електрозабезпечення м. Богуслава з урахуванням кліматичних 

особливостей місцевості, використовуючи відновлювальні джерела енергії - в 

даному випадку, енергії сонця. 
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Завдання науково-дослідницької роботи: проаналізувати кліматичні 

умови м. Богуслава, а саме кількість днів, придатних для отримання 

електроенергії від сонячних панелей та значення електроенергії, яку ми 

отримаємо. Прорахувати масштаби сонячної установки для міста Богуслава та 

термін окупності даного проекту. 

Результат дослідження. При установці індивідуальної фотоелектричної 

системи немає необхідності в підводі електричних мереж, додаткових витрат на 

дозвільну документацію, витрат на оплату рахунків за електроенергію. 

Фотоелектрична система може дати повну незалежність від перебоїв в 

електропостачанні, від зростання тарифів. 

Система вуличного освітлення після установки і наладки не вимагає ніяких 

додаткових витрат.  Таким чином отримуються  незалежні джерела енергії для 

освітлення вулиць, доріг і т. д. в темний час доби. Єдине, що необхідно - це 

чистити сонячні панелі від пилу в міру її накопичення на їх поверхні. Крім того, 

має багато переваг перед звичайним електроосвітленням.  

У ході виконання роботи зроблено висновки:  

 розглянули принцип перетворення сонячного світла в електричну 

енергію; 

 описали еволюцію розвитку сонячних елементів, починаючи з ХІХ 

століття; 

 проаналізували погодні умови для Богуславського району, Київської 

області;    

 дослідили, що використання установок для енергозабезпечення міста є 

економічно вигідним; 

 порахували, що окупність впровадженого проекту становить близько 11 

років; 

 з'ясували, що система вуличного освітлення після установки і наладки не 

вимагає ніяких додаткових витрат. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження 

можна використати для встановлення  енергозберігаючих ліхтарів  по місту в 

місцях, де максимально сконцентровані житлові будинки та існує рух населення 

у вечірній та нічний час. 
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СЕКЦІЯ: НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ  

ТА ВИНАХІДНИЦТВО 

 

 ГЕОТЕРМАЛЬНА  ЕНЕРГЕТИКА ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТА 

ВІДНОВЛЮВАНИХ  ДЖЕРЕЛ  ЕНЕРГІЇ 

                                   

             Автор: Івахнюк Віктор, учень 11 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу Новоолександрівського 

НВК «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Згурівської районної ради     

            Науковий керівник: Руденко Оксана Володимирівна, 

учитель фізики Опорного загальноосвітнього навчального 

закладу Новоолександрівського НВК  «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Згурівської 

районної ради     

 

 

Зараз наша країна переживає скрутні часи, перебуває у стані війни та 

економічної розрухи. Тому особливо гостро сьогодні для нас звучить питання 

енергозбереження. Підвищення цін, яке відбулося в останні роки в Україні на 

енергоносії, принципово змінює ставлення до впровадження нетрадиційних та 

відновлюваних джерел енергії. Тому тема роботи вибрана нами невипадково. 

Актуальними для всіх є питання: як можна заощаджувати електроенергію у 

власному будинку; які альтернативи існують для обігріву будинку взимку?                            

Досить ефективним, якісним і дешевим на сьогоднішній день можна назвати 

геотермальне опалення. Якщо людство буде використовувати лише геотермальну 

енергію, мине 40 млн. років, перш ніж температура надр Землі знизиться тільки на 

пів градуса. Дослідження особливостей геотермальної енергії покладено в основу 

наукової роботи. 

Мета роботи: опрацювавши необхідну літературу, дослідити особливості 

природи енергії Землі та створити модель геотермальної електростанції.  

 Завдання науково-дослідницької роботи: 

1. Дізнатися про поновлювані джерела енергії. 

2. Вивчити історичні відомості про геотермальну енергію. 
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3. Вивчити принцип роботи геотермальних електростанцій, підібрати необхідні 

матеріали для створення моделі геотермальної установки. 

4. Провести експеримент з отримання електрики за допомогою геотермальної 

станції. 

5. Провести розрахунки для горизонтального та вертикального теплообмінників 

для власного будинку. 

Об'єкт дослідження: геотермальна енергія як альтернативне джерело енергії. 

Предмет дослідження: принцип роботи геотермальної системи.  

Результатом дослідження є розробка проекту використання геотермальної 

установки для обігріву індивідуального будинку. 

Новизна роботи: розглянувши існуючі методи та технології отримання 

енергії, розробили практичні рекомендації щодо виготовлення моделі 

геотермальної установки та провели розрахунки для горизонтального і 

вертикального теплообмінників для власного будинку. 

Практичне значення дослідження:  

 Матеріали роботи та виготовлена модель можуть бути використані на уроках 

фізики та біології, на заняттях гуртків та творчих об’єднань природничого та 

технічного напрямків при вивченні питання отримання альтернативних джерел 

енергії та дослідження геотермальної енергії Землі. 

Структура роботи визначається її темою та поставленими завданнями і 

включає в себе вступ, три розділи основної частини, висновок, список 

використаних джерел та додатки.  

  У ході виконання роботи зроблено висновки 

Від нашого відношення до себе, нашої турботи про близьких, про природу 

залежить глобальний стан екології. Геотермальні системи опалення є просто 

чудовою альтернативою наявним дорогим джерелам тепла, наприклад, газу. Таке 

опалення має тільки одні переваги – немає необхідності в спалюванні дорогого 

палива, а також абсолютно відсутні викиди в атмосферу шкідливих речовин. 

Також, не зайвим буде відзначити, що геотермальні системи опалення 

відрізняються ще й своєю довговічністю роботи – в середньому, тепловий насос 

здатний без обслуговування пропрацювати близько 30 років. Окупність 

геотермального опалення (теплових насосів) в будинках складає близько 5-8 років. 

На жаль, як показали наші дослідження, проведені у с. Нова Олександрівка 

Згурівського району, альтернативні джерела енергії (зокрема, і геотермальна 

енергія) зовсім не використовуються. Адже потребують досить немалої суми 

коштів на придбання різного обладнання. Проте, загалом у Згурівськомурайоні є 
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приклади ефективного використання сонячної енергії. А у селі Великий Крупіль 

ферму обладнали біогазовою котельнею – енергії вистачає на освітлення ферми і, 

навіть, більше, а відходи виробництва біогазу є найкращим природнім добривом. 

       У сьогоднішньому світі питання енергозбереження стає не просто популярним 

гаслом, а серйозною проблемою, над якою працюють багато людей. Розробляються 

нові способи економії, відкриваються нові джерела енергії. У майбутньому я хочу 

знайти нові способи і пристрої отримання електроенергії, створити домашню 

електростанцію для власного будинку і для нашого навчального закладу, опалення 

якого завжди було проблемою. 

 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 

 

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ 

РУКОПИСНИХ ЧИСЕЛ 

 

 

           Автор: Пащенко Ілля, учень 11 класу Броварської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської ради 
          Науковий керівник: Котелевець Наталія Валентинівна, 
вчитель інформатики Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №7 Броварської міської ради 
 

      

 

 

 

В даній роботі досліджені найпоширеніші алгоритми навчання нейронних 

мереж. Використавши ці алгоритми, створили штучну нейронну мережу прямого 

поширення і навчили її розпізнавати рукописні числа. 

Актуальність теми: в сучасному світі людина є незамінною частиною 

виконання багатьох процесів, зокрема завдяки тому, що людина може зважувати 

інформацію і ґрунтуючись на відомих даних, приймати рішення. Завдяки 
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нейронним мережам цей процес можна автоматизувати, або допомогти людині 

зробити більш раціональний вибір. 

Мета роботи: створення нейронної мережі на мові Python, для класифікації 

зображень, яка має змогу визначити, яка цифра зображена на малюнку. 

Об’єкт дослідження: нейронні мережі, алгоритми навчання мережі. 

Предмет дослідження: практичність застосування нейронних мереж. 

Методи дослідження: аналіз, порівняння, спостереження, формалізація. 

Завдання дослідження: 

1) дослідити найпоширеніші алгоритми створення нейронних мереж; 

2) використати алгоритми для створення нейронної мережі для класифікації 

зображень; 

3) дослідити ефективність і практичну користь мережі. 

Для досягнення поставленої мети було виконано такі завдання: 

1) досліджено різні типи алгоритмів створення нейронних мереж; 

2) створено алгоритм розпізнавання рукописних чисел з використанням штучної 

нейронної мережі; 

3) проведено дослідження ефективності та практичної користі нейронної мережі. 

 

СЕКЦІЯ: БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ 

МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО 

 

           Автор: Фороща Владислав, учень 9 класу Комунального  

закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей- 

інтернат» 

         Науковий керівник: Гаркуша Ірина Леонідівна, вчитель 

інформатики та математики Комунального закладу Київської  

обласної ради «Фастівський ліцей – інтернат» 
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Найважливішою проблемою нашого часу є виховання успішної людини 

ХХІ століття. Однією з необхідних навичок є вміння працювати з інформацією, 

швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати її, 

вміння правильно та точно використовувати дані для вирішення проблем. 

 Метод Монте-Карло – загальна назва групи числових методів, що 

ґрунтується на отриманні великої кількості реалізацій стохастичного 

(випадкового) процесу, який формується у той спосіб, щоб його ймовірнісні 

характеристики збігалися з аналогічними величинами задачі, яку потрібно 

розв’язати. Це числовий метод вирішення математичних задач за допомогою 

моделювання випадкових величин, який отримав широке поле для використання 

з появою комп’ютерів. 

Об’єкт дослідження – моделювання за методом Монте-Карло. 

Предмет дослідження – використання методу Монте-Карло в системах захисту 

інформації; алгоритми, що використовують випадкові процеси, їх 

характеристики. 

Методи дослідження: порівняльний аналіз, синтез, оцінювання, моделювання. 

Основні завдання дослідження: 

• опрацювати друковані та електронні джерела та систематизувати 

інформацію; 

• вивчити роль методу Монте-Карло для безпеки інформації; 

• створити власні програми для моделювання стохастичних процесів та 

проаналізувати їх роботу при різних значеннях вхідних параметрів. 

Новизна дослідження: Вперше розроблено метод шифрування (дешифрування), 

відмінною особливістю якого є застосування методу стохастичних випробувань 

Монте-Карло. Використання методу дозволяє значно покращити захищеність 

інформації від несанкціонованого доступу. Розроблено стохастичні моделі та 

алгоритми для розв’язування конкретних задач. Створено  програми за 

розробленими алгоритмами, здійснено дослідження та оцінка результатів 

використання методу Монте-Карло на обраних прикладах конкретних задач. 

Практичне значення дослідження:  Робота може бути корисною як для 

учнів і вчителів, так і для широкого кола читачів; результати роботи будуть 

доведені до відома учнів старших класів на учнівських науково-дослідницьких 

конференціях. 

Висновки: 

• Метод Монте-Карло є універсальним. Він є досить ефективним для 

вирішення завдань статистичного аналізу в системах, що оперують випадковими 
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величинами, але його можна застосувати і для розв’язування повністю 

детермінованих задач. Метод Монте-Карло широко застосовується у системах 

забезпечення безпеки інформації. 

• Створені моделі, алгоритми і програми для розв’язування поставлених 

задач підкреслюють властивості методу, надають можливість дослідження його 

переваг і недоліків. Вдосконалюють навички логічного мислення. 

 

СЕКЦІЯ: БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ  

                                                                     ЧЕРЕЗ ДОДАТОК ANDROID 

 

 

         Автор: Марчук Валерій, учень 11 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №18 Білоцерківської 

міської ради 

         Науковий керівник: Букач Антоніна Василівна, учитель 

інформатики,  Білоцерківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ 

ступенів  №18 Білоцерківської міської ради 

 

 

 

 

Інтернет-конфіденційність та безпека - це два важливих компоненти 

цифрового громадянства, які можуть здатися складними, тому важливо почати з 

основ. Хорошим початком є навчити користувачів цінувати та захищати свою 

особисту інформацію так само, як вони цінують та захищають свої особисті речі. 

В ідеалі користувачі краще навчаються, використовуючи конкретні 

приклади, проблеми та рольові ігри. Мета моєї роботи - допомогти учням, 

однокласникам, друзям краще зрозуміти важливість захисту своєї особистої 

інформації, поваги до конфіденційності інших людей та доброго цифрового 

громадянства. 
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Актуальність моєї роботи зумовило саме життя: створення в середовищі 

MIT App Inventor систематизованого ресурсу для Android не тільки з корисною 

теоретичною інформацією, а й ретельно дібраними інтерактивними вправами, 

завданнями, які можна виконати на власному смартфоні. 

Предмет дослідження: Безпека користувачів у мережі інтернет. 

Об’єкт дослідження: навчальні додатки для Android, виконання вправ, 

отримання довідкової систематизованої інформації. 

Основні завдання дослідження: 

1. Ознайомитися з онлайн-ресурсами, які містять довідкову інформацію щодо 

безпечної поведінки й цифрової відповідальності в мережі інтернет. 

2. Дослідити інтерактивні вправи й завдання, які можна виконувати 

особисто/колективно в онлайн-просторі через мобільні додатки. 

3. Підвищити обізнаність про правила безпечної поведінки й заохочувати, щоб ці 

принципи відображалися і в онлайн-просторі. 

4. Для розробки власного додатку дослідити й обрати середовище 

програмування. 

5. Розробити додаток для смартфонів, які працюють під управлінням операційної 

системи Android, із узагальненими матеріалами для всіх бажаючих. 

6. Залучити учнів школи до використання розробленого додатка й участі в 

мініпроектах. 

7. Презентувати результати роботи всьому колективу школи з метою залучення 

до подальшої співпраці. 

Новизна роботи полягає в тому, що на конкретних фактичних матеріалах 

ми дослідили та систематизували інформацію про безпечну поведінку в мережі 

інтернет, надали можливість користувачам виконати інтерактивні вправи в якості 

тренувального майданчика, залучили їх до участі в мініпроектах, привернули 

увагу до проблеми цифрової безпеки. 

Практичне значення цієї роботи полягає в тому, що створений додаток є не 

тільки у вільному доступі для всіх користувачів, а й може стати домашнім 

майданчиком для навчання й тренування учнів нашої школи правильно поводити 

себе у величезному цифровому світі, розрізняти ризики й вміти убезпечити себе 

від загроз, працювати в команді, взаємодіяти. 

      Під час написання цієї роботи ми використовували методи порівняння, 

аналізу, синтезу, систематизації та узагальнення. 
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СЕКЦІЯ: БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

ПРОБЛЕМА ФІШИНГУ ТА МЕТОДИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 

 

          Автор: Слабченко Кирило, учень 11 класу Ірпінської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з 

поглибленим вивченням економіки та права Ірпінської міської 

ради 

         Науковий керівник: Лисенко Ольга Володимирівна, 

вчитель інформатики Ірпінської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим 

вивченням економіки та права Ірпінської міської ради 

 

 

В умовах розвитку інформаційного суспільства, повсюдного використання 

сучасних інформаційних комунікаційних технологій, частішають порушення 

 одного з найважливіших прав людини – права на приватність особистої 

інформації. В останні декілька років у сфері захисту інформаційних та 

телекомунікаційних технологій все більшої актуальності набуває проблема 

фішингу.  

Фішинг – це різновид соціальної інженерії, метою якого спочатку було 

виманювання персональних даних у користувача. На сучасному ж етапі фішинг 

набув такого розмаїття форм, що становить загрозу не лише для психічного та 

фізичного здоров’я людей, а може бути й одним із проявів ведення 

інформаційних воєн, замаху на засади демократії. Так, саме фішинг став 

передумовою вторгнення кілька років тому до системи виборів США: пошту 

кандидата у президенти Хілларі Клінтон було зламано, коли один з її старших 

радників потрапив до пастки завдяки досить простому фішингу. Отже, замість 

автоматів та танків для втручання на «далеких фронтах» злочинці на вислузі у 

політиків ефективно використовують клавіатури та монітори. 

 Наразі не існує ефективних методів боротьби з фішингом, тож у зоні 

ризику, за різними даними, перебувають більше 97% користувачів Інтернету. 

 Об’єкт дослідження – явище фішингу.  

 Предмет дослідження – ефективні методи боротьби з фішингом. 
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Гіпотеза дослідження – з фішингом неможливо ефективно боротися суто 

технічними засобами. 

Мета дослідження – розробка набору ефективних методів боротьби з 

фішингом. 

У процесі  дослідження виконано наступні завдання:  

1) Досліджено історію та сутність проблеми фішингу. 

2) Досліджено методи, за допомогою яких фішери обходять технічні засоби 

боротьби з фішингом. 

3)  Доведено, що з фішингом неможливо ефективно боротися суто технічними 

засобами. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що у роботі доводиться 

неможливість ефективної боротьби з фішингом суто технічними засобами, тож 

пропонуються декілька практичних варіантів розв’язання проблеми. 

Перелік використаних методів дослідження. Науково-дослідницька 

робота здійснювалася за допомогою сучасних методів проведення наукових 

досліджень з використанням інформаційних систем та технологій. При 

дослідженні проблеми фішингу використовувався метод аналізу при пошуку та 

ознайомленні з різноманітними веб-ресурсами і спеціалізованими джерелами  як 

із відповідного програмного забезпечення, так і з застосуванням сучасних 

підходів у простистоянні загрозам фішингу. 

Результати роботи: Для ефективного протистояння фішингу 

запропоновано чотири напрямки: 

1) Розробка «профілактичних» фішингових сторінок для підвищення рівня 

обізнаності користувачів Інтернету з названої проблеми. 

2) Використання соціальної реклами, контекстної реклами на сайтах, матеріалів у 

засобах масової інформації з названою вище метою. 

3) Розробка обов’язкового додатку для браузера, за допомогою якого можна буде 

поскаржитися на фішинговий сайт. Усі скарги мають скеровуватися до 

кіберполіції України, а також на розгляд штучного інтелекту.  

4) Розробка самоудосконалюючого штучного інтелекту, що аналізуватиме 

виявлені фішингові сторінки для подальшого автоматичного виявлення та 

блокування інших шкідливих сайтів. Також цей штучний інтелект можна буде 

використовувати і для вивчення та блокування сайтів зі шкідливим 

програмним забезпеченням. 
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СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЇ  ПРОГРАМУВАННЯ 

 

Використання технології машинного навчання (ТМН) 

при оцінці вартості нерухомості 
 

         Автор: Буренков Олег, учень 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива»-

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира 

Мономаха Бориспільської міської ради 
         Науковий керівник: Солодуха Марія Василівна, вчитель 

інформатики Бориспільського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія «Перспектива»-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 

імені Володимира Мономаха Бориспільської міської ради 

 

 

З розвитком комп’ютерних технологій все більш актуальним стає питання 

вдосконалення і спрощення роботи з кодами. В даний час комп’ютери можна не 

просто програмувати, але і налаштовувати їх так, щоб вони навчалися самі. 

Технологією, яка дає змогу не писати величезні обсяги коду, а просто навчити 

програму робити певні рішення є машинне навчання. 

Метою машинного навчання є створення штучних нейронних мереж, 

принцип побудови і функціонування яких схожий на роботу нашого головного 

мозку. 

Актуальність теми: програми, створені за допомогою ТМН, можуть 

використовуватися для заміни працівників різних професій та зокрема агентів 

нерухомості. 

Мета даної роботи: проаналізувати та дослідити можливості ТМН у сфері 

нерухомості. 

Предметом дослідження є вплив якості вхідних даних, на яких навчається 

програма, на отриманий результат. 

        Об’єктом дослідження є можливість застосування ТМН у сфері 

нерухомості. 

Завдання наукового дослідження: 

 ознайомитися з різновидами ТМН; 

 визначити сфери, у яких може бути використана ТМН; 

 створити власну програму з використанням ТМН; 
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 навчити створену власну програму на пакетах даних різної якості; 

 проаналізувати отримані результати. 

       Методи наукового дослідження: 

 аналіз; 

 синтез; 

 індукція; 

 порівняння. 

Робота складається із вступу, чотирьох розділів, списку використаних 

джерел та додатків. 

Перший розділ роботи дає читачу загальне уявлення про технологію 

машинного навчання, її методи та принципи роботи. 

В другому розділі створений «Веб-павук» для збору даних, проведена їх 

підготовка для «навчання» програми, знайдені дані, які можуть бути більш 

якісними. 

В третьому розділі створена програма, і навчена на наборах даних різної 

якості – зібраних власноруч, та узятих з більш коректного джерела. 

В четвертому розділі проаналізовано результати роботи програми та 

проведено порівняння з результатами, отриманими на інших даних. 

У ході виконання роботи зроблено наступні висновки: 

1. Машинне навчання є технологією майбутнього. 

2. Експеримент показав, що якість кінцевого результату залежить від 

загальної кількості та якості даних. 

3. Маючи якісні дані, можливо створити програму, яка буде оцінювати 

нерухомість не гірше експерта. 
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СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗУМНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  НА БАЗІ ЕЛЕКТРОННОЇ 

ПЛАТФОРМИ ARDUINO NANO 

 

        Автор: Река Вадим, учень 9 класу Броварської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів  №7 Броварської міської ради 
           Науковий керівник: Котелевець Наталія Валентинівна, 

учитель інформатики Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів  №7 Броварської міської ради 

 

 

 

 

У даній роботі описаний процес застосування мікроконтролерів на базі 

платформи Arduino Nano для технології «розумного будинку», а саме під час 

поливу кімнатних рослин.  

Актуальність теми полягає в підвищеному інтересі сучасного суспільства до 

оптимізації вирішення побутових клопотів за рахунок застосування сучасних 

«розумних» технологій на прикладі використання електронної платформи Arduino 

Nano. 

Мета роботи – створення на базі платформи Arduino Nano проекту 

автоматичного поливу шести вазонів квітів з можливістю їх підживлення, 

запрограмованого під кожну рослину окремо. 

Об’єкт дослідження - платформа Arduino Nano та програма для її 

використання для автоматичного поливу квітів. 

Предмет дослідження - зміна параметрів програми: періоду основного поливу, 

періоду підживлення, порядку їх слідування. 

        Завдання дослідження: 

1)  проаналізувати специфіку різних видів платформ Arduino; 

2)  створити на базі платформи Arduino Nano проект застосування технології 

«розумного будинку»; 

3)  виконати спостереження за роботою автоматичної запрограмованої системи; 

Для досягнення поставленої мети було виконано такі завдання: 
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1)  складено порівняльну таблицю основних характеристик електронних платформ 

Arduino, проведено аналіз їх різновидів; 

2)  створено на базі платформи Arduino Nano проект автоматичного поливу шести 

вазонів квітів з можливістю їх підживлення, запрограмованого під кожну 

рослину окремо; 

3)  зроблено висновки про доцільність створення та використання проекту. 

 

 

СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, БАЗИ ДАНИХ 

 ТА СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

МАТЕМАТИЧНИЙ РЕПЕТИТОР НА ОСНОВІ  ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

 

         Автор: Худорожков Єгор, учень 11 класу Фастівського 

НВК «Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9» Фастівської  

міської ради 

         Науковий керівник: Ріпко Наталія Анатоліївна, 

учитель інформатики Фастівського НВК «Ліцей 

інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №9» Фастівської  міської ради 

 

 

 

Мета роботи полягає у дослідженні способів впровадження елементів 

штучного інтелекту у навчальний процес та створенні моделі програми-вчителя з 

застосуванням штучних нейронних мереж і часткової реалізації її коду. 

Актуальність роботи. Сучасні учні мають бажання отримувати більше 

знань, використовуючи при цьому передові електронні пристрої. Наявність програм-

репетиторів з використанням нейронних мереж дасть змогу учням ефективніше 

навчатися, самостійно опановуючи великі обсяги інформації з обраного предмету. 
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Новизна роботи полягає у розробці моделі та створенні програми-

репетитора, яка за допомогою штучної нейронної мережі зможе навчати учнів 

математики. 

Завдання науково-дослідницької роботи полягає в дослідженні світової 

практики впровадження елементів штучного інтелекту в навчальний процес; 

проведенні опитування серед учнів Фастівського НВК «Ліцей інформаційних 

технологій № 9 – спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9» з метою 

з’ясування необхідності розробки програмного забезпечення (ПЗ), яке дозволить 

краще зрозуміти та вивчити основи шкільної математики; дослідженні доцільності 

застосування в даній програмі нейронних мереж; створенні моделі комп’ютерної 

програми-репетитора з математики; описі роботи ПЗ; реалізації ПЗ; дослідженні 

суміжних ефектів роботи ПЗ та результативності даної програми при впровадженні в 

освітній процес. 

Результатом дослідження є узагальнення теоретичних відомостей про 

роботу нейронних мереж, використання їх у навчальних програмах та розробка ПЗ  

«Математичний репетитор» з використанням  нейронних мереж. 

Практичне значення проведеного дослідження полягає у можливості 

використання систематизованого емпіричного матеріалу, теоретичних положень, 

узагальнень, висновків та оцінок при вивченні нейронних мереж, а також  

впровадження в освітній процес навчального програмного забезпечення, що зробить 

його цікавим і значно ефективнішим для учнів. 
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СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, БАЗИ ДАНИХ 

 ТА СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДО 

МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ КОМУНАЛЬНИХ               

РЕСУРСІВ СПОЖИВАЧЕМ 

 

 

            Автор: Чуніхін Олексій, учень 11 класу Вишгородської  

спеціалізованої школи «Сузір’я» Вишгородської районної ради 

               Науковий керівник: Вознюк Олександр Ярославович, 

учитель інформатики Вишгородської спеціалізованої школи 

«Сузір’я» Вишгородської районної ради 

 

 

 

   

У наш час бурхливо розвиваються технології, спрямовані на поліпшення та 

полегшення життя середньостатистичної людини. Великі надбання в галузі 

автоматизації життя наразі перестають бути предметами розкоші, а все частіше 

стають необхідністю.  

Домашня диспетчеризація є одним з найперспективніших напрямків розвитку 

інформаційних та комунікаційних технологій. За допомогою систем даного типу 

функціонально пов’язуються між собою усі електроприлади будівлі, якими можна 

керувати централізовано – користувачем з пульта-дисплею, або автоматично за 

допомогою певних алгоритмів. 

Завдяки постійному зростанню тарифів на електроенергію, проблема 

електробезпеки побутових приладів, оптимізація енергоспоживання на 

сьогоднішній день є однією з ключових завдань «Розумного дому». 

Метою роботи є побудова системи збору та оптимізації даних про 

енергоспоживання, що складається з елементів двох видів:  

- пристрій моніторингу і контролю, що відправляє та отримує дані від основного 

сервера; 
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- сервер, що збирає дані від усіх пристроїв або датчиків, зберігає показання, 

посилає службову інформацію підлеглим пристроям (модулям), надає 

прикладний програмний інтерфейс (API) та доступ користувача до сайту та 

приймає рішення про зміну конфігурації мережі, відключення/підключення 

приладів на основі її поточного стану.  

Завдання дослідження полягає у аналізі сучасних тенденцій систем 

автоматизованого контролю енергетичними ресурсами сучасної будівлі, виявлення 

можливих ризиків, які можуть призвести до порушення роботи та підвищення 

витрат споживача в цілому та знаходження методів і пропозицій задля вирішення 

проблеми: зменшення витрат часу на аудит використання комунальних ресурсів, а 

також попередження користувача про недоцільне використання комунальних 

ресурсів. 

Також важливим є вивчення шляхів вдосконалення існуючих рішень у даній 

сфері, обґрунтовується вибір протоколів, технологій та підходів до побудови 

домашньої системи енергоресурсів, що дозволили хоча б частково вирішити 

проблеми, описані раніше. 

Актуальність теми роботи: актуальність нашої ідеї зумовлена передусім 

поглибленим в останні роки інтересом до впровадження у практичне користування, 

так званого, «Розумного дому», так як в теперішній час «інноваційних технологій» 

більшість людей продовжують використовувати застарілі способи ведення аудиту 

комунальних послуг. 

Поставлена мета окреслює такі завдання: 

- провести теоретичний аналіз закордонних та вітчизняних наукових джерел по 

темі дослідження; 

- запропонувати концепції для системи керування розумним домом; 

- визначити схему потоків даних, потенційні вразливі місця та засоби захисту; 

- проаналізувати потреби користувача; 

- створити модель цієї системи; 

- зібрати апаратні та створити програмні частини; 

- протестувати всі елементи. 

Об’єктом дослідження є програмний продукт системи домашньої 

диспетчеризації енергоресурсів з використанням сучасних технологій. Також 

пропонується пристрій моніторингу, що є головним елементом даної системи.  

Методи, які використовуються у дослідженні проблематики, - теоретичні 

методи класифікації, спостереження, вимірювання, систематизації, аналізу та 

узагальнення.  
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Наукова новизна роботи полягає у спробі створити систему для контролю 

над витратами комунальних ресурсів. 

Структура і зміст роботи визначаються матеріалом дослідження, його метою 

і завданням. Робота складається із вступу, двох розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел. У першому розділі висвітлено теоретичні питання 

щодо актуальності розробки системи контролю над витратою комунальних ресурсів. 

У другому розділі презентовано складові та усю систему разом. 

 

СЕКЦІЯ: ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-ДИЗАЙН 

 

ВІРТУАЛЬНИЙ 3D- ТУР ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК  

GOOGLE STREET VIEW 

 

        Автор: Мартінсен Ізабель, учениця 9 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської 

міської ради 

          Науковий керівник: Чернюк Андрій Васильович, учитель 

інформатики Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів  №18 Білоцерківської міської ради 

 

 

 

Із розвитком сучасного інформаційного суспільства неабиякої актуальності 

набувають віртуальні тури. Останні як різновид інноваційно інформаційних 

технологій сприяють формуванню позитивного іміджу регіону, міста, закладу.  

Віртуальний тур – це динамічний фотографічний сюжет простору з різним 

функціоналом, мультимедійними ефектами та інформацією. Він вигідно 

відрізняється від інших інструментів здатністю створювати ефект присутності в 

будь-якому місці. Віртуальні тури – це, мабуть, найкращий спосіб представлення 

об’ємного простору на даний момент. Користувачі можуть буквально вчинити 

цифрову прогулянку по представленим у віртуальному турі будівлям, спорудам та 

приміщенням. Нині створюються гаджети, що втілюють майбутнє в 

реальність. Додаток Google Street View («Перегляд вулиць від Google») для 
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мобільних пристроїв дозволяє завантажувати на «Карти Google» власні панорамні 

фотографії з 360-градусним кутом огляду та об’єднувати їх у віртуальні 3D-тури.  

Актуальність моєї роботи полягає в дослідженні можливостей інструменту 

Google Street View для об’єднання панорамних знімків із метою створення 

позитивного іміджу навчального закладу. 

Предмет дослідження: Віртуальні 3D-тури. 

Об’єкт дослідження: створення віртуальної 3-D подорожі навчальним 

закладом через додаток Google Street View. 

Основні завдання дослідження: 

1. Ознайомитися з інструментами для створення панорамних знімків і об’єднання в 

3D-тури. 

2. Дослідити основні команди й функції, які дозволяють створювати й публікувати 

віртуальні екскурсії. 

3. Створити панорами 360 для окремих приміщень школи й об’єднати їх у 

віртуальний 3D-тур. 

Новизна роботи полягає в тому, що на конкретних фактичних матеріалах ми 

порівняли та дослідили існуючі додатки для створення віртуальних екскурсій і 

створили яскравий віртуальний 3D-тур навчальним закладом.  

      Під час написання цієї роботи ми використовували методи порівняння, аналізу, 

синтезу, систематизації та узагальнення. 
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СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМУВАННЯ GAME MAKER В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЧЕРЕЗ 

ГРУ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

 

        Автор: Сирота Владислав, учень 11 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу «Катюжанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Вишгородської районної 

ради 

       Науковий керівник: Косько Тамара Михайлівна, учитель 

інформатики Опорного загальноосвітнього навчального закладу 

«Катюжанська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Вишгородської районної ради 

 

 

Три шляхи ведуть до знань: 

шлях роздумів  - найблагородніший, 

шлях наслідування – найлегший, 

шлях дослідження – найважчий 

Конфуцій 

 

Мета дослідження: розкриття сутності технології комп’ютерних ігор, вивчення 

і аналіз можливостей програмування GAME MAKER при створенні дидактичних 

навчальних комп’ютерних ігор, на основі навчального двигуна. 

Завдання науково-дослідницької роботи: доцільність використання 

програмування двигуна GAME MAKER в практичному вигляді. 

Зв’язок даної роботи зі шкільною програмою: дана робота розкриває  

міжпредметні зв’язки в навчальному процесі та пов’язана зі шкільною програмою, 

яка відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

однією із змістових ліній курсу «Інформатика 10-11клас» (академічний рівень) 

містить тему «Основи алгоритмізації та програмування», під час засвоєння якої учні 

розробляють програми, відповідно принципів функціонування сучасного 

програмного забезпечення в середовищі операційної системи з графічним 

інтерфейсом.  
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Об’єкт дослідження: програмування комп’ютерних ігор та технології розробки 

програмних додатків. 

      Предмет дослідження: дидактична навчальна комп’ютерна гра «Острів 

скарбів». 

Наукова новизна роботи: застосування програмування двигуна GAME 

MAKER в освітньому процесі через гру для старшокласників, використовуючи 

міжпредметні зв’язки в навчальному процесі. 

Практичне значення: використання дидактичних комп’ютерних ігор у навчально-

виховному процесі дозволяє створити такі умови, за яких учень отримує мотиваційні 

стимули, що сприяють розвитку творчої активності в процесі його пізнавальної 

діяльності. Забезпечує можливість досягти високих результатів у навчанні, 

використовуючи знання з предметів гуманітарного циклу, а саме історія, українська 

література та мистецтво. 

 

 

СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 

СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ В ПІДТРИМКУ ВИВЧЕННЯ                         

3D-МОДЕЛЮВАННЯ 

 

        Автор: Демченко Анастасія, учениця 11 класу 

Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з 

поглибленим вивченням інформаційних технологій 

Білоцерківської міської ради 

       Науковий керівник: Журибеда Оксана Анатоліївна, 

учитель інформатики Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних 

технологій Білоцерківської міської ради 
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Предметом мого дослідження є технології 3D-моделювання, а об’єктом - процес 

створення тривимірних моделей засобами Blender. 

Метою моєї роботи є дослідження створення тривимірних моделей, фіксування 

етапів створення їх у форматі навчального відео і узагальнення роботи у вигляді 

проекту в підтримку вивчення елементів 3D-моделювання.  

Гіпотеза дослідження. Застосування контенту навчального проекту в підтримку 

вивчення елементів 3D-моделювання суттєво сприятиме поглибленню теоретичної 

бази знань учнів з інформатики та формування навичок створення тривимірних 

моделей. 

Результатом дослідження теоретичного матеріалу, середовища створення  3D 

моделей (Blender), навичок створення тривимірних моделей є узагальнення, що 

представлено у вигляді навчального проекту в підтримку вивчення тривимірної 

графіки в межах курсу шкільної інформатики у 9-10 класів. Створено тривимірні 

моделі та зафіксовано процес їх створення у форматі навчальних відео. Формат 

супроводжуючої документації проекту - сайт за покликанням:  https://gur-

o4.wixsite.com/blender-education. 

Результати дослідження та проектної роботи мають теоретичну і практичну 

значущість у дидактичній підтримці вивчення навчального контенту шкільної 

інформатики та отримання навичок створення тривимірних моделей.      

 

 

СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 

ТЕХНОЛОГІЯ СТИСНЕННЯ ДАНИХ 

        Автор: Лунін Леонід, учень 11 класу Броварської  

спеціалізованої  школи І-ІІІ ступенів  №7 Броварської міської ради 

        Науковий керівник: Котелевець Наталія Валентинівна, 

учитель інформатики Броварської  спеціалізованої  школи І-ІІІ 

ступенів  №7 Броварської міської ради 

 

 

https://gur-o4.wixsite.com/blender-education
https://gur-o4.wixsite.com/blender-education
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У даній роботі описані алгоритми стиснення текстових та графічних даних. 

Описані можливості візуалізації технології стиснення даних. 

Актуальність теми надзвичайно велика, адже щодня кількість інформації 

збільшується набагато швидше за темпи прискорення передачі даних. За статистикою 

компанії «Cisco», об’єм даних збільшується в 12 разів щорічно. На сьогодні це 

більше двадцяти ексабайт за тиждень. І вибір програмного забезпечення чи 

створення власного програмного продукту залежить від обізнаності та 

проінформованості людини про алгоритми стиснення даних.  

Дуже важливо звертати увагу учнів та студентів на вивчення даної теми в будь-

якому навчальному закладі. Тому, мета даного проекту полягає в тому, щоб візуально 

пояснити технологію стиснення текстових та графічних даних, використавши 

середовище Lazarus. 

Об’єкт дослідження: алгоритми стиснення даних. 

Предмет досліджень: зміна коефіцієнту стиснення, типи та об’єми файлів, які 

використовуємо. 

Методи досліджень: аналіз, порівняння, формалізація. 

Завдання дослідження: 

1) дослідити найпоширеніші алгоритми стиснення текстових та графічних файлів; 

2) використавши алгоритми, створити програму для візуалізації стиснення тексту та 

зображень; 

3) дослідити ефективність і практичну користь створеної програми.  

       Для досягнення поставленої мети було виконано такі завдання: 

1) досліджено та описано найпоширеніші алгоритми стиснення текстових та 

графічних файлів; 

2) створено програму для візуалізації стиснення тексту та  зображень з використання 

алгоритму Лемпела-Зіва-Велча (LZW); 

3) досліджено ефективність роботи створеної програми при різних вхідних даних.  
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СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДОДАТКУ ДО ТЕЛЕФОНУ: «ГРА КОЛЬОРАМИ» 

 

        Автор: Клен Владислав, учень 11 класу Трипільської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Обухівської районної 

ради 

        Науковий керівник: Шкута Галина Вікторівна, учитель 

математики, фізики, інформатики, астрономії Трипільської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Обухівської районної 

ради 

 

 

Навчально-виховний процес у школі - явище складне, багатогранне. Скільки 

б років не працював учителем, труднощі не зникають, лише змінюється їх 

характер. Сучасному школяреві потрібні якісно нові знання про людину і самого 

себе, нові гуманні стосунки з товаришами, нові можливості для росту інтелекту. В 

наш час суцільної комп’ютеризації та інформованості населення сучасні діти 

краще сприймають інформацію через відео зображення. Врахувавши сучасне 

покоління дітей, які досить часто мають вади розвитку: психічні захворювання, 

слабо розвинену моторику, мовленнєві порушення, порушення слуху і т. д. гра є 

одним із способів розвивати ці недоліки, особливо під наглядом дорослих. Це дає 

можливість активізувати бажання дитини до навчання та підвищення самооцінки, 

що є причиною покращення навчання. Мене зацікавила мова програмування С#. 

Мета дослідження: ознайомитися з мовами програмування, вивчити  мову 

програмування С# та розробити  програму додаток до телефону «Гра кольорами». 

Об’єкт дослідження: мова програмування С# 

Предмет  дослідження: розробка гри на мові програмування С++ 

Основні завдання: ознайомитися з мовами програмування, вивчити мову 

програмування С#, розробити програму додаток до телефону «Гра кольорами». 

  Результат дослідження: програма додаток до телефону «Гра кольорами» 
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Практичне застосування: матеріал використовувати на корекційних 

заняттях педагогами під час роботи із дітьми, що мають вади розвитку або для 

дітей дошкільного віку. 

Гра розрахована на 15 хв., що відповідає санітарним нормам. 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що дана розробка дає можливість 

батькам дітей дошкільного віку розвивати дітей, вчителям використовувати дану 

гру на корекційних заннятях. 

 

 

СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПОСІБНИК. ІНФОРМАТИКА 7 КЛАС 

 

 

      Автор: Красюк Максим, учень 10 класу Богуславського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3- гімназія» Богуславської районної ради 

      Науковий керівник: Мацаєнко Сергій Васильович, вчитель 

інформатики Богуславського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3- гімназія» Богуславської 

районної ради 

  

 

 

Зміст науково-дослідницької роботи полягає у розробці мультимедійного 

посібника «Інформатика 7 клас». 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що створення і використання в 

навчально-виховному процесі мультимедійних посібників – одна із актуальних 

проблем сучасної освіти, якою займаються вітчизняні та зарубіжні педагоги. 

Мета роботи: розробити мультимедійний посібник з інформатики для учнів     

7-х класів. Дослідити, як впливає використання мультимедійного посібника на 

формування ключових компетентностей в учнів.  
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Предметом дослідження є використання програми Microsoft Office PowerPoint 

для створення мультимедійного посібника. 

В процесі підготовки до написання роботи ми ставили перед собою наступні 

завдання: 

- проаналізувати можливості програми Microsoft Office PowerPoint, хмарних 

сервісів, автоматизованих систем перевірки знань; 

- створити мультимедійний посібник; 

- дослідити способи закріплення та автоматизованої перевірки знань учнів. 

У роботі нами використовувались такі методи, як: 

- дослідницький; 

- статистичний; 

- порівняльний; 

- аналітичний (аналіз та узагальнення інформації) та інші. 

Проведена робота дала нам такі результати: 

- сформулювали дидактичні вимоги до мультимедійних посібників, що 

використовуються в навчально-виховному процесі; 

- розробили мультимедійний посібник «Інформатика 7 клас». 

Ми прийшли до висновку, що використання інформаційних технологій 

значно підвищує зацікавленість дитини у навчанні, робить процес засвоєння нових 

знань більш швидким та різнобічним, сприяє вдосконаленню та закріпленню 

старого матеріалу, розвиває логічне мислення, поліпшує пізнавальну активність, 

сприяє розвитку багатьох психічних процесів. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

ТЕОРЕМА СТЮАРТА: РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

            Автор: Стадник Костянтин, учень 11 класу 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей-Мала 

академія наук учнівської молоді» Білоцерківської міської ради 

               Науковий керівник: Мельниченко Олена Петрівна, 

доцент кафедри вищої математики і фізики Білоцерківського 

національного аграрного університету, кандидат 

сільськогосподарських наук 

 

 

 

 

Теорема Стюарта є одним з класичних задач геометрiї трикутника. Найбiльш 

відомими задачами-наслiдками теореми Стюарта є формули для обчислення 

довжин медiан i бiсектрис трикутника за його сторонами, теорема Птолемея та її 

частинний випадок – теорема Аполонія. 

Систематизуючи вже існуючі задачі-наслідки та доведення теореми, було 

поставлене завдання відійти від існуючого формалізму висвітлення теми й 

охарактеризувати сучасні напрямки досліджень теореми та її зв’язок з іншими 

розділами математики. Цікавим є питання знаходження цілочисельних розв’язків 

рівності Стюарта, як пошук розв’язку діафантового рівняння.  

Актуальність даної теми обумовлюється новим пошуком у поєднанні 

встановлених геометричних підходів з іншим, алгебраїчним напрямком в 

математиці – розв’язанням діофантових рівнянь.  

Об’єкт дослідження: теорема Стюарта та її розвиток.  

Предмет дослідження: процес поєднання рівняння метричної теореми 

планіметрії Стюарта із розв’язанням діофантових рівнянь. 

Мета дослідження: представити розвиток і перспективи досліджень теореми 

Стюарта. 

Результати  дослідження: запропоновано спосіб знаходження та знайдено при 

деяких обмеженнях ряд розв’язків у цілих числах рівності Стюарта. Представлено 
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розроблений алгоритм програми знаходження цілих коренів рівняння Стюарта. 

Приведена постановка наукової проблеми − узагальненої теореми Стюарта за 

умови криволінійного трикутника. 

 

 

СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

 

СТРАТЕГІЯ ВИГРАШУ. СТРАТЕГІЯ УСПІХУ 

 

 

           Автор: Лубінець Дарія, учениця 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія Перспектива» -

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Володимира 

Мономаха» Бориспільської міської ради  

             Науковий керівник: Шолудько Олена Володимирівна, 

учитель математики Бориспільського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія Перспектива» - загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів імені Володимира Мономаха» Бориспільської міської 

ради 

 

 

 

У процесі цілеспрямованої людської діяльності виникають ситуації, в яких 

інтереси окремих осіб або прямо протилежні, або все ж таки, за певних умов, 

збігаються. Для того, щоб знайти компроміс або вийти переможцем зі складної 

ситуації, потрібно розвивати логічне мислення. Школа повинна не тільки формувати 

в учнів міцну основу знань, умінь і навичок, а й максимально розвивати розумову 

активність – учити мислити. Стратегія успіху (або виграшна стратегія) в теорії ігор – 

план гри, реалізація якого дозволяє гравцю одержати перемогу незалежно від дій 

суперника.   

Метою даної роботи є розгляд таких понять як теорія ігор, математичні ігри, 

стратегія успіху, а також наведення прикладів задач по виграшній стратегії, методів 

їх розв’язку, експериментально перевірити правильність рішення. 

Для реалізації цієї мети передбачається вирішити такі завдання: 

1. Детально вивчити таку галузь прикладної математики, як виграшна 

стратегія в математичних іграх. 

2. Розглянути приклади задач і їх розв’язання, що пов’язані з даною темою. 
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3. Провести експерименти, щоб підтвердити доцільність стратегії 

вибраної для розв’язання чи гри. 

Об’єкт дослідження: математичні ігри, задачі, побудовані на принципі гри. 

Предмет дослідження: виграшна стратегія, і методи розв’язання задач, що 

побудовані на принципі гри. 

Тому актуальність даної теми незаперечна, не тільки тому, що задачі на 

виграшну стратегію часто пропонують на олімпіадах з математики, але й тому, що в 

наш час передових технологій математичні ігри дозволяють значно просунутись у 

створенні штучного інтелекту.  

Наукова новизна роботи: полягає в тому, щоб розкрити тему, що 

відноситься до прикладної математики – секції, що в навчальному плані шкільної 

освіти майже не згадується. 

У першому розділі ми розглядаємо загальні поняття, що відносяться до 

теорії ігор. 

У другому розділі знайомимось з математичними іграми, їх визначенням і 

прикладами. 

Третій розділ присвячений стратегії успіху і методам її знаходження. 

У четвертому розділі наводимо приклади задач по виграшній стратегії, 

різних методів їх розв’язку, а також експериментально перевіряємо деякі з них. 

У п’ятому розділі відповідаємо на питання, як виграти в математичних іграх, 

і проводимо експерименти на підтвердження виграшної стратегії. 

У ході нашого дослідження ми прийшли до наступних висновків: 

1. Варто зазначити, що існує багато різних видів ігор, в залежності від 

методів класифікації: кооперативні та не кооперативні; симетричні та 

антисиметричні; з нульовою та ненульовою сумою; паралельні та послідовні; з 

повною та неповною інформацією; ігри з нескінченним числом ходів; дискретні та 

неперервні. 

Також те, що теорія ігор – теорія математичних моделей прийняття 

оптимальних рішень в умовах конфлікту. Вона широко використовує різноманітні 

математичні методи й результати теорії ймовірностей, класичного аналізу, 

функціонального аналізу (особливо важливими є теореми про нерухомі точки), 

комбінаторної топології, теорії диференціальних та інтегральних рівнянь та інші. 

Специфіка теорії ігор сприяє розробці різноманітних математичних напрямів 

(наприклад, теорія опуклих множин, лінійне програмування і так далі). 

Як математична дисципліна, теорія ігор зародилась одночасно з теорією  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Конфлікт
https://uk.wikipedia.org/wiki/Теорія_ймовірностей
https://uk.wikipedia.org/wiki/Математичний_аналіз
https://uk.wikipedia.org/wiki/Комбінаторна_топологія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Диференціальне_рівняння
https://uk.wikipedia.org/wiki/Опукла_множина
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Математична_дисципліна&action=edit&redlink=1
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ймовірностей у XVII столітті, але протягом майже 300 років практично не 

розвивалась. Але після декількох праць, присвячених цій темі, ідеї, методи і 

результати теорії ігор почали застосовувати в інших галузях знань, які мають справу 

з конфліктами: в військовій справі, в питаннях моралі, при вивченні масової 

поведінки індивідів, які мають різні інтереси (наприклад, в питаннях міграції 

населення, або при розгляді біологічної боротьби за існування). 

2. Проаналізувавши інформацію з різних джерел, приходимо до висновку, що 

однією з можливостей розвитку логічного мислення є математичні ігри. Деякі з них 

прості і не займають багато часу. Їх можна використовувати як розминку на уроках, а 

інші, більш складні – під час проведення факультативів. 

Математична гра, перш за все, передбачає знання предмета. По-друге, учень 

вчиться планувати свою роботу, оцінювати свої результати та результати суперника. 

Гра спонукає учня до пізнавальної активності, підвищує інтерес до математики, 

сприяючи при цьому особистому самовдосконаленню. А також навели приклади 

математичних ігор таких як шашки, хрестики-нулики, шахи. 

3. Стратегія успіху (або виграшна стратегія) – в теорії ігор план гри, 

реалізація якого дозволяє гравцю одержати перемогу незалежно від дій суперника. 

Існує два види стратегій: симетрична і парна, а також різні методи їх знаходження: 

відповідність, розв’язування з кінця та передача ходу. 

       4. В ході нашого дослідження ми не тільки навели приклади математичних 

ігор та задач на виграшну стратегію, але й показали, як їх розв’язувати і довели 

правильність їх розв’язання експериментально. Для розв’язку даних задач і пошуку 

симетричної стратегії допомагають теорія парності, знання в області симетрії, а 

також знання специфіки гри і формули по знаходженню стратегії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/17_століття
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мораль
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Масова_поведінка_індивідів&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Масова_поведінка_індивідів&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Міграція_населення
https://uk.wikipedia.org/wiki/Міграція_населення
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯНЬ ВИЩИХ СТЕПЕНІВ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ 

 

       Автор: Козинець Назарій, учень 11 класу Березанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Березанської міської  

ради 

       Науковий керівник: Комар Надія Анатоліївна, учитель 

математики Березанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№4 Березанської міської  ради 

 

 

 

 

 

Задачі, що зводяться до рівнянь вищих степенів, вчені Вавилона вміли 

розв’язувати ще понад 4 тисяч років тому. 

Китайські математики понад 2 тисячі років тому розробили загальний метод 

розв’язування рівнянь вищих степенів і описали його у трактаті «Математика в 

дев’яти книгах». 

Давньогрецький математик Діофант (III ст.) знаходив натуральні розв’язки і 

таких, наприклад задач: «Знайдіть два числа з даною різницею і таких, щоб різниця їх 

квадратів була більшою за їх різницю на задане число».  

Такі системи вміли розв’язувати ще стародавні вавилоняни. У зв’язку з 

пошуком найбільш раціональних прийомів розв’язування рівнянь вищих степенів 

виникла та почала розвиватися у XVII ст. теорія визначників. 

Алгебраїчні рівняння першого степеня з одним невідомим роз’язували вже 

в Стародавньому Єгипті та Вавілоні. Вавілонські писці вміли розв’язувати і квадратні 

рівняння, а також найпростіші системи лінійних рівнянь та рівнянь другого степеня. 

За допомогою складених таблиць вони розв’язували деякі рівняння третього степеня, 

наприклад, .  В Стародавній Греції квадратні рівняння роз’язували за 

допомогою геометричних побудов. Користуючись геометричними методами 

математики Середньовіччя, досліджували кубічні рівняння, але їм не вдалося вивести 

формулу для їх розв’язку. Першим значним відкриттям західноєвропейської 
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математики було отримання в XVI ст. формули для розв’язування кубічного 

рівняння. Як відомо, це відкриття належить математику-самоучці Н. Тартальї : 

 
В цей же час Л. Феррарі знайшов розв’язування рівнянь четвертого степеня, 

ми їх знаємо як біквадратні рівняння. Однією з важливих завдань теорії алгебраїчних 

рівнянь в XVII – XVIII ст. було знаходження формул для розв’язування рівнянь 

п’ятого степеня. Після безрезультатних пошуків багатьох алгебраїстів, зусиллями 

французького вченого Ж. Лагранжа ( 1736 – 1813 р.р.),  італійського вченого П. 

Руффіні ( 1765 – 1822 р.р.)  та норвежського вченого Н. Абеля (1802 – 1829 р. р.) було 

доведено, що не існує формули, за допомогою якої можна виразити корені будь-якого 

рівняння п’ятого степеня через коефіцієнти рівняння, використовуючи дії добування 

коренів. Ці дослідження продовжив К. Гаусс ( 1777 – 1855 р.р. ), а завершив Е. Галуа 

( 1802 – 1829 ). 

В теперішній час теорія систем алгебраїчних рівнянь перетворилася в 

самостійну галузь математики, яка називається – алгебраїчна геометрія. 

Актуальність теми полягає в тому, що за допомогою рівнянь вищих 

степенів можна досить просто розв’язати велике коло найрізноманітніших 

математичних задач. На мові рівнянь умови задач набувають наочності, що спрощує 

їх аналіз. Розв’язання стають доступнішими, на відміну від розв’язків іншими 

методами. Теорія розв’язування рівнянь вищих степенів приваблива тим, що 

допомагає розв’язувати серйозні математичні і прикладні проблеми. При вивченні 

математики в школі цьому розділу, крім класів з поглибленим вивченням 

математики, часу не виділяється.  

Під терміном «рівняння вищих степенів» розуміються рівняння виду f (x) = 

0, де f (x) - многочлен степеня вище двох. Це може бути кубічне рівняння 

 або рівняння четвертого степеня 

, або рівняння п'ятого степеня, і так далі. Серед них є 

такі рівняння, розв’язування яких зводяться, як правило, до лінійних і квадратних по 

добре відомим методам. Це розкладання на множники многочлена  і введення 

нової змінної. Але викликали великий інтерес нелінійні рівняння загального вигляду, 

розв’язування яких неможливо знайти зазначеними методами. Переді мною постало 

питання: чи існують інші способи вирішення рівнянь вищих степенів? Чи не 

спробувати чи, як це робиться в математиці, відшукати загальну формулу, придатну 

для розв’язування будь-яких рівнянь? 

Об’єктом дослідження даної роботи виступає рівняння вищих степенів. 
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Предмет дослідження: способи та методи розв’язання рівнянь вищих 

степенів. 

Метою дослідження  є аналіз теоретичних відомостей з математичної і 

математико-методичної наукової літератури і розробка різних прийомів 

розв’язування як математичних, так і прикладних задач. 

Завдання дослідження: 

1. Розглянути основні теоретичні відомості з даної теми; 

2. Проаналізувати наукову та методичну літературу з даної теми; 

3. Вивчити можливості застосування рівнянь вищих ступенів при розв’язанні задач; 

4. Створити доцільний відбір задач і прикладів. 

В якості наукової новизни здобутих результатів в даній роботі 

узагальнено основний теоретичний матеріал з даної теми, обсяг якого є достатнім для 

того, щоб як учні, так і вчителі мали змогу розв’язувати завдання з використанням 

рівнянь вищих степенів. Вивчено та систематизовано можливості застосування 

рівнянь вищих степенів при розв’язувані задач. Також, детально описано методи 

розв’язування рівнянь вищих степенів. Зроблено висновок, що рівняння вищих 

степенів як застосовувалися, так і продовжують застосовуватися в різних галузях 

науки, а це в свою чергу змушує задуматися над тим, що все-таки варто приділяти 

більш належну увагу даному розділу математики в шкільному курсі. Теорію рівнянь 

вищих степенів можна розглядати з учнями при вивченні математики на 

факультативах.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що в даній роботі зібрано та опрацьовано теоретичний матеріал з приводу 

рівнянь вищих степенів з багатьох різних джерел. Теоретичний матеріал та 

підібраний ряд завдань з їх розв'язками, які містяться в даній роботі, можуть бути 

використані вчителями при написанні посібників, вдосконаленні існуючих та 

розробці нових навчальних програм спецкурсів, факультативів, гуртків.  

Результати: З'ясувалось, що загальної формули, яка застосовується до всіх 

рівнянь п'ятого степеня і вище, не існує. Але є спеціальні обчислювальні методи, що 

дозволяють знайти коріння будь-якого рівняння з будь-якою наперед заданою 

точністю, анітрохи не меншою, ніж дають обчислення за готовими формулами, тому 

що в прикладних задачах нас цікавлять тільки наближені значення коренів рівняння. 

На практиці переконливим є те, що розв’язування вищих рівнянь зводяться, як 

правило, до квадратного, або до певними формулами Вієта, Кардано, Феррарі. 

Найбільш загальний прийом розв’язування рівнянь довільного степеня спирається на 

теорему Безу. 
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЧИСЕЛ У МАТЕМАТИЦІ 

  

            Автор: Новік Олександр, учень 9 класу Богуславської 

спеціалізованої школи №1- загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів Богуславської районної ради 

          Науковий  керівник:   Поліщук Тетяна Анатоліївна, 

учитель математики Богуславської спеціалізованої школи №1-

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів Богуславської 

районної ради 

 

 

 

Виникнення чисел в нашому житті не випадковість. Неможливо уявити собі 

спілкування без використання чисел. Історія чисел захоплююча і загадкова. Людству 

вдалося встановити цілу низку законів і закономірностей світу чисел, розгадати 

деякі таємниці і використовувати свої відкриття в повсякденному житті. Без чудової 

науки про числа – математики неможливо уявити сьогодні ні минуле, ні майбутнє. 

Математика мимоволі пов'язує єдиною ниткою народи світу. Вона змушує їх 

співпрацювати і спілкуватися між собою. Світ повний таємниць і загадок. Але 

розгадати їх можуть тільки допитливі. 

Сучасна наука зустрічається з такими величинами, що для їх вивчення 

доводиться винаходити все нові види чисел. І мені б хотілося продовжити вивчення 

чисел, адже я тільки знаю натуральні числа. 

Предметом мого дослідження є натуральні числа та їх властивості.  

 Мета роботи: якомога більше відшукати натуральних чисел, які мають 

певні особливості та встановити їх властивості й закономірності.  

 Основними методами дослідження видів чисел є вивчення та опрацювання 

літературних джерел, систематизація даних.  

 Завдання дослідження:  

1. Розглянути основні етапи розвитку натуральних чисел. 

2.  Виділити цікаві види дивовижних натуральних чисел: прості, числа -      

близнюки, фігурні, досконалі, дружні та інші.  
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3. Встановити цілий ряд властивостей, законів і закономірностей цих чисел.  

4. Розв’язати задачі, застосувавши особливості досліджуваних чисел. 

  Практичне значення полягає в тому, що розглянуті особливості чисел 

можуть поповнити навчальний матеріал з алгебри та розширити знання юних 

математиків – учнів, які вміють аналізувати, міркувати, розв’язувати нестандартні 

задачі. 

 

 

СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ ФІЗИЧНИХ 

ОСІБ 

 

 

        Автор: Захарова Єлизавета, учениця 10 класу 

Ірпінського навчально-виховного об’єднання «Ірпінський 

ліцей інноваційних технологій – Мала академія наук» 

Ірпінської міської ради 

         Науковий керівник: Пацай Богдан Дмитрович, 

кандидат фізико – математичних наук доцент, учитель 

математики Ірпінського навчально-виховного об’єднання  

«Ірпінський ліцей  інноваційних технологій – Мала академія 

наук» Ірпінської міської ради 

 

 

На сучасному етапі розвитку інвестиційних ринків, під час активізації інтеграції 

України у світовий економічний простір та при використанні нових видів валют, у 

тому числі криптовалют, у фізичних осіб з’являються нові можливості для 

ефективного використання власних фінансових ресурсів з метою їх примноження. 

Збільшення можливостей супроводжується зростанням фінансових ризиків, 

пов’язаних з втратою грошових коштів та інших інвестиційних цінностей, які 

супроводжують будь-яку інвестиційну діяльність фізичних осіб. Для оптимального 

використання заощаджень та врахування багатьох факторів, що впливають на 

прийняття кінцевих інвестиційних рішень, необхідно застосовувати сучасні 
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математичні моделі аналізу діяльності фізичних осіб у межах вітчизняного 

інвестиційного ринку.  

Актуальність даної теми зумовлена сучасними викликами інвестиційного 

ринку, що постають перед фізичними особами, які бажають вкласти кошти з метою 

отримання додаткового доходу з урахуванням фінансових ризиків у сучасних 

ринкових умовах. 

В інвестиційній теорії застосовують ряд математичних моделей, які активно 

використовуються в межах їх функціонального призначення. Як правило, 

дослідники зосереджуються на формуванні інвестиційних портфелів установ різного 

типу власності. В Україні багатьма вченими, такими як Алексеєнко М., Ватаманюк 

О.З., Гайдамака Е.Н., Дорофеєва Н., Ільченко Т.М., Лебедь В.Н., Пасажко Т.С., 

Панчишин С., Савлук М., Смовженко Т.С.  розглядалось питання використання 

фінансових ресурсів домогосподарств, фізичних осіб-підприємців,  як 

інвестиційного потенціалу. Однак недостатня обґрунтованість інвестиційних 

напрямів, що вибираються фізичними особами під час прийняття рішень, залишає це 

питання актуальним, особливо в умовах мінливого середовища ринкової економіки. 

Мета роботи: сформувати оптимальний інвестиційний портфель фізичної 

особи. Для досягнення визначеної мети виділено наступні завдання: 

 проаналізувати різні складові інвестиційного портфеля; 

 сформувати перелік цінних паперів, що будуть використовуватись у 

представленій математичній моделі; 

 дослідити математичні моделі для формування оптимального 

інвестиційного портфелю; 

 сформувати оптимальні інвестиційні портфелі відповідно до стратегії 

вкладення із врахуванням ризику. 

Об’єктом дослідження є розвиток сучасних методів і моделей, що 

використовуються в процесі формування оптимального інвестиційного портфеля. 

Предметом дослідження є розвиток економічних відносин у вимірі таких 

факторів, які впливають на формування інвестиційного портфелю фізичної особи. 

Методичною базою є моделі Марковіца, квазі-Шарпа, методи аналізу і синтезу. 

Практичне значення роботи: в роботі проаналізовано математичні моделі, що 

використовуються при формуванні інвестиційних портфелів. Вперше здійснено 

порівняльний аналіз інвестиційних портфелів, що містять різного типу портфелі в 

умовах мінливості економіки України, зокрема криптовалюту, та проаналізовано їх 

залишкові ризики. Сформовано оптимальні інвестиційні портфелі для прямої та 

зворотної задачі. 
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СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 
 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ 

ЗАДАЧ З ХІМІЇ 

 

    Автор: Кляра Олександра, учениця 11 класу НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ліцей» Обухівської 

міської ради 

              Науковий керівник: Вольська Марина Миколаївна, 

вчитель математики НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3-ліцей» Обухівської міської ради 

 

 

 

 

Предмет дослідження: математичні розрахунки при розв'язуванні задач з 

хімії, основні помилки, які виникають при цьому. 

Об’єкт дослідження: задачі з хімії, які розв'язуються за допомогою 

математичних методів. 

  Мета роботи: дослідження застосування математичних розрахунків при 

розв'язуванні задач з хімії та виявлення основних помилок учнів, які 

допускаються при цьому. 

Актуальність дослідження: при розв'язуванні задач із хімії важливо вміти 

користуватися математичним апаратом та вибирати з численних методів і 

прийомів математики ті, які потрібні для вирішення даного питання чи 

розв'язування задачі, та правильно скористатися ними. У роботі розглянуто 

основні моменти використання математичних розрахунків при розв'язуванні 

хімічних задач та вказано основні помилки учнів, яких можна уникнути. 

Новизна роботи полягає в тому, що ми вперше зробили спробу дослідити 

застосування математичних розрахунків при розв'язуванні задач з хімії та 

виявлення помилок, що виникають при цьому. В роботі показано тісні 

міжпредметні зв'язки математики та хімії. 

Результати та практичне значення дослідження. Матеріали нашої 

роботи узгоджуються зі шкільною програмою предметів математичного циклу та  

хімії. 
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Використання дослідницьких матеріалів при вивченні математики дає 

можливість поглибити інтерес до предмету, вказує на її прикладне спрямування, 

зокрема, дозволяє подивитись на математику, як на корисний інструмент 

розв’язання багатьох хімічних задач. 

Завдання науково-дослідницької роботи:  

1) здійснити аналіз основних методів застосування математичних 

розрахунків при розв'язуванні задач з хімії;  

2) узагальнити та розкрити основні алгебраїчні помилки учнів, 

запропонувати способи їх уникнення. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ АЛГЕБРИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В КРИПТОГРАФІЇ 

 

  Автор: Камінський Євген, учень 11 класу Броварської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської ради 

              Науковий керівник: Ішуніна Наталія Федорівна, вчитель 

математики Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 

Броварської міської ради 

 

 

 

 

 

 

Мета роботи - дослідити та вдосконалити теоретичну та практичну базу з 

криптографії шифрами, їх видами та властивостями. 

Актуальність роботи обумовлена, з одного боку, великим інтересом до теми 

«криптологія» у сучасній науці, та з іншого, широким застосуванням її при 

збереженні інформації. 

Під час роботи досліджувались теоретичні та історичні аспекти, різні види 

шифрів. 
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Підсумком роботи є практичне застосування теорії подільності цілих чисел 

при побудові деяких шифрів. 

Особисто для мене вивчення теми виявилось дуже цікавим. У процесі 

дослідження я сам для себе зробив деякі нові відкриття, пов’язані з темою роботи.  
 

 

 

СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

ГРАФИ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

             Автор: Ал Хадам Мурат, учень 9 класу Боярського 

навчально-виховного комплексу «Колегіум-загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №3» Києво-Святошинського району 

             Науковий керівник: Бондарчук Наталія Миколаївна, 

учитель математики Боярського навчально-виховного 

комплексу  «Колегіум-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» 

Києво-Святошинського району 

 

 

 

Сьогодні, у час бурхливого розвитку різних галузей науки і техніки, перед 

людиною постає багато викликів. Це впливає на актуальність дослідження 

сучасних проблем і пошуку їх подолання. Зокрема, теорія графів залишається дуже 

перспективною. У цьому полягає актуальність обраної теми. 

Метою дослідження є узагальнення знань про графи та вивчення 

раціональних способів їх використання, пошуку нових можливостей та перспектив. 

З даної мети та умов перед нами постали такі завдання: 

 простежити основні поняття про графи; 

 проаналізувати використання графів на практиці. 

Наукова новизна дослідження проявляється в тому, що нами здійснена 

систематизація та аналіз сучасних  наукових матеріалів щодо застосування теорії 

графів, запропонований можливий вигляд естакади через залізничну колію ст. 

Тарасівки. 
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Практичне значення даної роботи полягає в тому, що її матеріали можуть 

бути  використані на уроках математики, факультативах та заняттях тематичних 

гуртків. 

Робота складається з двох розділів. У першому подана теорія та основні 

поняття про графи. У другому наведено приклади практичного застосування графів 

у різних галузях науки та житті. У результаті аналізу застосування графів зробимо 

висновок, що саме за допомогою графів можна розв’язати багато важливих 

проблем.  Перспективними напрямками подальшого розвитку теорії графів є такі 

науки, які швидко розвиваються, наприклад: комп’ютерні технології, хімія, 

генетика та інші. Способи використання графів до кінця ще не вивчені, тому є 

доцільним продовжувати досліджувати їх та знаходити нові напрямки практичного 

застосування.  

 

 

СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

ТЕОРІЯ ХАОСУ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

      Автор: Стахнюк Ілля, учень 11 класу Лизогубовослобідського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дитячий садок» Згурівської районної ради 

      Науковий керівник: Казько Марина Василівна, учитель 

математики Лизогубовослобідського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 

Згурівської районної ради 

 

 

Актуальність теми дослідження. Техніки теорії хаосу використовувалися для 

моделювання біологічних систем, які, безперечно, є одними з найбільших хаотичних 

систем з усіх, що можна собі уявити. Системи динамічних рівностей 

використовувалися для моделювання всього - від росту популяцій та епідемій до 

аритмічного серцебиття. 
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Насправді, майже будь-яка хаотична система може бути змодельована - ринок 

цінних паперів породжує криві, які можна легко аналізувати за допомогою дивних 

атракторів на відміну від точних співвідношень; процес падіння крапель, які 

протікають з водопровідного крана здається випадковим при аналізі неозброєним 

вухом, але якщо його зобразити як дивний атрактор, відкривається приголомшливий 

порядок, якого не можна було б очікувати від традиційних засобів. 

Метою дослідження є галузі застосування хаотичних систем та вивчення 

елементів теорії хаосу в контексті динамічних систем, орбіти яких мають хаотичний 

характер. 

Об’єктом дослідження є теорія хаосу. 

Предметом є теоретичний матеріал про теорію хаосу, взятий з різної наукової 

літератури. 

Отримані результати: 

1. Було проведено пошук інформації, де застосовується теорія хаосу, отримано 

наступні результати: 

 для моделювання різних систем в різних наукових галузях (економіка, фізика, 

математика, інформатика, інженерія, психологія, політика) та для моделювання 

біологічних систем (від росту популяцій та епідемій до аритмічного серцебиття); 

 для моделювання організаційної поведінки; 

 для створення кращого зв’язку. 

2. Було показано, як функціонують динамічні системи. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН 

 

               Автор: Авраменко Даніїл, учень 9 класу Комунального 

    закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей- інтернат» 

              Науковий керівник: Гаркуша Ірина Леонідівна, вчитель  

    інформатики Комунального закладу Київської обласної ради    

    «Фастівський ліцей інтернат» 
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Математика - це не тільки струнка система законів, теорем, задач, але і 

унікальний засіб пізнання краси. Зусиллям математиків було пояснено, вивчено і 

глибоко проаналізовано таке поняття, як «золотий перетин». Вважається, що саме 

пропорції "золотого перетину" обумовлюють красу людського тіла і творів 

мистецтва. 

Золотий перетин - це такий пропорційний поділ відрізка на дві нерівні 

частини, при якому весь відрізок відноситься до більшої частини так, як більша 

частина відноситься до меншої. Приблизна його величина, яку прийнято позначати 

грецькою буквою φ = 1,6180339887. В заокругленому відсотковому значенні 

пропорції частин цілого будуть співвідноситися як 62% до 38%. Це співвідношення 

діє не лише в математиці, воно діє у всіх формах простору і часу. 

Об’єкт дослідження – пропорція «золотого перетину». 

          Предмет дослідження – відображення золотого перетину в аспектах 

діяльності людини: геометрії; живописі; архітектурі; живій природі та ін. 

Методи дослідження: 1) теоретичні; 2) емпіричні; 3) загальнонаукові. 

Основні завдання дослідження: 

- проаналізувати та узагальнити матеріал про золотий перетин; 

- дослідити правило золотого перетину на предметах мистецтва, 

древніх спорудах, в природі, на повсякденних інструментах, створених руками  

людини. 

Новизна дослідження полягає в практичному підтвердженні висунутої гіпотези. 

Практичне значення дослідження. Знання про золотий перетин та його 

численні застосування в природі, науці та мистецтві можуть збагатити кожного з 

нас. А це означає, що вивченню унікальних властивостей та застосувань золотого 

перетину в оточуючому нас світі необхідно приділяти в освітньому процесі не 

менше уваги, ніж теоремі Піфагора. І тоді вивчення математики, яку переважно 

розглядають як суху та нецікаву дисципліну, перетвориться в захоплюючий пошук 

математичних закономірностей оточуючого нас світу, тобто введення золотого 

перетину в викладання математики підвищить зацікавленість учнів до вивчення 

цього предмету. 

Висновки: 

- Золотий перетин – це закон краси, який описує математика. 

- Золотий перетин – це такий пропорційний поділ відрізка на нерівні 

частини, при якому весь відрізок так відноситься до більшої частини, як сама 

більша частина відноситься до меншої. 
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- Поняття золотого перетину ввів у науковий обіг давньогрецький 

математик і філософ Піфагор у VI ст. до н.е., хоча таке співвідношення 

використовувалося ще в Древньому Єгипті та Вавилоні. 

- Золотий перетин присутній не лише у математиці, а й в мистецтві, 

фотографіях, архітектурі, природі тощо. 

- Безліч оточуючих нас предметів мають за свою основу пропорцію 

золотого перетину. Тож висунута гіпотеза знайшла своє підтвердження. 

 

 

СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

ПРИКЛАДНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРОМ 

 

         Автор: Біська Катерина, учениця 11 класу Білоцерківської 

спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів 

№16 ім. М.О.Кириленка Білоцерківської міської ради 

        Науковий керівник: Кирдей Ірина Дмитрівна, вчитель 

математики Білоцерківської спеціалізованої природничо-

математичної школи І-ІІІ ступенів №16 ім. М.О.Кириленка 

Білоцерківської міської ради 

 

 

Актуальність та доцільність обраної теми: Завдання з параметрами, які 

описують економічні процеси і явища – це наслідок практичних досліджень. 

Розв’язування таких завдань дозволяє зрозуміти суть багатьох базових економічних 

процесів та явищ. 

Об’єкт дослідження – рівняння, що мають фундаментальне значення в 

економічній теорії. 

Предмет дослідження – залежність економічних процесів та явищ від 

параметрів, які впливають на формулювання висновків та прийняття рішень. 

Метою роботи є дослідження алгоритмів, створення і розв’язування рівнянь з 

параметрами, які описують економічні процеси та явища. 

Економіка – це галузь людської діяльності, яка призначена для задоволення 

людських потреб та є загальним об’єктом для вивчення економічних наук. Серед 

великої кількості економічних наук доречно виділити теоретичну і прикладну 

економіку, які представляють найбільш актуальні напрями дослідження для 
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пізнання найважливіших процесів життя. Не дивлячись на те, що природною метою 

економічного життя є споживання, найважливішою сферою економіки є 

виробництво благ та послуг. Без його розвитку неможливе існування ринку та всієї 

економічної системи. 

    Рівняння з параметром перевіряють не тільки вміння працювати за 

алгоритмом, але й здатність до пошуку нестандартних рішень, формуючи при цьому 

творчий підхід до виконання завдань. 

Важливу роль під час розв’язування завдань із параметрами відіграють 

властивості функцій та їх графіки. 

Складність таких задач полягає в тому, що, з одного боку, параметр а 

вважається фіксованим, а це дає можливість оперувати ним як числом, з іншого, - 

параметр вважається фіксованим, але довільним, тобто невідомим числом, що 

потребує проведення відповідних досліджень. 

Розв’язування завдань із параметрами розвиває логічне мислення, формує 

навички дослідницької діяльності, удосконалює техніку тотожних перетворень. 

  Виконана робота розширює уявлення про методи розв’язування рівнянь з 

параметрами та дозволяє розглянути їх практичне значення. 

У роботі описано основні поняття, якими можна оперувати при розв’язуванні 

рівнянь з параметром та встановлено типи рівнянь, що розв’язуються графічно та 

алгоритми їх розв’язання.  

Представлено приклади розв’язування рівнянь різними способами.  

Важливим є наведені приклади рівнянь та систем рівнянь, що 

використовувалися у зовнішньому незалежному оцінюванні попередніх років, які 

варто розв’язувати графічним методом. 

Автор дослідження мала на меті показати, яким чином одержані знання з 

математики можуть бути корисними при аналізі економічних ситуацій. 

Під час дослідження еластичність попиту і пропозиції морозива популярної 

марки місцевого молокозаводу за допомогою параметричного рівняння другого 

степеня було встановлено тенденцію коливання цін та обгрунтовано його вартість. 

Практичні рекомендації: методи й методики, розглянуті в науковій роботі, 

будуть у нагоді при підготовці до ЗНО, олімпіад та інших іспитів. Результати 

досліджень можуть стати в нагоді всім, хто цікавиться практичним застосуванням 

теоретичних аспектів розв’язування рівнянь з параметрами. 



 

 

 

 

СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

 

 

ХАОТИЧНА ДИНАМІКА В ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ 

 

       Автор: Мацегора Тетяна, учениця 10 класу 

Броварської спеціалізованої школи I-III ступенів №5 імені 

Василя Стуса Броварської міської ради 

        Науковий керівник: Тихенька Людмила Андріанівна, 

вчитель математики Броварської спеціалізованої школи  

I-III ступенів №5 імені Василя Стуса Броварської міської 

ради 

 

 

 

 

Предмет дослідження: динамічна поведінка в екологічних системах. 

Об’єкт дослідження: взаємовідносини хижаків та їх здобичі. 

      Актуальність роботи: з кожним днем кількість і серйозність екологічних 

проблем росте, що призводить до забруднення навколишнього середовища, 

винищення природних ресурсів, вирубки лісу. Всі ці чинники впливають на 

поведінку популяцій тварин і можуть призводити до знищення виду або цілої 

популяції. Прогнозування поведінки екологічної системи, враховуючи екологічні 

чинники, вплив людської діяльності та зв’язки між різними популяціями, може 

запобігти зникненню цілого виду з нашої планети та допомогти зберегти 

навколишнє середовище, природу та баланс на нашій планеті. 

     Мета дослідження: Узагальнити та дослідити логістичну модель на 

випадок взаємодії популяцій хижаків і їх здобичі під впливом різноманітних 

чинників та умов. 

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: 

1. Дослідити одновимірну логістичну модель для однієї популяції та її різні 

динамічні режими. 

2. Дослідити двовимірну логістичну модель, яка зображає взаємозв’язки між 

двома різними популяціями. 

3. Побудувати та проаналізувати графіки для двох популяцій при хаотичних і 

періодичних режимах, різних початкових умовах і сил залежності. 

4. Створити модель для більш складних відносин в екологічних системах. 
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У результаті виконаної роботи було встановлено, що: взаємодія між 

популяціями може так само як стабілізувати, так і піддати хаотичній поведінці 

популяції, а періодичне змінення сили взаємодії може пригнічувати та посилювати 

хаос, створювати «острівки» регулярного руху у хаотичній поведінці. 

Наукова новизна роботи: було графічно змодельовано поведінку складної 

системи з двох популяцій при різних динамічних режимах; знайдено певні 

значення, де взаємодія посилює та пригнічує хаос; запропоноване періодичне 

змінення взаємодії у моделях та досліджено його вплив; створено тривимірну 

логістичну модель; створено програму в Microsoft Excel для моделювання. 

 

 

СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

        Автор: Кушнір Ганна, учениця 9 класу Фастівського навчально-

виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій - 

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №9» 

Фастівської міської ради 

        Науковий керівник: Андрієнко Наталія Олександрівна, 

вчитель математики Фастівського НВК «Ліцей інформаційних 

технологій - Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№9» Фастівської міської ради 
 

 

 

Мета роботи полягає у математичному моделюванні освітнього потенціалу 

населення в Україні. 

Актуальність теми. Освітні процеси, які відбуваються в будь-якій країні, 

мають визначальний і безпосередній вплив на розвиток економіки і соціального 

стану населення. Освітній рівень кожної людини впливає на її працевлаштування, 

здоров’я, соціальний статус, духовність тощо. Тому освіта є обов’язковою в житті 

людини. Але сучасний стан розвитку України не приводить до покращення 

функціонування та розвитку закладів освіти, їх фінансування не відповідає 

цивілізованим нормам, а методика фінансування суперечить законодавчим 

зобов’язанням щодо її безкоштовності. На теперішній час модернізація, а саме 

реформування системи освіти та освітнього потенціалу населення – є головною та 

актуальною задачею нашої країни. Тому обрана тема є своєчасною і актуальною. 
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Завдання науково-дослідницької роботи. 

 узагальнити теоретичні положення про сутність освітнього потенціалу; 

 дослідити показники та методи моделювання освітнього потенціалу; 

 виконати моделювання загального розміру видатків бюджету на освіту; 

 виконати моделювання видатків бюджету за рівнями освіти; 

 обґрунтувати стан освітнього потенціалу на 2019-2020 роки на основі 

математичного моделювання; 

 визначити особливості освітньої реформи в Україні та її вплив на освітній 

потенціал. 

Об’єктом дослідження є освітній потенціал населення. 

Предмет дослідження - математичне моделювання освітнього потенціалу 

населення. 

Методи дослідження. У роботі використовувалися такі методи: аналізу та 

синтезу, індукції та дедукції (для дослідження сутності та складових освітнього 

потенціалу), горизонтального і вертикального аналізу (для визначення динаміки 

освітнього потенціалу), моделювання (для проектування освітнього потенціалу 

2019-2020 рр.), табличний та графічний. 

Новизна досліджень. Вивчила теоретичні питання з даної теми та виконала 

моделювання освітнього потенціалу в Україні. 

Практична значимість.  Дослідження спрямоване на вивчення стану 

освітнього потенціалу та може бути використане Міністерством освіти України, 

управліннями освіти і науки місцевих органів влади при розробці стратегічних та 

тактичних планів, а також у навчальних закладах під час викладання дисциплін. 

 

 

СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДО СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТІВ ПАРКУ 

ВІДПОЧИНКУ 

 

       Автор: Немощенков Назар, учень 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської 

міської ради 

        Науковий керівник: Пономаренко Наталія Григорівна, 

учитель інформатики Білоцерківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської міської ради 
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Мета роботи - представити моделі задач прикладного характеру, що 

розв’язуються за допомогою знаходження похідної: визначити найбільший радіус 

кола, вписаного в параболу, та обчислити найбільший об’єм моделі циліндричної 

форми, вписаної в кулю. 

Робота складається із двох розділів, розглянуто поняття похідної, 

екстремуму функції, а також деякі цікаві історичні факти, а також показано, яка 

місцевість біля Білої Церкви для побудови парку відпочинку є найкращою. 

Створено математичні моделі авторських задач можливої побудови дитячої 

залізниці та освітлення парку. 

Сутність проблеми обраної теми полягає в правильному створенні 

математичних моделей, що описуються за допомогою похідної, та застосування 

методів математичного аналізу для їх оптимізації. 

Предмет дослідження: похідна функції та її застосування в прикладних 

задачах. 

Характеристика роботи: представлена робота демонструє можливість 

застосування похідної до будівництва та архітектури, можливість оптимізації 

розташування об’єктів на місцевості та заощадження ресурсів. Сформовано 

математичні моделі дитячої залізничної дороги у формі кола, газорозрядних 

світильників у формі кулі. 

Наукова новизна: уперше представлено розрахунки оптимальної 

можливості вписати коло в задану параболу, яку перетинає пряма, паралельна до у 

= 0. 

Практичне значення: 

 досвід складання моделі задач готує учнів до успішного життя, формує резерв 

знань, необхідних для досягнення найвищих результатів; 

 задачі, які розв’язуються в роботі, показують значущість похідної в математиці, 

у житті, можливість використання знання похідної при створенні об’єктів 

парків відпочинку. 
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

ПАРАДОКСИ ТА СОФІЗМИ В МАТЕМАТИЦІ 

 

        Автор: Бондаренко Діана, учениця 9 класу Комунального 

закладу  Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат» 

        Науковий керівник: Гаркуша Ірина Леонідівна, вчитель 

математики та інформатики Комунального закладу Київської 

обласної ради  «Фастівський ліцей-інтернат» 

 

 

 

 

 

 

Математика - це величезна система знань, яка дає, означує поняття та 

встановлює зв’язки між ними. Математичні поняття є абстракціями об’єктів 

реального світу. 

 Математика – наука дедуктивна. Це означає, що все, що в ній є, було цілком 

логічно, строго виведено з давно відомого. Проте зачасту трапляється так, що навіть 

строгість і логічність не гарантує того, що ми прийдемо до абсолютної істини. Так і 

народжуються парадокси, вони з’являються саме там, де математика, логіка не є 

такою прозорою та строгою. 

 Об’єкт дослідження: парадокси та софізми в математиці. 

 Предметом дослідження є вивчення різновиду парадоксів і софізмів, причини їх 

виникнення та шляхи подолання.  

 Мета дослідження – ознайомлення з класами софізмів та парадоксів, 

встановлення їх природи і виникнення, створення шляхів їх подолання та утворення 

нових.  

 Завдання дослідження. 

1. Вивчити джерела, що відповідають даній темі; 

2. дослідити історію виникнення парадоксів в математиці; 

3. з’ясувати, що таке твердження, та що означає істинність твердження; 

4. розглянути причини виникнення парадоксів; 

5. навчитися знаходити шляхи їх подолання.  

 Висновки: 

 Дана робота присвячена дослідженню парадоксів у математиці. Була розглянута 

теоретична частина щодо твердження в математиці, їх різновиди, поняття істинності 
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та хибності тверджень, причини виникнення парадоксів, та їх різновид. Наведено 

приклади парадоксів та детально вивчено їх. 

 Встановлено, що парадокси є не лише цікавими математичними задачами, що 

мають якісь несподівані результати, а є характеристикою в певному розумінні 

теорії, в якій вони будувалися. Вся справа в тому, що наявність великої кількості 

парадоксів говорить про силу логіки як науки, а не про її слабкість, як це може 

здатися. Адже виявлення парадоксів не випадково збіглося з періодом найбільш 

інтенсивного розвитку сучасної науки, коли вчені методом спроб і помилок 

вибудовували тонку структуру  – математику. 

  

 

 

СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ В ЕКОЛОГІЇ БОГУСЛАВА 

 

       Автор: Педченко Євгеній, учень 9 класу Богуславської 

спеціалізованої школи №1- загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 

предметів Богуславської районної ради 

        Науковий керівник: Поліщук Тетяна Анатоліївна, 

учитель математики Богуславської спеціалізованої школи №1-

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів Богуславської 

районної ради 

 

 

 

Мета дослідження - розкрити можливості розв’язання екологічних проблем 

засобами природничих наук; розширити знання про зв’язок математики та 

екології, поглибити вміння аналізувати факти, робити висновки; провести 

екологічне дослідження: стану атмосферного повітря міста і пришкільної 

території, та  якості питної води; підібрати ряд задач, пов’язаних із екологією 

атмосфери міста Богуслава.  
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Основні завдання : 

 вивчити та проаналізувати літературу про вплив людини на природне 

середовище та охорону довкілля; 

 застосувати статистичні дані для розв’язку екологічних задач; 

  зібрати дані про фактори забруднення природи в нашій місцевості, а саме: стан 

атмосферного повітря та якість питної води. У майбутньому вивчити 

екологічний стан ґрунтів нашої місцевості та оформити «Екологічний паспорт 

району проживання»; 

 показати, яку користь довкіллю приносять зелені насадження. 

Об'єкт дослідження – місто Богуслав Київської області. 

Предмет дослідження - атмосферне повітря, вода. 

Методи дослідження:  

 метод збору первинної інформації (вивчення наукової літератури з даного 

питання, iнтернет - пошук; підбір екологічних задач та статистичних даних по 

місту, збір фотодокументів); 

  метод обробки даної інформації (математичні підрахунки, метод порівняння); 

 екологічний метод дослідження стану навколишнього середовища (як 

відрізнити чисту воду від брудної?; дослід «очищення питної води» в домашніх 

умовах шляхом сорбції). 

Наукову новизну роботи становить: розв’язання екологічних задач на основі 

місцевих даних.  

  Основний зміст: 

1.  У першому розділі проаналізовано теоретичний матеріал прикладної 

математики. Розглянуто: функції прикладних задач, їх визначення, наведено 

приклади їх розв'язку; поняття математичної моделі та етапи її створення. 

2. Другий розділ розкриває екологію, як наукову дисципліну, її структуру, 

класифікацію; основні напрямки сучасної екологічної безпеки, розглянуто методи 

моделювання в екологічних дослідженнях. 

  3. Третій розділ розкриває основну тему роботи. У ньому описані проведені    

екологічні дослідження: стану атмосферного повітря міста Богуслава і 

пришкільної території, якості питної води; підібрано задачі, які виховують у 

населення дбайливе ставлення до справності водопровідних кранів.  

    Практичне значення: дана робота дозволяє провести власні спостереження за 

повітрям і водою місцевості, пройнятися духом необхідності охорони природи, 

що тебе оточує, практично застосовувати математичні знання в екологічних 
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розрахунках, порівнювати одержані результати і робити висновки, дає широкі 

наукові знання з основ раціонального природокористування, розвиває навички 

самостійної діяльності в природі.  

Матеріали можуть бути використані на уроках математики, екології, 

географії, краєзнавства, природознавства, заняттях екологічних клубів, гуртків; 

при підготовці до змагань з краєзнавства. Всі підрахунки, фотознімки було 

зроблено мною особисто.  

   Робота складається з вступу, 3 розділів, висновків, списку використаної 

літератури, яка включає в себе 10 літературних джерел та 14 додатків 

(статистичні дані, фотознімки, задачі та їх розв'язки, таблиці, діаграми). 

 

       

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

 

СЕКЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ 

 

 

           Автор: Щербань Антон, учень 11 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 Білоцерківської 

міської  ради  

             Науковий керівник: Ковальчук Ніна Миколаївна, 

учитель фізики Білоцерківської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 6 Білоцерківської міської ради 

 

 

 

 

 

 

Актуальність роботи. Підвищена увага до охорони навколишнього 

середовища, постійне зростання цін на паливо пояснюють інтерес населення до 

використання альтернативних джерел енергії. Сонячна енергія – одна з 

найперспективніших галузей розвитку енергетики України. 

Об’єктом дослідження є використання сонячної енергії для забезпечення 

енергетичних потреб населення та окремих домогосподарств. 
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Предмет дослідження: енергія Сонця як альтернативне джерело енергії.   

Мета роботи: визначити потенціал енергії Сонця в Київській області та 

дослідити перспективи використання сонячної енергії для здобуття енергетичної 

незалежності. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

 проаналізувати можливості використання енергії Сонця на території  Київської 

області; 

 порівняти розвиток використання сонячної енергії в Україні та інших 

країнах світу; 

 розробити рекомендації для населення щодо використання енергії Сонця;  

 проаналізувати результати проектів, реалізованих на території України, з 

метою поширення використання сонячної енергії серед населення України; 

 створити умови для полегшення ознайомлення населення з сонячною 

енергією; 

 провести розрахунки та дослідження, які спростують або підтвердять 

раціональність використання сонячної енергії на території України. 

Методи дослідження: спостереження, аналіз та синтез наявної наукової 

інформації. Математичний метод використано при проведенні теоретичних 

розрахунків. Отримані дані оброблялися методами математичної статистики. Для 

узагальнення результатів використано абстрактно-логічний метод. 

  

 

 

СЕКЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ПОГЛЯДІВ  НА ПРИРОДУ ГРАВІТАЦІЇ 

 

  Автор: Лисенко Олександр, учень 9 класу Опорного 

навчального закладу «Щасливський навчально-виховний 

комплекс «ліцей-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дитячий садок» Бориспільської районної ради 

  Науковий керівник: Торбін Надія Володимирівна, 

вчитель фізики Опорного навчального закладу «Щасливський 

навчально-виховний комплекс» ліцей-загальноосвітня школа            

І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Бориспільської районної ради 
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Актуальність дослідження даного дослідження полягає в тому, що 

розуміння гравітації дасть нам відповіді на фундаментальні запитання про 

світобудову, про минуле і майбутнє світу, про вимірність нашого світу, про його 

унікальність чи можливе існування нескінченної кількості світів. 

Основна мета дослідження: дослідити історію розвитку наукових поглядів 

на гравітацію від поглядів древніх вчених до сучасних надскладних теорій. 

Основні завдання дослідження:  

 вивчити погляди вчених на тяжіння в доньютонівський період; 

 з’ясувати значення відкриття закону всесвітнього тяжіння для розширення 

знань людства про оточуючий світ; 

 розглянути основні положення загальної теорії відносності, як сучасної 

теорії гравітації; 

 встановити загальні підходи до квантової теорії гравітації, теорії струн, 

суперструн та М-теорії, як таких, що намагаються пояснити природу гравітації; 

 зробити висновки. 

Висновки та отримані результати:  

 Гравітація виступає дуже важливим аспектом людського життя. Без законів 

гравітації не можна уявити Всесвіт. Все, що появ’язане з рухом будь-яких тіл, 

будь-то зірка, планета, чи мураха, обов’язково якимось чином пов’язане з 

гравітацією. 

  Дослідження гравітації на різних етапах розвитку людства дають нам зрозуміти, 

яким світ бачили люди різних поколінь. З плином часу теорії, що намагалися 

пояснити природу гравітації вдосконалювалися, але й на сьогоднішній день є 

невирішені проблеми в цій сфері. 

  Описати природу гравітації – не сама проста задача. Протягом багатьох століть 

вчені намагалися пояснити і знайти спільну теорію гравітації, але ці пошуки 

тривають й до сьогодні. 

  За допомогою законів, що були запропоновані такими великими вченими, як 

Альберт Енштейн чи Ісаак Ньютон, людство змогло зрозуміти, як утворюються 

чорні діри, як взаємодіють Сонце і Земля, а саме головне – хоч приблизно уявити 

розвиток нашого Всесвіту. 
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СЕКЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ: БУДИНОК МАЙБУТНЬОГО 

   

Автор: Захарчук Наталія, учениця 11 класу 

Славутицького ліцею Славутицької міської ради 

           Науковий керівник: Полулях Тетяна Петрівна, вчитель 

фізики Славутицького ліцею Славутицької міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

Мета роботи: дослідити проблему енергозбереження з часів української 

мазанки до сучасності; переконатися в ефективності впровадження 

енергозберігаючих технологій; запропонувати практичні заходи щодо збереження 

електро- і теплоенергії у квартирі чи будинку; оцінити витрати на впровадження 

енергозберігаючих технологій на прикладі пасивного будинку. 

Актуальність теми. Сьогодні Україна є однією з найменш 

енергоефективних країн у Європі – у житловому секторі середнє споживання  

енергії в 2-3 рази вище, ніж у країнах Європейського Союзу. Ця проблема 

викликає занепокоєння не тільки в держави чи власників домогосподарств, а, перш 

за все, у нас – молодого покоління. Цьому служить ряд причин, серед яких можна 

виділити: 

 питання енергетичної безпеки України; 

 дефіцит і постійне зменшення природних ресурсів; 

 висока енергоємність української економіки; 

 поступове збільшення споживання; 

 щорічне зростання цін на імпортовані Україною енергоресурси (газ, нафта)  

Предмет дослідження: енергозберігаючі технології. 

Об’єкт дослідження: класичні та сучасні технології енергозбереження у 

співставленні української хати та пасивного будинку. 

Завдання науково-дослідницької роботи. 

1. Аналіз існуючих класичних технологій енергоощадності. 
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2. Вивчення сучасних технологій і можливість їх впровадження на сучасному 

етапі економічного стану країни. 

3. Дослідження оптимальних та дієвих способів енергозбереження на прикладі 

власної квартири. 

Новизна роботи полягає в тому, що було проаналізовано реальні можливості  

зменшення енергетичних витрат шляхом економії та ощадного використання  

тепла, електроенергії на прикладі власної квартири. Реальні напрямки збереження 

різних видів енергії, у тому числі й водних ресурсів, були узагальнені й висвітлені 

у вигляді практичних порад у надрукованих буклетах,  які були розповсюджені 

серед ровесників. 

Результатом роботи є переконання в необхідності впровадження сучасних 

методів енергозбереження як при побудові нових сучасних будинків, так і в 

реконструкції старого житла; є розуміння того, що енергозбереження – це не 

тільки сучасні технологічні підходи, а понад усе - це стиль життя кожної людини.  

У ході виконаної роботи зроблено висновки про те, що енергозбереження 

передбачає не відмову від благ цивілізації чи обмеження власних потреб, а 

раціональне використання енергоресурсів, отримання більшого обсягу корисної 

роботи електроприладів за рахунок тієї ж кількості спожитої електроенергії. 

Практичне значення роботи. Робота є корисною для кожного громадянина, 

який розраховує зменшити витрати коштів на опалення та електроенергію, а також 

для тих, хто піклується про майбутнє власної країни та її  ресурси, які є 

вичерпними та невідновними. 

 
СЕКЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

 

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ  

ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ 

 

             Автор: Мартиненко Ярослава, вихованка гуртка 

Миронівського центру дитячої та юнацької творчості,  учениця 

9 класу Комунального закладу «Миронівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №3»Миронівської районної ради 

           Науковий керівник: Мирошніченко Юрій Борисович, 

керівник гуртка Миронівського центру дитячої та юнацької 

творчості, кандидат педагогічних наук Миронівської районної 

ради 
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Магнітне поле нашої планети має велике значення для життя, надаючи 

«щит» від заряджених сонячних частинок («сонячного вітру») і допомагаючи в 

навігації судів. Сотні років спостережень за магнітним полем, а також геологічні 

знахідки показали, що поле істотно змінюється з плином часу. У самому грубому 

наближенні структуру магнітного поля нашої планети можна представити у формі 

диполя, об’єкта, який має два полюси – північний і південний. При цьому давно 

відомо, що магнітні полюси нашої планети не збігаються точно з географічними; 

крім того, з інтервалом близько декількох сотень тисяч років відбувається зміна 

магнітних полюсів Землі: північний магнітний полюс стає південним і навпаки. 

Мета дослідження полягає в науковому дослідженні історії вивчення 

електромагнітного поля Землі, з гіпотезами виникнення магнітного поля Землі, у 

вивченні динаміки магнітного поля Землі та дослідження впливу магнітного поля  

на живі організми.  

          Актуальність дослідження. З розвитком цивілізації вивчення властивостей  

магнітного поля стало необхідним для людства, адже з магнітним полем пов'язана 

не тільки навігація, але ще безліч різних практичних і наукових завдань - від 

пошуків родовищ корисних копалин до вивчення внутрішньої будови Землі.  

Проте це питання на сучасному етапі недостатньо вивчене. Для вивчення 

властивостей та динаміки магнітного поля Землі дуже важливим є вивчення самої 

фізики виникнення цього магнітного поля.  

        Новизна даного дослідження полягає в тому, що магнітне поле Землі 

постійно зміщується, і тому необхідно якомога частіше проводити дослідження   

магнітного поля в різних точках земної кулі для встановлення певних 

закономірностей та змін пов’язаних з цим явищем.  

      Завдання науково-дослідницької роботи полягають у теоретичному 

дослідженні електромагнітного поля присущого космічному об'єкту Земля, в плані 

виявлення можливих змін фізичних властивостей.  

      У ході роботи ми ставили перед собою такі завдання:  

1) обробка теоретичного матеріалу;  

2) ознайомлення з історією вивчення магнітного поля Землі;  

3) гіпотези  виникнення магнітного поля Землі;  

4) вивчення закономірностей варіацій геомагнітного поля;  

5) ознайомлення  зі станом внутрішнього магнітного поля в сучасному світі; 

6) дослідження впливу магнітного поля на живі організми.  
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          Результатом дослідження є розробка методів дослідження 

електромагнітного поля присущого космічному об'єкту планета Земля. 

          У ході виконання роботи зроблено висновок: оперуючи сучасними 

науковими даними, можливо проводити фізичні дослідження поза науковими 

установами через мережу Інтернет. 

Практичне значення визначається дослідженням великої кількості 

спостережень через мережу Інтернет щодо теоретичного дослідження 

електромагнітного поля Землі, присущого і іншим космічним об'єктам. 

Дослідження такого типу проводяться і плануються на найближчі десятиріччя 

(NASA Space Interferometer Mission).  

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА ТЕСЛИ 

 

 

            Автор:  Авдєєв Максим, учень 10  класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 20 Білоцерківської 

міської ради 

           Науковий керівник: Петрик Тетяна Олександрівна,  

учитель фізики Білоцерківської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 20 Білоцерківської міської ради 

 

 

 

 

Актуальність роботи полягає в тому, що в сучасній електроніці все 

більше використовуються технології резонансних трансформаторів, розвивається 

направлення безпровідної передачі електроенергії, тому вивчення фізичних 

процесів у трансформаторі і встановлення його фізичних характеристик є досить 

актуальним на цей час. 

Мета роботи: виготовити резонансний трансформатор Тесли, описати 

історію винайдення, конструкцію, принцип дії, а також дослідити  в лабораторних 
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умовах його властивості та експериментально перевірити поведінку електричного 

розряду в розрідженому повітрі та в інертних газах. 

Об`єкт дослідження: електричне поле та газові розряди.  

Предмет дослідження: вивчення властивостей резонансного генератора 

Тесли. 

Методи дослідження: спостереження, вимірювання, експеримент, 

порівняльна характеристика фізичних властивостей, встановлення залежності між 

фізичними величинами. 

Основні завдання дослідження: 

1. Здійснити науковий пошук, долучитися до методології наукового 

пізнання, до самостійного пошуку  роботи з інформацією, систематизувати та 

узагальнити зібраний матеріал. 

2. З'ясувати особливості будови та конструювання генератора Тесли. 

3. Оцінити фізичні властивості електричних полів та газові розряди. 

4. Проаналізувати результати експериментів. 

Наукова новизна одержаних результатів:  через власне дослідження я 

встановив можливість передачі електроенергії, використовуючи один дріт, а 

також явище безпровідної передачі електроенергії, дослідив поведінку 

електричного розряду в розрідженому повітрі. 

Зв’язок даної роботи зі шкільною програмою полягає в можливості 

використання результатів дослідження в школі на уроках хімії, фізики. 

Результати дослідження: поглиблення знань про електромагнітні явища, 

підтвердження раніше відкритих фактів, пошук використання резонансних 

генераторів нині та в майбутньому, вироблення навичок безпечної роботи з 

високими струмами та напругами. 
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СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ НАГРІВАННЯ ВОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ СКЛАДУ 

 

       Автор: Гажа Максим, учень 9 класу Переяслав-

Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Переяслав-Хмельницької міської ради 

        Науковий керівник: Бован Ніна Петрівна, вчитель  

фізики Переяслав-Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 Переяслав-Хмельницької міської ради 

 

 

 

 

Актуальність дослідження полягає в тому, що необхідно знати 

якнайбільше про ту речовину, яку всі ми так широко використовуємо в побуті та 

промисловості. Знання її властивостей допоможе нам краще усвідомити ті 

процеси, що відбуваються довкола нас. 

Мета роботи полягає в тому, щоб розглянути процес нагрівання води і 

спробувати встановити закономірності швидкості нагрівання води залежно від її 

хімічного складу. 

Для досягнення мети потрібно виконати такі завдання: 

 опрацювати теоретичні джерела інформації з фізико-хімічних  властивостей  

води; 

 дослідити різні джерела інформації, що стосуються аномальних властивостей 

води; 

 встановити, які фактори впливають на швидкість нагрівання води; 

 провести порівняльний аналіз різних чинників, які впливають на швидкість з 

нагрівання води; 

Для проведення дослідження було використано такі методи:  

 емпіричні: спостереження, вимірювання, експеримент;  

 теоретичні: аналізу, синтезу, індукція та дедукція, систематизації, 

узагальнення. 

Об’єкт  дослідження − вода. 
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Предметом  дослідження є властивості води  та процес нагрівання води.  

Теоретичне значення: досягнуті результати дослідження сприяють 

збагаченню знань про воду в цілому та про окремі її властивості. 

Практичне значення: матеріал дослідження можна використати для 

проведення факультативних занять із фізики, астрономії, біології. 

Ідеї та аналітичні розробки, здійснені в дослідженні, можуть бути корисними 

для забезпечення енергоефективності. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ  

    

       Автор: Мирончук Дмитро, учень 9 класу Глибоцької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільської 

районної ради 

        Науковий керівник: Стіхова Юлія Олександрівна, 

вчитель фізики та математики Глибоцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Бориспільської районної ради 

 

 

 

 

 

Мета роботи - на основі опрацювання вже наявних матеріалів дізнатися про 

акустичне забруднення навколишнього середовища та способи боротьби з ним.  

Актуальність дослідження. У зв’язку з різким розвитком науки та техніки 

рівень акустичного забруднення непоправно зростає, а суттєві відхилення від норм 

і численні порушення законодавства України посилюють рівень акустичного 

забруднення в великому населеному пункті, яким є м. Бориспіль та його околиці з 

прилеглими селами, зокрема с. Глибоке. 

Предмет дослідження: вплив акустичного забруднення і способи боротьби з 

ним. 

Обʼєкт дослідження: акустичний шум. 
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Завдання науково-дослідницької роботи: ознайомитися з наявною 

інформацією про шум, його фізичні характеристики та акустичне забруднення. 

Дослідити рівень акустичного забруднення Глибоцької загальноосвітньої школи I-

III ступенів, перевірити рівень шуму на відповідність нормам, встановленим 

законом та дати рекомендація щодо його поліпшення. 

Результатом дослідження є твердження того, що рівень шуму Глибоцької  

загальноосвітньої школи I-III ступенів не відповідає нормам. Основним його 

джерелом є діяльність учнів на перервах і під час уроків, були дані рекомендації 

щодо зменшення рівня шуму. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

- Шум характеризується частотою, тембром, силою звукового тиску та 

амплітудою коливань його звукових хвиль; 

- Основними джерелами шуму є автотранспорт, масові скупчення людей, 

авіатранспорт, виробництва та масові заходи. 

- Для боротьби з шумом доцільно використовувати звукопоглинальні, 

шумоізоляційні матеріали та засоби особистого захисту; 

- Шум та акустичне забруднення чинить негативний вплив на людину, 

викликаючи безліч хвороб; 

- В приміщеннях Глибоцької загальноосвітньої школи I-III ступенів рівень шуму 

становить близько 75 дБ на перервах, що більше за норму на 15 дБ; 

- Для зменшення шуму в приміщеннях Глибоцької загальноосвітньої школи   I-III 

ступенів доцільно використовувати шумоізоляційні та звукопоглинальні 

матеріали, прищеплювати учням культуру поведінку в громадських місцях. 

Практичне значення нашого дослідження полягає в тому, що ми дослідили 

рівень акустичного забруднення Глибоцької загальноосвітньої школи I-III ступенів 

та на основі опрацювання вже наявної інформації зібрали дані про боротьбу з 

шумом, його природу та джерела. 

 Ця робота може бути використана на уроках природознавства, фізики, 

основ здоров’я та біології, екології. 
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СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 

 

 ДОСЛІДЖЕННЯ  ВПЛИВУ ШУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ    

      Автор: Мітлицький Сергій, учень 11 класу Опорного 

навчального закладу Синявського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Рокитнянської районної державної 

адміністрації 

        Науковий керівник: Клименко Ніна Василівна, вчитель 

фізики та астрономії Опорного навчального закладу Синявського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Рокитнянської районної державної адміністрації 

 

 

 

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю удосконалення 

знань про негативний вплив шуму в усьому його звуковому діапазоні на здоров’я 

та життєдіяльність людей різних вікових категорій. 

Мета дослідження:  на основі дослідження існуючих матеріалів дізнатися 

більше про вплив шуму на здоров’я людини та способи захисту від негативної дії 

цих коливань, з’ясувати умови, при яких вплив шумового забруднення на здоров’я 

людини буде мінімальним. 

Основні завдання дослідження: 

- розглянути механізм шуму та вплив його на здоров’я людини; 

- провести спостереження серед підлітків 14-16 років вплив шуму на їх 

самопочуття в процесі навчання, роботи, руху, відпочинку; 

- проаналізувати біологічну дію шумового забруднення на поведінку та 

системи органів підлітків; 

- підтвердити або розвіяти думки про вплив шуму на здоров’я людини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
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СЕКЦІЯ:  АСТРОНОМІЯ ТА АСТРОФІЗИКА 

 

 

ЕФЕКТ ПОЙНТИНГА-РОБЕРТСОНА ТА  АСТЕРОЇДНА БЕЗПЕКА НАШОЇ 

ПЛАНЕТИ 

 

           Автор: Мостова Катерина, учениця 11 класу Білоцерківської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Білоцерківської міської   

ради  

        Науковий керівник: Кревська Валентина Олексіївна, вчитель 

фізики та астрономії Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №11 Білоцерківської міської  ради  

 

 

 

У 2013 році виповнилося сто десять років фантастичній ідеї Джеймса 

Пойнтинга, без якої не можна уявити сучасну космогонію та пояснити 

особливості руху малих частинок у Сонячній системі. Ця ідея відома сьогодні під 

назвою ефекту Пойнтинга, або ефекту Пойнтинга-Робертсона. 

Предмет дослідження: ефект Пойнтинга-Робертсона – процес втрати 

орбітального кутового моменту тілом (зазвичай маленькою частинкою) при русі 

по орбіті навколо іншого тіла, що є джерелом електромагнітного випромінювання. 

Джон Генрі Пойнтинг вперше описав цей ефект на основі ефірної теорії 

електромагнетизму в 1903 році. Говард Персі Робертсон дав строгу релятивістську 

теорію ефекту, виправивши помилки в роботі Пойнтинга. 

Мета дослідження: розробити цікаві задачі, які дали б змогу зрозуміти 

фізичну природу ефекту Пойнтинга-Робертсона. 

З цією метою були поставлені такі завдання: 

- розглянути задачу про те, у скільки разів маса однієї мікроскопічної частинки 

перевищує масу другої частинки, які рухаються навколо Сонця, та створити 

анімацію даної задачі; 

- розрахувати відстань до «кришталевої сфери» згідно з даними англійського 

вченого Джеймса Бредлі; 

- проаналізувати вплив сили тиску сонячних променів на рух малих тіл у Сонячній 

системі; 
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- довести вплив ефекту Пойнтинга-Робертсона на зміну орбіт малих тіл, які під 

дією сили гравітації і сили тиску сонячного випромінювання, близькими до кіл 

витками спіралі наближаються до Сонця; 

- встановити, чому дорівнює час падіння на Сонце тіла, яке перебуває на деякій 

початковій відстані від нього і рухається близькою до кола траєкторією. 

Результатом дослідження є докладний огляд та аналіз наукової 

астрономічної літератури, вивчення інформації відповідних сайтів Інтернету, 

створення та розв’язання астрономічних задач та створення анімації до однієї із 

задач. 

У своїй роботі я запропонувала дві задачі, які, на мою думку, дають 

можливість зрозуміти фізичну природу ефекту Пойнтинга-Робертсона, а також 

пропоную поміркувати над  двома задачами, до розв’язування яких уже 

прокладена стежка усією даною роботою. Незважаючи на це, задачі, на мою 

думку, залишаються парадоксальними й досить складними, особливо якщо не 

обмежуватись оманливими якісними поясненнями, а спробувати підтвердити 

свою думку розрахунками. 

 

 

СЕКЦІЯ:  АЕРОФІЗИКА ТА КОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

ВСТАНОВЛЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ПАРАМЕТРАМИ СОНЯЧНОЇ 

АКТИВНОСТІ ТА ВАРІАЦІЯМИ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ 

 

        Автор: Сук Вадим, учень 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Білоцерківської 

міської ради 

        Науковий керівник: Семененко Зоя Данилівна, вчитель 

фізики та астрономії Білоцерківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6 Білоцерківської міської ради 
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Актуальність. Спостереження за сонячно-земними зв’язками дають важливу 

інформацію про геофізичні процеси, що протікають в магнітосфері і 

міжпланетному просторі, відкривають можливість їх діагностики та 

прогнозування. Вивчення сонячно-земних зв’язків представляє великий науковий і 

практичний інтерес для багатьох видів людської діяльності. 

Мета і завдання роботи. Метою роботи є вивчення значення магнітного 

поля Землі в житті нашої планети. Встановити кореляційні зв’язки взаємодії 

варіацій магнітного поля Землі з сонячною активністю. Розрахувати коефіцієнти 

кореляції між параметрами, які характеризують сонячну погоду та магнітне поле 

Землі. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання: 

- провести огляд наукової літератури про сонячну активність та варіації 

магнітного поля Землі; 

- виділити основні параметри, які характеризують динаміку сонячної 

активності та варіацій магнітного поля Землі та провести спостереження за 

динамікою сонячної активності та варіаціями магнітного поля Землі у вересні 

2017 року; 

- створити базу даних спостережених параметрів динаміки сонячної 

активності та варіацій магнітного поля Землі, користуючись онлайн доступу до 

астрономічної обсерваторії http://www.spaceweather.com ;  

- побудувати графіки зміни параметрів динаміки сонячної активності та 

варіацій магнітного поля Землі за вересень 2017 року; 

- розрахувати коефіцієнти кореляції між параметрами, що характеризують 

варіації магнітного поля Землі та сонячну активність та виділити параметри, 

між якими спостерігається стохастична залежність. 

Об’єктом досліджень є параметри динаміки сонячної активності та варіацій 

магнітного поля Землі. 

Предметом досліджень є сонячно-земні зв’язки, Сонце, магнітне поле Землі. 

 Методи досліджень. Спостереження за параметрами динаміки сонячної 

активності та варіаціями магнітного поля Землі; формування бази даних та її 

аналіз;  побудова графіків зміни спостережуваних параметрів за досліджуваний 

період; кореляційний аналіз зв’язків між спостережуваними параметрами. 

Наукова новизна одержаних результатів:  

- побудовано графіки зміни параметрів динаміки сонячної активності та 

варіацій магнітного поля Землі за вересень 2017р.; 

http://www.spaceweather.com/
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- вперше розраховано коефіцієнти кореляції між параметрами, що 

характеризують варіації магнітного поля Землі та сонячну активність та 

виділено параметри, між якими спостерігається  стохастична залежність за 

вересень 2017 року. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати мають 

наукову і практичну цінність та можуть бути використані науковцями для 

з’ясування фізичних сторін впливу Сонця на Землю і подальшого вдосконалення 

радіозв’язку, магнітної навігації, безпеки космічних польотів, прогнозування 

погоди, метеозалежності людей і так далі. 

 

 

СЕКЦІЯ:  АЕРОФІЗИКА ТА КОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИСТОЯННЯ США ТА СРСР В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ                            

1946-1991 РОКІВ 

 

        Автор: Противень Олег, учень 9 класу Опорного 

навчального закладу «Щасливський навчально-виховний комплекс 

«Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 

Бориспільської районної ради 

         Науковий керівник: Торбін Надія Володимирівна, вчитель 

фізики Опорного навчального закладу «Щасливський навчально-

виховний комплекс «Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дитячий садок» Бориспільської районної ради 

 

 

Якщо розглядати історію ракетобудування та підкорення космосу 1946 – 1991 

років, то це історія конкуренції двох наддержав за переваги у космосі, історія 

суперництва двох систем, двох світоглядів. Таке протистояння мало серйозні 

негативні наслідки. Воно було частиною «холодної війни», що заважало 

нормальному співіснуванню країн. Позитивним наслідком космічного 

протистояння став надзвичайно стрімкий розвиток науки і техніки. 

Ми вважаємо, що вивчення історії ракетобудування, історії підкорення 

космосу, зародження та розвитку протистояння космічних держав та наслідків 
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цього протистояння є надзвичайно актуальним. 

Метою роботи є дослідження розвитку ракетобудування від простих ідей та 

«іграшкових» ракет,  до сучасних надскладних конструкцій, готових до міжпланетних 

подорожей з особливим акцентом на протистоянні у космічній галузі 1946 – 1991 

років. 

Основні завдання: дослідити історію ракетобудування; розглянути причини 

зародження протистояння у космічній галузі США та СРСР від експериментів до 

запуску ракет; простежити історію підкорення Місяця та міжпланетних перегонів; 

дослідивши хронологію подій, виділити етапи космічного протистояння; зробити 

висновки. 

Дана робота сприяє формуванню наукового світогляду в ході знайомства з 

історією підкорення людиною космічного простору, з основними етапами 

ракетобудування, уявлень про практичні значення космічних польотів для 

розвитку науки і техніки.  

Висновки. Уроки протистояння в космосі повинні засвоїти не тільки його 

безпосередні учасники, а й вся світова спільнота. Тільки при таких умовах космос 

у всій повноті поставить на службу людству свої величезні можливості і 

незліченні багатства.   

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

СЕКЦІЯ:  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  

ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 

         Автор: Датко Андрій, учень 11 класу Фастівського 

навчально-виховного комплексу «Ліцей – загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2» Фастівської міської ради 

        Науковий керівник: Коваль Надія Володимирівна, 

кандидат економічих наук, доцент Білоцерківського 

національного аграрного університету, вчитель економіки, 

вчитель-методист Фастівської міської ради 
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Головною метою адміністративної реформи, яка нині реалізується в Україні, є 

побудова нової «соціальної держави», в якій найважливішою функцією влади є 

обслуговуюча функція, яка передбачає надання соціальних послуг населенню. Для 

виявлення реальних потреб громадян, підвищення результативності діяльності 

органів управління доцільним є використання маркетингових технологій.Тому тема 

науково-дослідницької роботи є надзвичайно актуальною. 

Метою роботи є вивчення теоретико-методичних основ формування 

маркетингового механізму у системі публічного управління та розробка науково- 

обґрунтованих пропозицій щодо впровадження інструментів маркетингу в діяльність 

Фастівської міської ради та її виконавчих органів. 

В процесі досягнення мети були поставлені та вирішені наступні завдання: 

‐ розглянуто сутність, принципи та завдання державного маркетингу; 

‐ висвітлено сутність та структуру маркетингового механізму в системі 

державного управління та визначені переваги його впровадження; 

‐ досліджено основні інструменти маркетингу в публічному управлінні; 

‐ проаналізовано елементи маркетингу, впроваджені в діяльність виконавчих 

органів Фастівської міської ради; 

‐ розроблені пропозиції щодо удосконалення механізму впровадження 

маркетингу в діяльність виконавчого комітету Фастівської міської ради. 

Новизна. Обґрунтування пропозицій щодо формування механізму 

впровадження маркетингу в діяльність виконкому Фастівської міської ради. 

В результаті проведеного дослідження з’ясовано сутність державного 

маркетингу. Визначено суб’єктів і об’єкти маркетингу в публічному управлінні, 

розглянуто складові маркетингового механізму, види та інструменти маркетингу. 

Проаналізовано маркетингові заходи, які здійснювали структурні підрозділи 

виконавчого комітету Фастівської міської ради протягом 2018 року. Вивчено 

зарубіжний досвід застосування концепції маркетингу в публічному управлінні та 

доведено необхідність його використання в діяльності виконавчого комітету 

Фастівської міської ради. Запропоновано з метою вивчення потреб жителів м. 

Фастова запровадити на офіційному сайті міськради систему рейтингових голосувань 

«Активний житель м. Фастова». Доведено, що першочерговим завданням 

виконавчого комітету є розробка Стратегії розвитку м. Фастова, визначено сильні та 

слабкі сторони розвитку міста, а також досліджено його зовнішнє середовище.  

Беручи до уваги результати аналізу, окреслені три групи викликів, які впливають на 

розвиток досліджуваної території, відповідно до яких були розроблені оперативні 
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заходи з розвитку маркетингу м. Фастова. Розроблено рекомендації з удосконалення 

інвестиційного паспорта міста. 

Практичне значення роботи. Матеріали даної роботи можуть бути 

використані органами місцевого самоврядування з метою підвищення якості життя 

населення міста, на уроках та факультативних заняттях з економіки, а також усіма, 

хто цікавиться вказаними питаннями. 

 

СЕКЦІЯ:  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  

ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

 

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ОСНОВ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ     

МОЛОДІ В УКРАЇНІ 

 

         Автор: Зубченко Катерина, учениця 11 класу 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Перша 

Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» Білоцерківської 

міської ради 

        Науковий керівник: Москаленко Василь Анатолійович, 

учитель економіки Білоцерківського навчально-виховного 

об’єднання «Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» 

Білоцерківської міської ради 

 

 

 

Актуальність теми. Сучасний суспільний розвиток будь-якої країни 

детермінований процесами глобалізації, яким притаманні перманентні економічні 

кризи та спади. В таких умовах інтеграція молоді на ринку праці та пов’язані із цим 

суспільні наслідки мають виразну тенденцію до погіршення та підвищення 

безробіття. Безробіття серед молоді як вид безробіття населення є «лакмусовим 

папірцем» адаптації молоді на ринку праці, її соціального становища та своєрідним 

індикатором соціально-економічного розвитку суспільства в цілому. З одного боку, 

молоді люди, які вирізняються підвищеною готовністю до активного пошуку роботи 

та змін, високими рівнями адаптивності, трудової мобільності, внутрішньої та 

зовнішньої міграції, є «каталізатором» і «локомотивом» економічного зростання в 

будь-якій країні. З іншого боку, брак у молоді професійного досвіду знижує на ринку 

праці їх конкурентоспроможність, можливості працевлаштування та є причиною 
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тривалого безробіття. Відсутність у молодих громадян роботи, у свою чергу, тягне за 

собою ланцюгову реакцію негативних і потенційно загрозливих суспільних явищ, а 

саме: не дає їм змогу задовольняти свої соціально-побутові та життєві потреби в 

цілому, призводить до їх маргіналізації та соціального відторгнення. 

З огляду на це, молодіжне безробіття є однією з найбільш серйозних 

соціально-економічних проблем, сучасним викликом, що потребує невідкладного 

реагування з боку держави. Виявлення та наукове обґрунтування сучасних 

тенденцій безробіття серед молоді в провідних країнах світу та Україні є 

актуальним питанням, якому і присвячена дана наукова робота. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є вивчення тенденцій на 

ринку праці серед молоді, а також дослідження причин, наслідків та напрямків 

подолання проблеми молодіжного безробіття. Для реалізації поставленої мети 

було окреслено такі завдання дослідження: 

- розглянути розвиток та еволюцію теоретичних засад дослідження зайнятості 

населення; 

- проаналізувати та систематизувати соціально-економічні причини 

виникнення молодіжного безробіття; 

- узагальнити основні типологічні підходи до класифікації зайнятості молоді; 

- здійснити аналіз інституціонального забезпечення формування ефективної 

зайнятості молоді; 

- дослідити основні тенденції молодіжного безробіття в Київській області; 

- проаналізувати сучасний стан молодіжного безробіття в м. Біла Церква та 

Білоцерківському районі; 

- узагальнити особливості політики зайнятості молоді в розвинених країнах та 

Україні; 

- здійснити аналіз діяльності державних інститутів щодо сприяння зайнятості 

молоді; 

- запропонувати інноваційні напрями удосконалення інституціонального 

регулювання зайнятості молоді. 

Об’єктом дослідження є ринок праці серед молоді, зокрема основні проблеми 

та тенденції його розвитку в сучасних умовах на макро-, мезо- і мікрорівнях. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні і науково-прикладні підходи 

до регулювання та контролю рівня молодіжного безробіття (на прикладі 

Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості). 

       Методи дослідження. Теоретичну і методичну базу роботи склали 
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фундаментальні положення економічної теорії з питань соціально-економічних 

причин виникнення безробіття серед молоді, що розглянуто в дослідженнях 

сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених. 

У процесі написання роботи були використані загальнонаукові методи 

досліджень: системний підхід – при визначенні сутності та концептуальних основ 

причин виникнення безробіття серед молоді; логічно-теоретичне узагальнення і 

порівняння – при розробці підходів до вирішення проблем молодіжного 

безробіття. 

 

 

СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ 

 

       Автор: Кузавка Артем, учень 11 класу Білоцерківського 

навчально-виховного об’єднання «Ліцей – МАН» Білоцерківської 

міської ради 

       Науковий керівник: Часнікова Олена Володимирівна, 

кандидат педагогічних наук, керівник гуртка 

 

 

 

 

 

 

           Мета наукової роботи полягає в порівнянні можливих напрямів 

трансформації світової валютної системи, припущенні варіантів її еволюції на 

основі аналізу валютних систем, які існували раніше чи діють сьогодні. 

          Наукова новизна даної роботи полягає у комплексному порівнянні 

можливих напрямів еволюції валютної системи, основаної на криптовалюті та 

валютної системи, яка базується на золоті чи іншому благородному металі. 

Об’єкт дослідження: світова валютна система.  

Предмет дослідження: трансформація валютних відносин.  
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Джерела дослідження. У ході дослідження були використані наукові статті, 

термінологічні словники, підручники та навчально-методичні посібники.  

Методи дослідження. Синтез, аналіз наукових джерел, аналіз правових 

джерел, узагальнення, систематизація. 

Відповідно до мети розв’язувалися такі завдання:  

 дослідження переваг і недоліків різних валютних систем;  

 формулювання припущень щодо подальшого розвитку світової валютної 

системи на основі попереднього аналізу;  

 порівняння можливих шляхів еволюції валютної системи; 

 формулювання висновку, в якому викладено припущення раціонального шляху 

розвитку світової валютної системи. 

Висновки. Існує значна перспектива криптовалют, а саме технології 

«блокчейн» (технологія проведення ланцюга транзакцій). Тож, на нашу думку, 

майбутня валютна система буде не одна, а їх буде декілька регіональних, таких, як, 

наприклад, у Європейському Союзі. І вони будуть основані на ідеї цифрової 

валюти. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

положення, висновки і пропозиції проведеного наукового дослідження можна 

використати під час вибору об’єкту для інвестування публічних та коштів 

фізичних осіб. 

 

 

СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ                                                

ТА ШЛЯХІВ ЇЇ ВИРІШЕННЯ 

 

       Автор: Мартиненко Владислав, учень 10 класу 

Кагарлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. 

В.П. Дашенка Кагарлицького району 
      Науковий керівник: Коваленко Людмила Борисівна, 

вчитель економіки і математики Кагарлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.П. Дашенка 

Кагарлицького району 
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Актуальність роботи зумовлена тим, що для будь-якого часу і будь-якого 

суспільства проблема безробіття була нагальною. Усвідомлення теперішнього 

стану ринку праці, зайнятості населення, забезпечення розуміння рівня проблеми 

і шляхів її вирішення є необхідною умовою подолання кризових явищ в 

економіці країни. 

Мета дослідження: установити зв’язок видів безробіття із економічними 

проблемами в суспільстві та способи їх розв’язання в нашому районі. 

Завдання дослідження: 

1) проаналізувати наукову літературу з теми; 

2) зробити компаративний аналіз стану безробіття в Україні та 

Кагарлицькому районі за період 2014-2018 рр.; 

3) визначити тенденцію зростання безробіття в країні та районі 

внаслідок економічної кризи; 

4) провести анкетування учнів Кагарлицьких шкіл з метою визначення 

рівня обізнаності учнівської молоді з даною проблемою та орієнтації у виборі 

майбутньої професії.  

Об’єкт дослідження – стан безробіття в Україні та Кагарлицькому районі у 

2014-2018 рр. внаслідок порушення макроекономічної рівноваги. 

Предмет дослідження – локальні умови, що породжують безробіття та 

методи їх усунення, інформація як допомога у можливому виборі майбутньої 

професії і уникненні проблеми безробіття. 

Новизна дослідження полягає в тому, що було здійснено аналіз локальних 

умов виникнення безробіття в Кагарлицькому районі та розроблено рекомендації 

щодо вибору професій учнями-старшокласниками, затребуваних у суспільстві на 

даному етапі розвитку. 

Практичне значення обумовлюється тим, що дані, наведені у роботі, 

можуть бути використані для навчання дітей та підготовки їх до майбутнього, 

або для звернення уваги державних організацій чи на виховних годинах з 

профорієнтації. 

За результатами дослідження було зроблено такі висновки: 

1) у результаті аналізу наукової літератури було дано визначення 

безробіття, охарактеризовано основні теорії виникнення безробіття, види 

безробіття та найважливіші факти, що спричиняють стан безробіття. 

2) здійснено компаративний аналіз стану безробіття в Україні та 

Кагарлицькому районі. Проведено порівняння збільшення/зменшення кількості 
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безробітних в Україні та районі по роках з 2014 по 2018. Дані внесено до 

таблиць, де можна відслідкувати відсоток зростання або спадання безробіття. 

3) визначено, що тенденція зростання безробіття в Україні 

спостерігається з 8,1 % до 9,7 % починаючи з 2014 по 2018 рік; у Кагарлицькому 

районі рівень безробіття зменшується від 1 % у 2014 році до 0,53 % у 2018 році. 

Це стає зрозумілим, якщо врахувати приховане безробіття та активність 

громадян Кагарлицького району у пошуках роботи в інших регіонах Київської 

області, України та світу. 

4) проведене анкетування учнів Кагарлицьких шкіл дало змогу 

дізнатися про обізнаність учнів з проблемою безробіття та їх орієнтацію у виборі 

майбутньої професії. Це, у свою чергу, дозволило зробити певні рекомендації 

щодо просвітницької та профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді. 

 

 

СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ КУЛЬТУР 

ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

             Автор: Пустовіт Олександра, учениця 10 класу Опорного 

навчального закладу «Щасливський навчально-виховний комплекс 

«ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Бориспільської 

районної ради 

            Науковий керівник: Коваль Альона Михайлівна, вчитель 

інформатики Опорного навчального закладу Щасливський 

навчально-виховний комплекс «ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Бориспільської районної ради 

 

 

Метою роботи  є наукове обґрунтування напрямів підвищення ефективності 

виробництва плодово-ягідної продукції в Україні. 

Відповідно до мети дослідження передбачалося виконання наступних 

завдань: 

1. розглянути умови вирощування плодово-ягідних культур в Україні; 

2. вивчити способи використання та реалізації плодово-ягідної продукції; 
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3. визначити перспективи та економічну ефективність вирощування 

плодово-ягідних культур. 

Актуальність цієї проблеми в тому, що збільшення обсягів вирощування 

плодів і ягід у нашій країні з метою зменшення частки їх імпорту і створення 

додаткових можливостей для експорту можливе за умови зростання 

конкурентоспроможності виробників та інвестиційної привабливості садівництва. 

В основі конкурентоспроможного функціонування цієї галузі лежить активізація 

інноваційної діяльності підприємств, здатної забезпечити високу ефективність 

господарювання та набуття конкурентних переваг конкретними підприємствами на 

внутрішньому та зовнішньому ринках.  

Упродовж досліджуваного періоду спостерігається поступове зменшення 

загальної площі насаджень плодових та ягідних культур. Рівень рентабельності 

галузі садівництва, починаючи з 2014 року щорічно знижувався, і у 2017 році 

становив 25 відсотків, що майже в п’ять разів менше, ніж у 2013 році. 

 

 

СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ РОБОТОДАВЦЯ В УКРАЇНІ 

 

         Автор: Білорус Марія, учениця 11 класу Ірпінської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

економіки і права № 2 Ірпінської міської ради 

       Науковий керівник: Панчук Тетяна Олександрівна, учитель 

математики та економіки Ірпінської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням економіки і права № 2 Ірпінської 

міської ради 

 

 

 

Актуальність. В умовах висококонкурентного ринку праці, що 

характеризується перевищенням попиту на персонал над його пропозицією, 

дефіцитом кваліфікованого персоналу, високим ступенем мобільності 

співробітників, зниженням лояльності персоналу до роботодавця, необхідною 

умовою виживання і динамічного розвитку підприємств стає можливість залучення 
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нових і утримання працюючих співробітників. Виникла необхідність пошуку 

нових, більш ефективних інструментів залучення та утримання персоналу для 

отримання конкурентних переваг у боротьбі за найкращий персонал. З огляду на це 

актуальними стають питання формування та управління брендом роботодавця, що і 

визначило обрання теми дослідження. 

Метою дослідження є розвиток теоретичних засад формування бренду 

роботодавця та розроблення методичних і практичних рекомендацій щодо його 

оцінювання як основи підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Отримані результати. В роботі систематизовано теоретичні підходи щодо 

визначення сутності поняття «бренд роботодавця»; проаналізовано та узагальнено 

існуючі моделі бренду роботодавця та запропоновано авторський підхід щодо її 

структури; проаналізовано тенденції розвитку брендингу роботодавця в Україні; 

запропоновано методичні рекомендації щодо обґрунтування структури бренду 

роботодавця на основі використання методу аналізу ієрархій; розроблено 

методичні рекомендації щодо оцінювання  рівня розвитку  бренду роботодавця як 

інструменту підвищення ефективності використання персоналу підприємства; 

проведено оцінювання конкурентоспроможності HR-бренду шляхом адаптації 

базового методичного інструментарію. 

Висновки. На сьогоднішній день управління брендом роботодавця в Україні 

– це не прості рекламні заходи, а комплексний підхід із побудови стійких 

взаємовідносин з працівниками та цільовими групами потенційних кандидатів. 

Поставлені та вирішені у дослідженні завдання дадуть змогу керівникам 

вітчизняних компаній ефективно вирішувати питання, пов’язані з оцінюванням та 

управлінням брендом роботодавця. 
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СЕКЦІЯ: ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ 

 

УПРАВЛІННЯ  ФОРМУВАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ ПЕНСІЙНОГО 

ФОНДУ УКРАЇНИ (НА МАТЕРІАЛАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ) 

 

       Автор: Кагарлицький Роман, учень 11 класу Білоцерківського 

навчально-виховного об’єднання «Перша Білоцерківська гімназія-

школа І ступеня» Білоцерківської міської ради 

       Науковий керівник: Москаленко Василь Анатолійович, 

учитель економіки Білоцерківського навчально-виховного 

об’єднання «Перша Білоцерківська гімназія-школа І ступеня» 

Білоцерківської міської ради 

 

           

 

 

Актуальність роботи 

Актуальність дослідження системи пенсійного забезпечення України 

полягає в тому, що в умовах економічної кризи, а також виснажливих для 

економіки військових конфліктів, сфера соціального захисту знаходиться у 

постійному дефіциті фінансових ресурсів, питання ефективного акумулювання 

яких є першочерговим. 

     Мета: 

 Аналіз теоретико-методологічних засад функціонування Пенсійного фонду 

України; 

 Практичні рекомендації щодо управління,формування і використання коштів 

бюджету Пенсійного фонду України. 

Завдання: 

 вивчення історичного аспекту формування системи соціального 

забезпечення населення; 

 вивчення нормативно-правової бази функціонування системи 

пенсійного забезпечення в Україні; 

 аналіз організаційно-економічних основ функціонування пенсійної 

системи України; 
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 оцінка загального стану системи пенсійного забезпечення в Україні – 

аналіз та оцінка джерел формування та видатків бюджету Пенсійного фонду 

України за останні роки; 

 оцінка зарубіжного досвіду організації та фінансування системи 

пенсійного забезпечення; 

 оцінка пенсійної реформи 2017 року з точки зору її соціально-

економічної ефективності; 

 узагальнення проблематики функціонування пенсійної системи 

України та формування рекомендацій щодо її подальшого реформування. 

         Предмет і об’єкт дослідження. 

Предметом дослідження є актуальні проблеми у системі пенсійного 

забезпечення України у розрізі процесу формування, управління і використання 

коштів Пенсійного фонду України. 

Об’єктом дослідження є система пенсійного забезпечення України та 

провідних країн світу. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною базою роботи стали 

загальноприйняті наукові методи фундаментальної, загальнонаукової і конкретно 

наукової методології пізнання досліджуваних явищ і процесів. Зокрема 

дослідження історичного аспекту та соціально-економічної сутності процесів, які 

відбуваються при функціонуванні пенсійної системи України. Використано 

методи порівняння, аналізу, синтезу та ін.   

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 

 

СЕКЦІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 

 

 

СЕЛЕН ТА НАНОСЕЛЕН: РОЛЬ В ОРГАНІЗМІ 

 

      Автор: Никоненко Анна, учениця 11 класу Спеціалізованої 

природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16  ім. М. О. 

Кириленка Білоцерківської міської ради 

      Науковий керівник: Цехмістренко Світлана Іванівна, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 

хімії Білоцерківського національного аграрного університету 
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У науково-дослідній роботі наведена загальна характеристика селену, 

історичні дати відкриття та початкові етапи його вивчення. Автор представляє 

сучасний стан вивчення участі селену у метаболізмі, характеризує найпоширеніші 

селенвмісні препарати та їх застосування, а також акцентує увагу на особливостях 

наноселену та перспективах його дослідження. 

Вивчено питання одержання наночастинок селену біотехнологічним 

методом та схему синтезу наноселену. Автор ознайомлений із інструментальними 

методами досліджень. Проведений експеримент щодо вивчення впливу 

наноселену на динаміку живої маси та збереження перепелів.  

Для вирішення поставлених завдань застосовували ряд методів: аналітичні, 

хімічні, фізичні, спектрофотометричні, біологічні та статистичні. 

Об'єкт дослідження – механізми реакцій, що лежать в основі фізіологічної 

дії селену на живий організм. 

Предмет дослідження – методичні підходи дослідження дії селену на 

тваринний організм; фізичні і хімічні показники, які характеризують вплив 

наночастинок на господарські показники вирощування перепелів. 

Результатом дослідження є участь у розробці та виготовленні 

наночастинок селену спільно із фахівцями БНАУ та Інституту мікробіології та 

вірусології ім. Д.К. Заболотного. Встановлення позитивного впливу наночастинок 

селену на ріст, розвиток, динаміку живої маси та збереження перепелів породи 

Фараон. 
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СЕКЦІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 

 

РЕАКЦІЇ ФОТОСИНТЕЗУЮЧИХ СИСТЕМ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS 

SYLVESTRIS) НА ХРОНІЧНЕ РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 

МАСЛІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ДП «РЖИЩІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО» 

 

         Автор: Терещенко Валерія, учениця 10 класу 

Комунального закладу Миронівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів – ліцей» 

Миронівської районної ради 

          Науковий керівник: Панченко Лариса Володимирівна, 

учитель Комунального закладу Миронівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів – 

ліцей» Миронівської районної ради 

 

 

 

 

        Мета роботи: дослідження особливостей процесу фотосинтезу сосни 

звичайної в умовах техногенного радіонуклідного забруднення на території 

Маслівського лісництва. 

       Актуальність досліджень полягає в тому, що вона стосується проблеми 

реакцій фотосинтезуючих систем сосни звичайної (PINUS SYLVESTRIS) під час  

хронічного радіоактивного забруднення території Маслівського лісництва та 

впливу малих доз радіації на живі організми, яка зараз знаходиться в центрі 

уваги сучасної радіобіології. Дослідження з цієї тематики мають надзвичайно 

велике значення для нормування та визначення критеріїв оцінки якості 

середовища, забрудненого радіонуклідами  внаслідок аварії на Чорнобильській  

АЕС, його безпечності або небезпечності для живих організмів. 

Новизна роботи: отримані дані щодо особливостей фотосинтезуючих 

систем сосни звичайної в умовах радіонуклідного забруднення у віддалений  

післяаварійний період (більш ніж 30 років з моменту аварії); вивчені порушення  

анатомічної будови хвоїнки сосни звичайної, спричинені техногенним  

радіонуклідним забрудненням території Маслівського лісництва; досліджені 

особливості хімічних властивостей та концентрацій спиртового розчину 

хлорофілу хвої сосни звичайної з різних радіобіологічних зон. 
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              Завдання науково-дослідницької роботи: провести обстеження 

соснових насаджень Маслівського лісництва, розташованих на територіях з  

різним ступенем радіонуклідного забруднення; дослідити особливості  

фотосинтезуючих систем сосни звичайної на даних ділянках. 

               Результати дослідження: опромінення суттєво не вплинуло на приріст 

по висоті в культурах дослідженого об’єкта; анатомічна будова хвоїнок сосни 

звичайної із зон середньої та сильної радіоактивної забрудненості відрізняється 

від хвоїнки дерева чистої зони; встановлені межі концентрації спиртового 

розчину хлорофілу хвої сосни звичайної (%) в різних зонах радіоактивного 

забруднення. 

             У ході виконання роботи зроблено висновок: за результатами 

досліджень реакцій фотосинтезуючих систем сосни звичайної (PINUS 

SYLVESTRIS)  на хронічне радіоактивне забруднення території Маслівського 

лісництва, наявний техногенний фактор суттєво не вплинув на фотосинтезуючі 

системи основних деревних порід даного регіону, окрім будови хвоїнки. 

             Практичне значення  науково-дослідницької роботи полягає в тому, що 

її результати можуть бути використані для моніторингу радіоекологічної 

ситуації районів, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, а також санітарного 

нормування та контролю якості середовища. 

 

СЕКЦІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 

 

ВПЛИВ МІКРОЕЛЕМЕНТУ СЕЛЕНУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

 

         Автор: Карячка Катерина, учениця 11 класу  

Славутицького ліцею Славутицької міської ради 

          Науковий керівник: Рафаловська Наталія Олексіївна, 

учитель біології Славутицького ліцею Славутицької міської 

ради 
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Мета роботи: проаналізувати біологічну роль Селену і визначити, які 

патологічні зміни викликає його надлишок та нестача в організмі людини. 

Актуальність теми. В умовах тотальної урбанізації суспільства та значного 

погіршення практично всіх показників популяційного здоров’я потреба людини в 

мікронутрієнтах, як важливому захисному факторі постає на якісно новому рівні, 

особливо в умовах промислово забруднених територій. Надлишок чи недостатня 

кількість окремих хімічних елементів та їх сполук приводить до виникнення різних 

патологічних станів, що потенціюється особливо підвищеною потребою організму 

людини в елементах-антиоксидантах. Ось чому в останні роки зросла увага вчених 

до Селену – мікроелемента, що володіє антиоксидантними, радіопротекторними 

властивостями, підвищує імунітет, нормалізує обмін речовин, сповільнює процеси 

старіння. Достатній рівень забезпеченості даним біотиком, в певній мірі, 

попереджає виникнення та розвиток серцево-судинних та онкологічних 

захворювань. 

В зв’язку з цим досить актуальним є вивчення біологічної ролі Селену та 

впливу його на фізіологічні процеси в організмі людини. Саме вивченню цих 

питань присвячена моя робота. 

Новизна роботи полягає в тому, що була зроблена спроба систематизувати 

інформацію про біологічну роль Селену в організмі людини, виявлено ознаки його 

нестачі у ліцеїстів ІІ та ІІІ курсів та запропоновані рекомендації щодо 

профілактики його дефіциту. 

 Завдання науково-дослідницької роботи: 

1. Охарактеризувати мікроелемент Селен, вміст його у земній корі, ґрунті і живих 

організмах; 

2. Проаналізувати біологічну роль Селену в організмі людини; 

3. Дати характеристику проявів патологічних змін від нестачі та надлишку вмісту 

Селену в організмі людини; 

4. Визначити прояви дефіциту Селену у ліцеїстів ІІ та ІІІ курсів та запропонувати 

профілактичні заходи щодо нестачі Селену. 

Результатом роботи є практичні рекомендації щодо профілактики 

селенодефіциту. 

У ході виконаної роботи зроблено висновки про те, що раціональне 

харчування забезпечить потребу організму в мікроелементі Селені і нормалізує 

обмін речовин. 

Практичне значення роботи. Ця робота може бути використана для 

поглиблення знань про мікроелемент Селен і його біологічну роль для живих 
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організмів. Матеріали дослідження можуть використовуватись під час вивчення 

тем «Елементний склад біологічних систем. Біогенні елементи, їх розташування у 

періодичній системі Д. Менделєєва», «Потреби біосистем у хімічних елементах», 

«Концентрування елементів у біосистемах», «Єдність елементного складу різних 

біосистем» «Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин» . у 10 

класі, а також в гуртковій роботі з біології і хімії. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 

 

 

СИМЕТРІЯ І АСИМЕТРІЯ В ЖИВІЙ ПРИРОДІ 

 

         Автор: Денисенко Світлана, учениця 10 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу «Жоравський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» 

Яготинської районної ради 

        Науковий керівник: Бойко Наталія Василівна, вчитель 

біології Опорного загальноосвітнього навчального закладу 

«Жоравський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок)» Яготинської районної ради 
 

 

«Симетрія – ідея, за допомогою якої людина віками намагалась пояснити 

порядок, красу і досконалість». Усі живі організми у тій чи іншій мірі відповідають 

законам симетрії: люди, тварини, риби, птахи, комахи – все побудовано по її 

законам. Симетричні сніжинки, кристали, листя, плоди, навіть наша куляста 

планета має майже ідеальну симетрією. 

Гіпотеза  –  двосторонньо або білатерально симетричні  організми  мають 

асиметрію. 

Мета дослідницької роботи –  дослідити прояви симетрії та  асиметрії в 

живій природі.  

У відповідності до поставленої мети визначені наступні завдання: 

 опрацювати літературу з досліджуваної проблеми;  
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 розглянути, які види симетрії зустрічаються в рослинному і тваринному світі;. 

 розглянути деякі види симетрії в геометрії; 

 дослідити деякі види симетрії на прикладі рослин, тварин і людини. 

Предмет дослідження:  симетрія та асиметрія в живій природі. 

Об’єкт дослідження: листя берези, акації, тварини, людина. 

Для проведення досліджень виділено наступний ряд послідовних етапів: 

Підготовчий – вивчення відповідної літератури, збір матеріалу, вибір 

методики досліджень.  

Експериментальний – проведення вимірів об’єктів  

Камеральний – обробка отриманих даних. 

Аналітичний – виявлення закономірностей. 

Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених із досліджуваної проблеми – К. Беклемішева, С.Вернадського, В 

Алпатова, Р. Гаузе . 

 У світі тварин існує три типи симетрії – сферична або шароподібна, 

променева, або радіальна і двобічна, або білатеральна. Більшість тварин мають 

двобічну симетрію, що надає перевагу тваринам, які активно рухаються в просторі. 

У світі рослин розрізняють радіальний (багатосторонній) і білатеральний 

(двосторонній) типи симетрії. Радіально симетричними є такі органи, як корінь, 

стебло, багато плодів і квітів. У рослин білатеральну симетрію має не весь організм, 

а його окремі частини – листки або квітки.  

Для дослідження симетрії в рослинному світі ми відібрали 10 листків з 

берези, яка росте біля школи. 10 листків з берези, яка росте в Хорватії, взяли наші 

друзі з школи – партнера OŠ Đurmanec і зробили відповідні вимірювання. Листки є 

білатерально симетричними і мають дві протилежні сторони: ліву і праву. 

Листя беріз, які ростуть в Україні і в Хорватії не є абсолютно симетричними. Ліва і 

права половини відрізняються на 1 – 2 мм. Чим більший листок, тим різниця між 

показниками вимірювань двох частин, лівої і правої, помітна більше. 

Листки білої акації не є абсолютно симетричним. 

Симетрія тіла людини далеко не абсолютна. На основі отриманих результатів 

ми бачимо, що у деяких людей асиметрія обличчя виражена в більшій або в меншій 

мірі. 

Білатеральна симетрія пов’язана з відмінностями рухів організмів. Тому 

активно рухливі тварини двосторонньо симетричні. В тварин (собак) асиметрія 

мінімальна за результатами вимірювань.  
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Поняття симетрії і асиметрії альтернативні. Чим більше симетричний 

організм, тим менше він асиметричний і навпаки. 

Під час дослідницької  роботи були отримані результати, що підтверджують 

висунуте нами припущення: двосторонньо симетричні організми мають 

асиметрію. 

Актуальність дослідження. Проблеми, пов’язані з біологічною асиметрією, 

на цьому не вичерпуються. Зараз вчені з’ясовують  залежність від неї природи раку, 

механізму старіння і омолодження.  

 

СЕКЦІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСЕКТИЦИДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН, ЩО МІСТЯТЬСЯ 

В ЦИГАРКАХ ТА ПРОДУКТАХ ЇХ ЗГОРАННЯ 

 

           Автор: Самойленко Олександра, учениця 9 класу 

Хохітвянського навчально-виховного комплексу І-ІІ ступенів 

Богуславської районної ради 

          Науковий керівник: Степанова Ольга Петрівна, вчитель 

біології Хохітвянського навчально-виховного комплексу І-ІІ 

ступенів Богуславської районної ради 

 

 

 

 

Об’єкт дослідження: речовини в складі цигарок.                                                           

Предмет дослідження: Інсектицидні властивості речовин, що містяться в 

цигарках та продуктах їх згорання.                                                                                                                                                       

Мета роботи: дослідити інсектицидні властивості речовин, що містяться в 

цигарках та продуктах їх згорання.  

Актуальність. Своєю роботою ми звертаємо увагу на токсичність речовин, що 

містяться в сучасних сигаретах, а отже опосередковано вказуємо на шкідливість 

куріння. Тютюнопаління проблема актуальна тому, що це шкідлива звичка. 

Куріння тютюну негативно впливає на всі системи органів людського організму. 

У преамбулі Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну сказано:              

«... сигарети та деякі інші вироби, що містять тютюн, є високотехнологічними 

виробами, розробленими таким чином, щоб створювати та підтримувати 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%B7_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%BC
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залежність, і що багато компонентів, що містяться є фармакологічно активними, 

токсичними, мутагенними та канцерогенними, а також що залежність від тютюну 

класифікують в основних міжнародних класифікаціях хвороб як окремий 

розлад...» і.р.[1]. 

         Про застосування тютюну для боротьби з шкідниками 

сільськогосподарських і культурних рослин ми чули, проте, нас зацікавила саме 

ця тема і ми вирішили глибше її дослідити, поставити ряд експериментів. Нас 

також зацікавив склад сучасних цигарок, які речовини туди входять і їх 

токсичність відносно комах.  

        Наше дослідження є актуальним, оскільки вивчення впливу шкідливих 

речовин на живі організми, на нашу думку, завжди актуальна проблема, тому ми 

вирішили дослідити вплив речовин сучасних цигарок і продуктів їх згорання на 

комах. Досліджуючи проблему токсичності речовин сучасних цигарок і продуктів 

їх згорання на комахах, ми ширше висвітлюємо і проблему шкідливості 

тютюнопаління. 

       Новизна. Вперше поставлені експерименти про вплив відвару тютюну на 

життєдіяльність дрозофіли та щитовки, також дослід на виживання дрозофіл при 

обробці поживного субстрату тютюновим пилом, досліди на вплив продуктів 

згорання цигарок сорту «Прима» на дрозофіл та дослідження впливу поживного 

середовища на основі розчину диму цигарок на життєдіяльність дрозофіл. В 

доступній для нас літературі ми не знайшли інформації стосовно закладених нами 

дослідів на вивчення впливу речовин тютюну звичайного на дрозофілу та 

шитовку. Ми узагальнили дані про вплив тютюну на шкідників культурних 

рослин, розробили рекомендації.  

     У ході виконання роботи зроблено висновки:  

1. З доступних нам  джерел, які ми проаналізували, стосовно теми роботи, можемо 

зробити висновок, що цигарки мають в своєму складі отруйні речовини, зокрема, 

алкалоїд нікотин, які використовують для боротьби зі шкідниками культурних 

рослин, зокрема, з попелицями, трипсами, білокрилками, хрестоплідними 

блішками, довгоносиками, листовертками, капустяної молі, мідяниці, вогнівок, 

рослинними павутинними кліщами. 

 2. В сигаретах сорту «Прима» виявлено близько 15% листя тютюну, все інше це 

папероподібна маса нерівномірно просочена смолами, також виявлено частини 

провідних структур рослин невідомого виду. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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3. Відвар вмісту цигарок в пропорції 4 г на 100мл води при дії його на дрозофілу в 

умовах експерименту - обробка субстрату і середовища викликає загибель 

плодових мушок. 

4. Відвар вмісту цигарок в пропорції 4 г на 100 мл води при дії його на щитовки в 

умовах експерименту - обробка субстрату викликає загибель щитовок на третю-

шосту добу.  

5. Пил вмісту цигарок при розпилюванні його на субстрат і на самих дрозофіл 

викликає їх загибель на другу добу експерименту. 

6. Продукти диму цигарок сорту “Прима” викликають загибель комах на 15-20 хв 

експерименту. 

7. Продукти розчиненого диму, на основі якого виготовлений поживний субстрат 

припиняє розмноження дрозофіл на стадії личинки.  

  Практичне значення 

Наші дослідження дають можливість всім тим, хто вирощує культурні 

рослини, ознайомитись з використанням відварів з сучасних цигарок та 

тютюнового пилу для боротьби з шкідливими комахами. Вчителям біології, основ 

здоров`я, валеології, основ медичних знань, соціальному педагогу та психологу 

спільно з адміністрацією дані досліджень можна використати для розробки 

заходів по профілактиці тютюнопаління серед учнів школи.  

 

 

СЕКЦІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА СВИНИНИ В УМОВАХ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО РИНКУ 

 

         Автор: Ладняк Людмила, вихованка гуртка Комунального 

закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини», учениця 11 класу Білоцерківського 

колегіуму Білоцерківської міської ради 

          Науковий керівник: Лясота Василь Петрович, керівник 

гуртка Комунального закладу Київської обласної ради «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини» 
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Актуальність теми. Забезпечення населення високоякісними продуктами 

рослинництва і тваринництва - одне з найважливіших завдань працівників 

аграрного сектору України, які вкладають величезну творчу енергію та значні 

кошти для максимального забезпечення населення м’ясом, молоком і м'ясо-

молочними продуктами. 

Мета дослідження. Метою було провести ветеринарно-санітарну оцінку 

свинини різних підприємств Київщини згідно діючих стандартів, визначити її 

якість та удосконалити  методи проведення експертизи. 

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання: проведення 

аналізу частот виявлення у свинині якостей NOR- та PSE, отримані від туш тварин 

великої білої породи віком 8–12 місяців на ринках м. Білої Церкви Київської 

області; провести ветеринарно-санітарну оцінку за органолептичними та 

біохімічними показниками свинини якостей NOR- та PSE; провести ветеринарно-

санітарну оцінку за фізико-хімічними, мікробіологічними, морфологічними 

показниками свинини якостей NOR- та PSE; удосконалити та розробити експресні 

методи визначення свинини якостей NOR- та PSE за допомогою 

фотоелектроколориметру; на основі експериментальних даних розробити науково-

практичні рекомендації для виробництва. 

Об’єкт дослідження – проби свинини якостей NOR- та PSE, отримані від туш 

тварин великої білої породи віком 8-12 місяців. 

Предмет дослідження - результати органолептичних, біохімічних, фізико-

хімічних, мікроскопічних, мікробіологічних та морфологічних досліджень свинини 

якостей NOR- та PSE, а також статистичні дані. 

Методи дослідження: органолептичні, біохімічні, фізико-хімічні, 

мікроскопічні, мікробіологічні, морфологічні,біометричні. 

Наукова новизна одержаних результатів. З метою запобігання втрати м’ясної 

сировини при обробці, а також при виробництві м’ясних продуктів 

експериментально і теоретично обґрунтована необхідність визначення свинини 

якостей NOR- та PSE за органолептичними, морфологічними показниками, а також 

за величиною рН та вмістом пігментів. Для експресного та ефективного визначення 

NOR- та PSE у державній лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку 

доцільно використовувати запатентовані фотометричні методи. 

Практичне значення отриманих результатів. Науково обґрунтовано та 

експериментально доведено доцільність постійного проведення ветеринарно-

санітарної оцінки яловичини різних підприємств Київщини згідно з діючими 

національними стандартами та нормативно-правовими актами України. 
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Запропонований достовірний кількісний спосіб визначення загального вмісту 

пігментів у яловичині якостей NOR- та PSE-. 

 

СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

 

 

 РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИКОРІЄВМІСНОГО МОЛОЧНОГО НАПОЮ 

 

       Автор: Ямушев Роман, учень 11 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи I-IIІ ступенів № 7 імені генерал-

полковника Геннадія Воробйова Білоцерківської міської ради 
      Науковий керівник: Линник Валентина Миколаївна, 

учитель біології Білоцерківської загальноосвітньої  школи I-IIІ 

ступенів № 7 імені генерал-полковника Геннадія Воробйова 

Білоцерківської міської ради 

 

 

 

Дослідження науковців підтвердили цілу низку унікальних властивостей 

козиного молока: високий ступінь засвоюваності продукту, гіпоалергенність 

сировини, високі харчові, дієтичні та виражені лікувальні властивості. Тому 

доцільним і необхідним є виробництво продуктів на основі цієї сировини.  

Об’єктом дослідження є козине молоко, молочні напої на основі козиного 

молока, технологія виробництва молочного напою. 

Предмет дослідження: якісні показники козиного молока-сировини; 

модельних зразків; цикорієвмісного напою на основі козиного молока.. 

Мета роботи: метою дослідження було розробити новий молочний напій на 

основі козиного молока. 

Результат дослідження: розроблено методи сенсорної оцінки якості 

молочних напоїв на основі козиного молока. Розроблено методику побудови 

профілю молочних напоїв на основі козиного молока: визначено найбільш значущі 

дескриптори смаку та аромату та розроблено шкалу визначення їх інтенсивності. 

Рекомендовано метод для визначення термостійкості козиного молока. 

Визначено рекомендовані дози внесення цикорію розчинного. 
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СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

 

 

 ВПЛИВ СМАРТФОНІВ ДИНАМІЧНОГО СТЕРЕОТИПУ СУЧАСНИХ 

ПІДЛІТКІВ 

 

 Автор: Буренок Михайло, учень 10 класу 

Рокитнянського районного ліцею Рокитнянської районної 

ради 

            Науковий керівник: Прозор Людмила 

Анатоліївна, вчитель біології Рокитнянського районного 

ліцею Рокитнянської районної ради 

 

 

 

 

Мета роботи: здійснити теоретичний аналіз та емпіричне дослідження 

впливу смартфонів на формування динамічного стереотипу сучасних підлітків та 

розробити рекомендації щодо зменшення шкідливого впливу на організм. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що однією з найбільш 

поширених за останнє десятиліття звичок сучасності є інтернет-залежність, а 

смартфон став «придатком мозку», без якого підлітки не уявляють свого життя; 

соціальна значущість та недостатня наукова вивченість проблеми обумовлюють її 

актуальність. 

Новизна роботи: дослідити особливості впливу смартфонів на формування 

динамічного стереотипу сучасних підлітків. 

Завдання науково-дослідницької роботи: 

1) здійснити теоретичний аналіз впливу смартфонів на формування динамічного 

стереотипу сучасних підлітків; 

2) обґрунтувати поняття «покоління Z»; 

3) розробити програму та підібрати методи емпіричного дослідження; 

4) емпірично дослідити та проаналізувати особливості впливу смартфонів на 

формування динамічного стереотипу сучасних підлітків. 

5) розробити та запропонувати рекомендації щодо зниження шкідливого впливу 

смартфонів на організм підлітка. 
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Провівши емпіричне дослідження, спостереження, пошукову роботу, 

обробивши та проаналізувавши кількісні та якісні показники здобутих результатів 

зроблені висновки про те, що на сучасних підлітків, їх динамічний стереотип, 

істотним чином впливають інноваційні технології, зокрема, такі гаджети як 

смартфони. З’явився новий вид залежності, який витісняє книжку, телебачення, 

спілкування з однолітками наживо, прогулянки та ігри на свіжому повітрі. 

Натомість робить їх «людьми світу», «мобільною» молоддю. Хоча і призводить до 

втрати великої кількості часу, роздратованості, що на все інше «зайве» та 

«нецікаве» приходиться постійно відволікатися, погіршення фізичного та 

психічного здоров’я. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 

впливу смартфонів на формування динамічного стереотипу сучасних підлітків, 

його продовження ми вбачаємо в розробці та впровадженні ефективних програм 

профілатики гаджет-залежності серед підлітків. 

Теоретичне значення: здобуття та систематизація знань про динамічний 

стереотип, вивчення впливу факторів на його формування у підлітків. 

Практичне значення: це питання може бути розглянутим на уроках основ 

здоров’я, біології, а також на батьківських зборах з метою застереження 

представників покоління Z від негативного впливу смартфонів на формування 

динамічного стереотипу та в роботі психолога, соціального педагога шкільної 

психологічної служби щодо профілактики залежності підлітків від смартфонів. 

  Структура роботи зумовлена логікою дослідження і складається зі вступу, 

двох розділів, висновків, списку використаних джерел, 18 найменувань, додатків. 

Загальний обсяг роботи 33 сторінки. Основний зміст викладений на 28 сторінок. 

Робота містить 3 малюнки та 2 таблиці.  
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СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ПРЕДСТАВНИКІВ 

РОДИНИ FABACAE 

 

           Автор: Мачулін Даніїл, учень 10 класу Білоцерківського 

навчально-виховного об’єднання «Ліцей - Мала академія наук» 

Білоцерківської міської ради 

             Науковий керівник: Білопольська Тетяна Василівна, 

учитель біології Білоцерківського навчально-виховного 

об’єднання «Ліцей - Мала академія наук» Білоцерківської 

міської ради 

 

 

 

Мета наукової роботи полягає в дослідженні мікроелементного складу 

представників родини Бобові, що дозволить раціонально планувати агрономічні 

заходи.  

Новизна роботи полягає у детальному аналізі вмісту таких металічних 

мікроелементів, як Ферум, Купрум та Цинк у представників різних родів родини 

Бобові (Fabacae). 

Предметом дослідження є мікроелементний склад родини Fabacae.  

Об’єктом дослідження є сільськогосподарські культури родини Fabacae. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх 

безпосереднього застосування у оптимізації та посиленні ефективності роботи 

агропромислових підприємств. Результати роботи також можуть знайти 

використання при вивченні фізіології, екології та біохімії рослин. 

В результаті досліджень були отримані неочікувані результати, а саме те, 

що рослини в різній мірі накопичують Цинк та Купрум  в залежності від укосу, а 

кількісне накопичення Феруму в цілому не залежить від часу укосу. Серед 

досліджуваних рослин найбільше Феруму накопичує соя культурна, а Купруму та 

Цинку – люцерна посівна, незалежно від кількості укосів. Є можливим створення 

пропозиції, за якою при плануванні агрономічних заходів необхідно користуватися 
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даними про особливості життєдіяльності різних рослин, які накопичують 

необхідні споживачу мікроелементи. 

 

СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА 

 

ТРЕМАТОДИ (DIPLOSTOMUM SPATHACEUM ТА DIPLOSTOMUM CLAVATUM) РИБ 

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ РІЧКИ РОСЬ 

 

           Автор: Кузніцова Анастасія, вихованка Сквирського   

районного центру дитячої та юнацької творчості,  учениця 10 

класу Навчально-виховного комплексу «Сквирський ліцей – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної ради 

             Науковий керівник: Гудзенко Наталія Василівна, 

вчитель біології Навчально-виховного комплексу «Сквирський 

ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», керівник гуртка 
Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Сквирської районної ради 

 

Актуальність обраної теми. Серед найпоширеніших та найбільш 

небезпечних інвазійних хвороб прісноводних риб можна виділити: протозоози, 

збудниками яких є паразитичні одноклітинні організми; гельмінтози, що 

викликаються паразитуючими червами-гельмінтами; крустацеози, причиною 

виникнення яких є представники нижчих ракоподібних. Важлива роль у 

розповсюдженні більшості цих захворювань належить так званим проміжним 

живителям та паразитоносним – різноманітним тваринам, які є джерелом 

зараження риб. 

Метою нашої роботи є одержання детальної характеристики складу 

нематодів прісноводних риб, з’ясування особливості їх біології та екології в 

залежності від гідрологічних, гідробіологічних і екологічного режиму водойми. 

Для досягнення поставленої мети ми виконували такі завдання: 

1. Опрацювати наукові джерела щодо впливу Diplostomum spathaceum та 

Diplostomum clavatum на організм риби, методи їх ідентифікації у прісноводній 

рибі; 

2. Опанувати метод паразитарного дослідження; 

3. Відібрати іхтіологічні проби для визначення збудника у матеріалі; 
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4. Дослідити кришталики ока прісноводної риби для виявлення впливу 

Diplostomum spathaceum та Diplostomum clavatum. 

Було використано такі методи дослідження:  

- теоретичні (аналіз наукової літератури, узагальнення теоретичних та 

емпіричних даних, системний аналіз та інтерпретація отриманих даних); 

- емпіричні (зоологічні (іхтіологічні) іхтіопаразитологічні, іхтіопатологічні). 

Об’єкт дослідження: Diplostomum spathaceum та Diplostomum clavatum у 

кришталику ока. 

Предмет дослідження: незадовільна ситуація щодо зараження риби 

метацеркаріями. 

Новизною дослідження є вивчення іхтіопаразитологічної ситуації щодо 

зараження нематодами туводної іхтіофауни  північно-західної частини річки Рось. 

 

СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА 

 

РОСЛИННІ ІНВАЗІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ТА ОКОЛИЦЯХ СЕЛА ВОЛОШИНІВКА 

 

           Автор: Павлуш Анастасія, учениця 9 класу 

Волошинівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» імені 

Героя України Руслана Лужевського» Баришівської районної 

ради 
             Науковий керівник: Рудницька Василина Василівна, 

вчитель хімії та біології Волошинівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий 

садок» імені Героя України Руслана Лужевського» 

Баришівської районної ради 
 

 

Актуальність. Біологічні інвазії – це випадки проникнення живих 

організмів в нові для них екосистеми, розташовані далеко за межами їхнього 

первинного, природного ареалу. Проникнувши в нову екосистему, інвазійний 

організм далі неконтрольовано розмножується і чинить значний вплив на місцеві 

угруповання живих організмів. 

Інвазійні чужинні організми вважаються однією з важливих причин 

скорочення біорізноманіття у світі. 
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Мета: оцінити та запропонувати засоби контролю інвазійних популяцій 

п’яти обраних нами видів рослин − клена ясенелистого (Acer negundo L.), 

ваточника сірійського (Asclepias syriaca L.), золотушника канадського (Solidago 

сanadensis L.), амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.), галінсоги 

дрібноквіткової або незбутниці (Galinsoga parviflora Cav). 

Завдання: 

1. Проаналізувати історію проникнення інвазійних рослин в рослинний покрив 

Лісостепу, з метою з’ясування шляхів та етапів їхньої акліматизації. 

2. Охарактеризувати видову, біоморфологічну та еколого-ценотичну 

різноманітність рослинних інвазій. Оцінити масштаби поширення інвазійних 

видів рослин у місцевій флорі. 

3. З’ясувати загрози, які несуть місцевим рослинним угрупованням інвазії п’яти 

обраних видів: клена ясенелистого, ваточника сірійського, золотушника 

канадського, амброзії полинолистої, галінсоги дрібноквіткової. 

4. Проаналізувати різноманітність способів та запропонувати комплекс заходів 

контролю популяцій обраних інвазійних рослин  в селі Волошинівка та його 

околицях. 

Об’єкт дослідження: популяції інвазійних видів рослин. 

Предмет дослідження: масштаби і методи контролю інвазійних видів. 

    Методи дослідження: візуальний (визначення рослин за довідниками), 

теоретичний (вивчення та аналіз відповідної літератури), статистичний 

(кількісний аналіз видового складу інвазійних видів), індуктивний (збирання, 

систематизація та узагальнення фактів). 

Наукова новизна: вперше здійснено комплексне дослідження  поширення 

інвазійних видів у місцевій флорі населеного пункту та його околицях. 

Практичне значення: на отриманих та проаналізованих даних були 

запропоновані способи контролю поширення інвазійних видів, що, в свою чергу, 

сприятиме збереженню біологічної різноманітності місцевої флори, зменшенню 

економічних видатків на ведення сільськогосподарської діяльності, а також на 

сферу охорони здоров’я. Матеріали даної роботи можуть бути використані на 

уроках при вивченні біології, екології, факультативних і гурткових заняттях в 

школі та позашкільних закладах. 

Результати і обговорення 

На основі отриманих та проаналізованих нами даних були розроблені карти 

поширення обраних нами інвазійних рослин. 

Амброзія полинолиста 
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Як ми бачимо, для амброзії полинолистої характерним є поширення вздовж 

доріг, де вона утворює досить густі та щільні популяції, зокрема, у вигляді кущів. 

Ваточник сірійський 

Ваточник сірійський поширений здебільшого на околицях села на 

покинутих полях, антропогенно трансформованих луках. Його популяції не такі 

щільні як у амброзії, проте ваточник є також сильним конкурентом, який 

витісняє місцеві види. 

Галінсога дрібноквіткова 

Галінсога дрібноквіткова поширена повсюдно. Особливо її популяції 

поширені на городах, присадибних ділянках, закинутих полях і т. п. Галінсога є 

злісним бур’яном, який утворює щільні зарості, не даючи нормально розвиватися 

як культурним, так і диким рослинам. 

Золотушник канадський 

Золотушник канадський, як і ваточник сірійський, поширений здебільшого 

на околицях села. Часто його популяції мають вигляд окремо розкиданих 

щільних куртин, які легко впізнати по золотисто-жовтим суцвіттям, проте на 

пізніх стадіях експансії він здатен освоювати великі площі, не залишаючи вільні 

місця у вигляді прогалин. 

Клен ясенелистий 

Оскільки клен ясенелистий був інтродукований як лісопаркова культура, 

він поширений здебільшого у зонах, де здійснювались культурні насадження. 

Клен здатний формувати щільні популяції, створюючи непосильні умови 

конкуренції для інших рослин; дає дуже багато насіння, дуже добре 

розмножується вегетативним способом. 

Висновки 

1. Більшість інвазійних рослин Лісостепу проникли в його рослинний 

покрив внаслідок свідомої інтродукції людиною для розвитку лісового і 

сільського господарства.  

2. У рослинному покриві обстеженої території с. Волошинівки 

зареєстровано 20 інвазійних види, 15 з них є небезпечними інвазійними, серед 

яких 3 деревних, 1 кущова та 11 трав'янистих форм. Більшість інвазійних видів 

мають значні масштаби поширення, а масштаби деяких набули навіть 

загрозливих для місцевих рослинних угруповань значень, активно 

трансформуючи навколишнє середовище під себе. 

3. Галінсога дрібноквіткова, ваточник сірійський та амброзія полинолиста є 

злісними бур’янами, завдяки завдають велику шкоду сільському господарству. 
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Крім того, амброзія знижує родючість ґрунтів, а її пилок є сильним алергеном. 

Золотушник канадський активно освоює як антропогенно трансформовані, так і 

відносно не порушені природні ділянки. Як і клен ясенелистий, він є алелопатом, 

тобто пригнічує ріст інших рослин, виділяючи речовини-інгібітори. Сам же клен 

ясенелистий є видом-трансформером: пригнічує природний хід розвитку 

рослинного покриву, викликає скорочення біорізноманіття через щільність його 

популяцій і т. п. 

4. Наразі є дуже багато груп методів боротьби з інвазійними рослинами. 

Зокрема найбільш поширеними є механічні, хімічні та біологічні, проте, у будь-

кому випадку, для ефективної боротьби з інвазійними видами потрібно 

застосовувати комплексний підхід, враховуючи при цьому їх біологічні 

особливості та умови місцезростання. 

5. Дуже важливим аспектом у боротьбі з поширенням рослинних інвазій у 

місцевому рослинному покриві є робота з населенням, яка полягає у підвищення 

його обізнаності. 

 

СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА 

 

ФІТОНЦИДИ – ПОТУЖНА ЗБРОЯ РОСЛИН 

 

    Автор: Скибін Артем, учень 9 класу Погребської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Броварської районної ради 

             Науковий керівник: Марченко Ірина Миколаївна, вчитель 

біології Погребської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Броварської районної ради 

  

 

 

 

Мета роботи - довести, що фітонциди, які виділяють рослини, здатні 

впливати на ріст, розвиток та життєздатність мікроорганізмів, а значить очищати 

повітря  приміщень та покращувати загальний фізичний стан.  

Об’єкт дослідження: фітонциди рослин. 
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Предмет дослідження: дія фітонцидів рослин (часнику, цибулі, каланхое, 

черемхи тощо) на живі організми (плісняві гриби, кишкову паличку та муху 

дрозофілу). 

   Завдання дослідження: 

1. проаналізувати наукові джерела з теми дослідження; 

2. експериментально перевірити дію фітонцидів як біологічно активних речовин на 

живі організми на прикладі кишкової палички, гриба мукора, мухи дрозофіли; 

3. довести факт протимікробної дії фітонцидів; 

4. продемонструвати учням школи у формі проведення міні-лекцій, бесід про   

важливість очищення повітря за допомогою летких рослинних фітонцидів, 

озеленяючи  приміщення. 

        Методи дослідження: 

 дедукції – для побудови структури роботи та вивчення предмету дослідження; 

 дослідно-експериментальний - для визначення фітонцидної активності деяких 

рослин; 

 індукції – для формування загальних висновків до проведеного дослідження. 

          Наукова новизна  роботи. Уперше для певного кола осіб продемонстрована  

дія фітонцидів на живі організми та обґрунтовано пропозицію до керівників 

навчальних закладів з проханням про введення факультативного курсу з «Гігієни 

шкільних приміщень».  

        Під час проведення лабораторного досліду було з’ясовано, що фітонциди 

здійснюють гальмівну та пригнічувану дію на ріст і розмноження мікроорганізмів, і 

навіть можуть вбивати живі організми. Так мушки дрозофіли у банці з черемхою 

загинули за десятки секунд. 

Аналіз отриманих результатів. Проведено порівняльний аналіз дії 

фітонцидів на організми різних рівнів та було з’ясовано й експериментально 

доведено, що сила дії фітонцидів різних рослин на організми відрізняється. За 

даними, що були отримані під час виконання лабораторного досліду, можна 

розподілити рослини відповідно до сили дії їх фітонцидів. Як видно з таблиці №1, 

найбільш сильну дію виявляла черемха, трохи слабшу - часник та хвоя, на 

четвертому місці – апельсин, далі – каланхое. Найслабшою була дія цибулі і фіалки. 

У контрольних зразках, без додавання фітонцидів, спостерігався суцільний ріст 

колоній мікроорганізмів.  

Окремо, більш детально був досліджений вплив фітонцидів цибулі та часнику. 

Для цього використані контрольні зразки з усіх дослідів, в які додані соки даних 
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рослин. Після додавання до молодої цвілі краплі соку часнику, його дія проявлялася 

вже в перші 6 год., а дія краплі соку цибулі - лише на другу добу. Цвіль при цьому 

ушкоджувалася, були видні «опіки». При додаванні соку цибулі до вже спороносної 

цвілі спостерігалося легке ушкодження поверхні цвілі: утворювався «опік», але 

потім поверхня цвілі відновлювалася. При додаванні соку часнику спостерігалося 

аналогічне пошкодження цвілі яке, однак, не відновлювалося протягом 7 наступних 

днів. Таким чином, спостережувана дія рослинних добавок залежить не тільки від 

складу, а й від стадії розвитку пліснявих та бактеріальних колонії. 

Висновки. Отримані під час дослідження результати дійсно довели, що такі 

рослини як черемха, часник мають надзвичайної сили фітонциди, які здатні навіть 

вбивати живі організми. Інші використані в досліді рослини значно пригнічують ріст 

та розвиток мікроорганізмів. Такий вплив на живі організми можна 

використовувати, регулюючи мікробну флору повітря шкільних приміщень за 

допомогою насадження кімнатних рослин.  

 Неможливо переоцінити застосування фітонцидів для профілактики та лікування 

різноманітних захворювань. В першу чергу це стосується гострих респіраторних, 

ангіни, грипу тощо. Часник, цибуля, лимон, редька й хрін є одночасно і їжею, і 

ліками. Збільшення їх кількості в щоденному раціоні у весняно-зимовий період 

давно вже вважається дієвою профілактикою застудних захворювань. 

 

СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ВАКЦИНАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ 

ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ 

ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ 

 

Автор: Хобта Іванна, учениця 11 класу Березанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Березанської міської  

ради 

Науковий керівник: Варакіна Олена Михайлівна, 

вчитель біології Березанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №4 Березанської міської  ради 
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Актуальність. На сьогодні найдієвішим способом боротьби з інфекційними  

захворюваннями є вакцинація. Проте не всі люди це розуміють, а деякі навіть вірять 

в розповсюджену інформацію про небезпечність вакцин та про те, що вакцинація 

може призводити до тяжких захворювань, наслідки яких будуть набагато більш 

серйозними, ніж від хвороби, проти якої здійснюється імунізація. 

Як наслідок, масові ухилення від вакцинації спричиняють повернення тих 

захворювань, про які людство, здавалось би, вже давно забуло. Хоча нещодавній 

спалах кору, який набирає все більших розмахів, а також прогнози лікарів щодо 

повернення поліомієліту і дифтерії трохи «розворушили» українців: статистика 

проведених щеплень зросла, але цього недостатньо. Значна кількість людей і досі 

відмовляється від вакцинації, боячись її наслідків і переконуючи себе в 

небезпечності вакцин. Все це негативно вплинуло на саму систему вакцинації в 

нашій країні та позначилося на формуванні колективного імунітету. 

Об’єкт дослідження: система вакцинації.  

Предмет дослідження: трансформація системи вакцинації та її вплив на 

рівень захворюваності населення в Україні та в країнах пострадянського простору. 

Мета дослідження: дослідити трансформацію сучасних систем вакцинації 

деяких країн пострадянського простору та її вплив на розвиток інфекційних 

захворювань. 

Завдання дослідження:  

1. Дослідити систему вакцинації СРСР. 

2. Проаналізувати систему вакцинації в незалежній Україні. 

3. Дослідити системи вакцинації деяких країн пострадянського простору 

(Білорусь, Латвія, Естонія). 

4. Зробити порівняльний аналіз трансформацій систем вакцинації вище 

згаданих країн пострадянського простору. 

Новизна дослідження полягає в тому, що дана наукова робота є першою 

спробою дослідження особливостей процесу трансформації систем вакцинації 

різних пострадянських країн і порівняння сучасного стану прояву інфекційних 

захворювань у цих країнах з огляду на розвиток системи вакцинації у 

пострадянський період. 

Методи дослідження: теоретичні (аналіз опрацьованої літератури), емпіричні 

(анкетування), методи обробки даних. 

Практичне значення. Наша робота може бути використана як теоретичний 

матеріал для проведення лекцій в навчальних закладах та здійснення просвітницької 
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діяльності в деяких організаціях та установах з метою донесення до українців 

важливості вчасного здійснення специфічної імунопрофілактики.  

Результати: в результаті дослідження нам вдалося проаналізувати  наукові 

роботи та коментарі спеціалістів-прихильників та противників вакцинації. Також ми 

дослідили і порівняли системи вакцинації Радянського Союзу, України та інших 

країн пострадянського простору (Білорусь, Латвія, Естонія). В ході виконаної 

роботи ми встановили, що проведення профілактичних щеплень з метою захисту від 

інфекційних захворювань – це пріоритетне та стратегічне завдання держави задля 

збереження здоров’я населення та покращення демографічної ситуації. Головною 

ціллю проведення масового щеплення є створення колективного імунітету з метою 

захисту не лише однієї конкретної людини, а всього населення. Таким чином 

досягається встановлення повного контролю над інфекцією, як це було зроблено у 

випадку з епідемією натуральної віспи та частково з багатьма іншими небезпечними 

інфекційними хворобами. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

ТОКСОКАРОЗ – НЕБЕЗПЕЧНИЙ ЗООАНТРОПАНОЗ У МІСТІ БІЛА ЦЕРКВА 

 

      Автор: Желтков Даніїл, учень 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи № 17 Білоцерківської міської ради 

       Науковий керівник: Злочевська Ніна Олександрівна, 

учитель географії Білоцерківської загальноосвітньої школи № 17 

Білоцерківської міської ради 

 

 

 

 

 

Актуальність дослідження: Проблема токсокарозу собак і котів є 

актуальною як для гуманної, так і ветеринарної медицини, оскільки це 

захворювання є зоонозом. 
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Мета дослідження: встановити поширення яєць гельмінтів роду Toxocara в 

піску на дитячих ігрових майданчиках м. Біла Церква, а також захворюваність 

собак і котів міста на токсокароз. 

Для досягнення цієї мети ми поставили перед собою такі завдання:  

1) визначити найбільш ефективний метод гельмінтоовоскопії піску; 

2) з’ясувати екстенсивність та інтенсивність інвазії яєць гельмінтів роду 

Toxocara в піску з дитячих ігрових майданчиків м. Біла Церква; 

3) порівняти показники поширення яєць гельмінтів роду Toxocara в піску 

з дитячих ігрових майданчиків, розташованих на території шкільних та 

дошкільних навчальних закладів з тими, що розміщені в дворах багатоповерхових 

житлових будинків; 

4) встановити поширення токсокарозу серед собак і котів у м. Біла 

Церква; 

5) розробити неофіційні рекомендації для батьків, власників тварин, а 

також комунальних служб, керівників дитячих шкільних та дошкільних закладів, 

щодо недопущення зараження людей і тварин збудниками токсокарозу. 

Результатом дослідження є отримання унікальних даних щодо поширення 

яєць гельмінтів роду Toxocara у піску на дитячих майданчиках м. Біла Церква 

станом на жовтень 2018 р. (як фактору передачі збудника інвазії), а також 

ураження токсокарозом собак і котів міста в період повного календарного року з 

листопада 2017 р. по жовтень 2018 р. (як джерела поширення інвазії). Було 

встановлено, що проблема токсокарозу є надзвичайно актуальною та небезпечною 

як для людей, так і для їх пухнастих домашніх улюбленців. 

          Висновки:  

1. Найбільш ефективним для проведення гельмінтоовоскопічного 

дослідження піску є метод із використанням «Лічильної камери для 

копрогельмінтоовоскопічних досліджень». 

2. Встановлено, що рівень забруднення яйцями гельмінтів роду Toxocara 

піску з дитячих ігрових майданчиків, розташованих на території дошкільних та 

шкільних навчальних закладів м. Біла Церква, у жовтні 2018 р. становив 29,3 % за 

середньої інтенсивності інвазії 9,4±0,39 яєць/1 г піску. 

3. Забруднення яйцями гельмінтів роду Toxocara піску з дитячих ігрових 

майданчиків, розташованих на території дворів багатоповерхових житлових 

будинків м. Біла Церква, у жовтні 2018 р. становило 82,4 % за середньої 

інтенсивності інвазії 16,1±0,54 яєць/1 г піску. 
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4. Визначено, що екстенсивність інвазії збудників токсокарозу серед собак і 

котів у м. Біла Церква в період з листопада 2017 р. по жовтень 2018 р. включно 

становила 32 % (n=1029) та 26 % (n=808) відповідно. 

5. Найвища екстенсивність інвазії Toxocara canis та T. cati серед тварин 

м. Біла Церква спостерігається восени – 41,2 та 36,0 % від усіх випадків 

захворювання на токсокароз впродовж року відповідно, різко знижуючись взимку 

– до 16,7 та 7,5 % відповідно.  

6. Було виявлено, що найвищий рівень інвазованості збудниками 

токсокарозу характерний для домашніх м’ясоїдних тварин віком до 6-ти місяців 

(44,6 % собак та 40,9 % котів, хворих на токсокароз). Наймешу екстенсивність 

інвазії виявили у собак віком від 3 до 8-ми років (4,5 % від усіх хворих тварин) та 

котів старше 8-ми років (5,2 % відповідно). 

7. Токсокароз собак і котів – поширена інвазія в м. Біла Церква, небезпечна 

не лише для тварин, але й для людей-жителів міста. 

 

СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЩЕПЛЕННЯ БЦЖ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПОШИРЕННЯ                          

ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УКРАЇНІ 

 

            Автор: Панащук Софія, учениця 9 класу 

Шпитьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-

Святошинського району 

Науковий керівник: Дубас Лариса Вікторівна, 

вчитель біології Шпитьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Києво-Святошинського району 

 

 

 

 

       Актуальність роботи обумовлена прогресуючим зменшенням кількості дітей, 

вакцинованих від туберкульозу; зростанням кількості хворих. 

      Об’єкт дослідження: вакциновані та не вакциновані діти; діти, хворі на 

туберкульоз; загальний стан захворюваності на туберкульозу. 

      Предмет дослідження: стан здоров’я дітей.  
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      Мета наукової роботи: з’ясувати доцільність проведення вакцинації БЦЖ, 

дослідити ефективність вакцини; з’ясувати найпоширеніші причини відмови 

батьків від щеплення.  

      Завдання наукової роботи: 

- дослідити зміни кількості вакцинованих проти туберкульозу дітей 

протягом 2008-2018 рр.; 

- дослідити кількість дітей, хворих на туберкульоз у 2008-2018рр; 

- дослідити смертність дітей та підлітків від туберкульозу; 

- виявити, вакцини яких виробників найчастіше викликають ускладнення; 

- простежити закономірність ускладень від вакцинації; 

- з’ясувати, з якої причини батьки відмовляються робити щеплення дітям; 

- розробити поради для майбутніх батьків, які сумніваються у доцільності 

вакцинації дітей. 

Методи дослідження: В роботі використані теоретичний та практичний 

методи дослідження. Теоретичний метод полягає в опрацюванні великого масиву 

наукової літератури, профільних періодичних видань, електронних джерел, 

публікацій в засобах масової інформації та аналізі отриманих даних. Практичний 

метод полягає у проведенні консультації з практикуючими фтизіатрами, проведенні 

опитувань серед батьків, які відмовились від щеплення дітей; аналізі складу вакцин 

різних виробників та визначенні, яка з них є найбільш безпечною та ефективною; 

обробці статистичної інформації стосовно загальної захворюваності, ускладнень та 

смертності серед різних вікових категорій населення України. 

В результаті проведеної роботи з’ясовано, що незважаючи на можливі 

ускладнення від щеплення БЦЖ, кількість щеплених дітей, хворих на туберкульоз, 

є значно меншою, а тому щеплення БЦЖ є рекомендованим у всіх випадках, окрім 

протипоказаних лікарями ситуаціях. 

      Практичне використання результатів роботи. Завдяки зібраній інформації, 

стає можливим виявити якісніші види вакцин, довести доцільність щеплення; 

ознайомити батьків щодо поширення хвороби, наслідків ускладнень та розробити 

на основі цих даних пам’ятку для майбутніх батьків та батьків дітей молодшого 

шкільного віку.   

Висновки. Через необізнаність батьків у складі, ефективності та причинах 

ускладнень, вони відмовляються від щеплення дітей. Це є однією з причин, по яких 

епідемія туберкульозу в Україні ще досі триває. В ході роботи визначено, що 

вакциновані діти складають дуже малий відсоток з усіх дітей, хворих на 

туберкульоз. Робота презентується вперше. 
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СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ГАДЖЕТІВ НА ПСИХІЧНИЙ І ФІЗИЧНИЙ СТАН 

ПІДЛІТКІВ 

 

            Автор: Крівова Софія, учениця 11 класу 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

«Перспектива» - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені 

Володимира Мономаха» Бориспільської міської ради 

Науковий керівник: Циганок Марина Олегівна, 

практичний психолог Бориспільського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія «Перспектива» - загальноосвітня школа           

І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха Бориспільської 

міської ради 

 
 

Мета даної роботи:  з’ясувати і дослідити вплив гаджетів на психічний та 

фізичний стан підлітка, розробити рекомендації щодо зменшення шкідливого 

впливу. 

Коли гаджети стали невід’ємною частиною життя, люди почали шукати 

відповіді на запитання про шкоду для свого здоров’я, саме це і сформувало 

актуальність моєї роботи. 

  Об’єктом даного дослідження являється вплив гаджетів на психічний та 

фізичний стан підлітка, а предмет дослідження – психічний та фізичний стан 

підлітка, який регулярно користується сучасними гаджетами. 

 Наукова новизна роботи: полягає в дослідженні зміни стану психічного та 

фізичного здоров’я підлітка в залежності від часу користування сучасними 

гаджетами.  

      Основні завдання, які я ставила перед собою в процесі написання даної 

роботи:  

1. Розширити знання про розвиток комп’ютерної та обчислювальної техніки. 

2. Ознайомитися з  впливом сучасних гаджетів на здоров’я та психіку підлітків. 

3. Визначити найоптимальніші методи захисту і профілактики негативного впливу 

гаджетів на підлітка. 

4. В ході експериментального дослідження: 
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- дослідити ступінь впливу мобільних телефонів на психічний та фізичний стан 

підлітка; 

-  оцінити ступінь впливу мобільних телефонів на психічний та фізичний стан 

підлітка; 

- довести вплив мобільних телефонів на психічний та фізичний стан підлітка; 

- надати рекомендації щодо зменшення негативного впливу. 

Алгоритм дослідження практичних завдань проекту 

1) Підготовчий етап: 

1. Постановка мети, завдання дослідження; 

2. Приготування матеріалів для проведення діагностики. 

2) Проведення дослідження (порядок):  

1.Проведення діагностики здобувачів освіти десятих класів; 

2.Визначити цінність отриманих результатів. 

 3) Обробка матеріалів дослідження.  

 4) Висновки по дослідженню. 

У першому розділі роботи надані розширені знання про розвиток комп’ютерної та 

обчислювальної техніки. 

У другому та третьому розділі моєї роботи розглядається, як гаджети впливають на 

психічне та фізичне здоров’я підлітків, та які є методи профілактики негативного 

впливу. 

Четвертий розділ присвячений власному експериментальному дослідженню. 

У ході виконання роботи зроблено наступні висновки: 

Починаючи чи не з пелюшок, сучасні діти активно користуються смартфонами, 

планшетами та комп’ютерами. Звичайно, з одного боку, це непогано: різні 

розвиваючі ігри та головоломки, але з іншого боку тривале необмежене 

користування даними пристроями викликає шкідливий вплив на організм, але 

дотримання нескладних правил роботи за комп’ютером дозволить зберегти здоров’я і 

одночасно відкрити підліткам  світ великих можливостей. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

ВПЛИВ ПРИЙОМІВ АНІМАЛОТЕРАПІЇ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У ЗГУРІВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

       Автор: Ткачук Наталія, учениця 10 класу Згурівського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня 

школа І ступеня» Згурівської районної ради 

      Науковий керівник: Журавська Олена Миколаївна, 

учитель  біології та хімії Згурівського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» 

Згурівської районної ради 

 

 

 

Актуальність дослідження. В наш час особливу увагу привертають до себе 

проблеми реабілітації і лікування дітей з особливими потребами, інтеграції в 

суспільство дітей з девіантними проявами поведінки, корекції різноманітних 

порушень психіки як дітей, так і дорослих. Спостереження за взаємодією людини 

та тварини дали поштовх для проведення досліджень, що виявляють ефективність і 

користь терапії за допомогою тварин, так званої, анімалотерапії. 

Метою наукової роботи є дослідження впливу прийомів дельфінотерапії на 

емоційний стан дітей з порушенням нервової та опорно-рухової системи. 

Об’єкт дослідження: психологічний вплив анімалотерапії. 

Предмет дослідження: вплив прийомів анімалотерапії на психоемоційний 

стан дітей з особливими потребами. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

1. Провести аналіз наукових літературних джерел щодо виникнення та 

розвитку анімалотерапії. 

2. Визначити основні види анімалотерапії та їх вплив на людину. 

3. Проаналізувати сучасні зарубіжні дослідження анімалотерапії (Pet-

therapy). 

4. Охарактеризувати вплив анімалотерапії на психоемоційний розвиток 

дітей із різними порушеннями систем. 



 

 

124 

 

Було проведено динамічне спостереження 32 дітей з особливими потребами 

(17 хлопчиків і 15 дівчаток) у віці 3-11 років, які проходять курс дельфінотерапії на 

базі дельфінарію «Немо» м. Київ, зі встановленим діагнозом: дитячий 

церебральний параліч, дитячий аутизм, синдром Дауна.  

Методи дослідження. Під час проведення дослідження були використані 

такі методи: спостереження, інтерв’ю, анкета по виявленню тривожності у дітей (Т. 

М. Титаренко), «Диференціальні шкали емоцій» К. Ізарда, анкета-опитувальник 

для батьків (психологічна діагностика емоційного стану дитини). За допомогою 

методики оцінювалася вираженість основних емоцій дітей: інтересу, радості, 

подиву, горя, гніву, відрази, презирства, страху, сорому і провини, а також 

розраховувався загальний рівень їх самопочуття до і після проведення 10 сеансів 

дельфінотерапії. 

Практична значимість дослідження полягає в тому, що отримані в 

процесі дослідження результати можуть враховуватися при розробці лікувальних 

програм, спрямованих на оптимізацію психоемоційного стану дітей з особливими 

потребами. 

Структура роботи. Дана МАН робота складається із вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. 

 

 

СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ  

МОЛОДІ СКВИРИ 

 

       Автор: Стригун Анастасія, учениця 10 класу Навчально-

виховного комплексу «Сквирський ліцей – загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів», вихованка Сквирського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Сквирської районної ради 

       Науковий керівник: Плівачук Олена Павлівна, керівник 

гуртка Сквирського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Сквирської районної ради 
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Актуальність дослідження. Проблема збереження здоров’я дітей та молоді 

України належить до найактуальніших, вирішення якої обумовлює майбутнє 

держави і подальше існування здорової нації. Одним з ефективних шляхів 

збереження і зміцнення здоров’я молодого покоління є пропаганда здорового 

способу життя через усвідомлення цінності здоров’я, засвоєння знань, умінь і 

навичок, які здатні забезпечити досягнення сталого здоров’я.  

Мета роботи: обґрунтувати шляхи формування здорового способу життя та 

розробити модель виховної роботи з пропаганди здорового способу життя серед 

учнівської молоді. 

Задачі дослідження: з’ясувати поняття «здоровий спосіб життя», його 

змістову характеристику; проаналізувати інноваційні форми роботи щодо 

формування здорового способу життя серед молоді; дослідити структуру 

здорового способу життя в учнівської молоді м. Сквири. 

У роботі проаналізовано особливості формування здорового способу життя 

молоді, мотивації цілеспрямованої роботи самої молодої людини з відновлення та 

розвитку її здоров’я, потреби у здоровому способі життя.  

В емпіричній частині роботи досліджуються рівень розповсюдження шкідливих 

звичок серед учнів, ставлення їх до здорового харчування та причини виникнення 

стресових ситуацій. 

 

 

СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА В 

УМОВАХ ПОГІРШЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

 

Автор: Пригалінська Вікторія, учениця 11 класу 

Комунального закладу «Тетіївський заклад загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів № 3» Тетіївської міської ради 

Науковий керівник: Власенко Оксана Миколаївна, 

учитель хімії Комунального закладу «Тетіївський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3» Тетіївської 

міської ради 
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Забезпечення населення якісною питною водою є актуальним для більшості 

країн світу. В Україні задля забезпечення населення якісною питною водою створена 

Загальнодержавна програма «Питна вода України» на 2006-2020 роки. Та попри 

заходи, що здійснюються, проблема чистої води для населення є надзвичайно 

актуальною. З року в рік накопичення біогенних елементів, які потрапляють у воду із 

ґрунту, стає причиною погіршення якості води у традиційних джерелах 

водопостачання, а причиною підвищення вмісту заліза є висока корозійна активність 

води підземного походження. Саме тому актуальним є вивчення нетрадиційних 

джерел водопостачання як альтернативи для споживачів в умовах погіршення 

загального екологічного стану. 

Метою даної роботи є дослідження хімічного складу води з окремо взятого 

джерела на предмет її споживчих властивостей.  

Основні завдання: 

1. Експериментально  встановити хімічний склад води із джерела “Клакове”. 

2. Здійснити оцінку якості води, що базується на системі контрольних показників 

ДСТУ. 

3. Здійснити оцінку якості досліджуваного зразка води біоіндикаційним методом.  

4. Дослідити наявну інформацію щодо впливу на організм  хімічних речовин, 

виявлених у відповідних зразках води. 

        Об’єктом досліджень є джерело “Клакове”. 

        Предметом дослідження є хімічний склад води та її вплив на організм. 

Методи досліджень: 

 аналіз; 

 порівняння; 

 спостереження; 

 лабораторний експеримент; 

 вимірювання; 

 біологічний експеримент 

Новизна нашої роботи полягає у тому, що ми вперше дослідили хімічний склад 

та вплив на організм певних компонентів конкретного джерела, вода із якого 

використовується місцевим населенням як питна. 

Значення роботи: 

1. Визначено хімічний склад води із джерела “Клакове”. 

Розроблено рекомендації по використанню води із даного джерела. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ДОСЯГНЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ СПОРТСМЕНІВ-

ІНВАЛІДІВ У ПАРАЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ 

 

 

Автор: Смідонова Анастасія, учениця 9 класу 

Білоцерківської гімназії № 2 Білоцерківської міської ради 

Науковий керівник: Дубовик Олена Володимирівна, 

учитель фізичної культури Білоцерківської гімназії № 2 

Білоцерківської міської ради 

 

 

 

 

Люди з інвалідністю позбавлені повноцінного життя. Тому заняття спортом 

для них – один із найкращих засобів зміцнення здоров’я, соціальної адаптації й 

виховання характеру. Життєлюбством, цілеспрямованістю, силою волі можна 

пояснити досягнення українських паралімпійців.  

  Порятунком від розпачу і зневіри для багатьох воїнів, що отримали 

поранення у зоні проведення операції об’єднаних сил на сході України знову стає 

спорт. Тож саме у дослідженні ролі спорту як засобу соціальної і фізичної 

реабілітації людей з обмеженими можливостями, а також у визначенні динаміки 

досягнень українських спортсменів-інвалідів у паралімпійських іграх і полягає  

актуальність дослідження.   

Об’єктом дослідження є спорт як засіб соціальної і фізичної реабілітації 

людей з обмеженими можливостями. Предмет дослідження – здобутки українських 

спортсменів у Паралімпійських іграх. 

Мета дослідження – дослідити динаміку досягнень українських спортсменів-

інвалідів у Паралімпійських іграх.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що ми досліджуємо динаміку 

досягнень українських спортсменів-інвалідів у Паралімпійських іграх, зосередивши 

основну увагу на результатах Паралімпіад 2016, 2018 років. Ми єдині, хто аналізує 

спортивну життя людей з обмеженими фізичними можливостями в Білій Церкві. 

За результатами дослідження зроблено такі висновки: 
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Досягнення паралімпійських спортсменів України протягом кожного 

спортивного чотириріччя покращуються, як на Літніх так і на Зимових 

Паралімпійських іграх.  

На Х Літніх іграх в Атланті ми були 44, а на ХV в Ріо-де-Жанейро стали 

бронзовими призерами, тобто в 17 разів покращили медальний залік: отримали 

золотих медалей на 40 більше, ніж в Атланті, і на 9 більше, ніж у Лондоні; срібних – 

на 33 більше, ніж на Х – их, і на 13, ніж на попередніх ХІV; бронзових нагород на 11 

більше, ніж на попередній Паралімпіаді, і на 37 більше загалом. Також стабільні 

результати досягнень паралімпійців і в зимових видах спорту. Від Нагано (1998 р.) 

до Пхьончхана (2018 р.) українська команда піднялася на десять пунктів у 

рейтинговій таблиці нагород і наразі впевнено посідає четверте місце. Цей 

результат є найкращим для української збірної за останні десять років, команда 

отримала майже у 2,5 рази більше нагород, ніж у 1998 році. 

У м. Біла Церква проживає і успішно тренується під керівництвом 

Заслуженого тренера України Н.Борболюк Ольга Єсіна, яка здобула золото 

Чемпіонату Світу 2017 у складі паралімпійської жіночої  команди з фехтування.  

Заслуговує на увагу праця тренера з бочче Штики Руслана і досягнення його 

вихованців – збірної команди з вадами опорно-рухового апарату, а також особисті 

досягнення В.Кухти, що займає 25 місце у світовому рейтингу спортсменів з бочче, 

хворих на ДЦП.  

 

СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ  ПОКОЛІННЯ Z 

 

               Автор: Куліш Анастасія, учениця 10 класу 

Рокитнянського районного ліцею Рокитнянської районної 

ради                  

             Науковий керівник: Прозор Людмила Анатоліївна, 

вчитель біології Рокитнянського районного ліцею 

Рокитнянської районної ради                  
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   Мета роботи: з’ясувати, теоретично обґрунтувати та дослідити 

орієнтовні цінності та пріоритети покоління Z; розробити рекомендації щодо 

уникнення конфліктів між поколіннями та порозуміння між ними. 

Актуальність дослідження полягає у дослідженні  пріоритетів покоління  

Z, адже фахівці зазначають, що сьогодні соціум знаходиться у стані ціннісно-

нормативної дезінтеграції, соціальної анемії, яка виявляється як на макро - , так і 

на мікросоціальному рівнях організації суспільства. Особистість опинилася в 

складній ситуації вибору цінностей, пріоритетів, засобів адаптації. Найбільш  

гостро це відчувається саме в поколінні Z. Саме цей період є сприятливим як для 

прогресивного становлення особистості, формування системи моральних 

цінностей, переконань, пошуку свого місця в дорослому світі, у професійній 

діяльності.  

Новизна роботи: теоретично обґрунтовано та експериментально 

досліджено пріоритети та цінності осіб покоління Z. 

Відповідно до об’єкту, предмету і поставленої мети було визначено завдання: 

1. Здійснити теоретичний аналіз теорії поколінь та їх сформованих пріоритетів; 

2. Науково обґрунтувати поняття «покоління Z»; 

3. Розробити програму та підібрати методи експериментального дослідження; 

4. Емпірично дослідити та проаналізувати сформовані пріоритети покоління Z. 

5. На основі отриманих результатів визначити пріоритети та цінності цього 

покоління. 

Результатами проведеної роботи є визначні пріоритети покоління Z та 

розроблені рекомендації щодо кращого розуміння представників даного 

покоління з метою уникнення можливих конфліктів через несприйняття 

цінностей даного покоління. 

Зроблено висновки про орієнтовні цінності та пріоритети: широке коло 

спілкування, не обмеження у виборі, ЗСЖ, активність у громадському житті, 

емоційне задоволення, прийняття іншими їх індивідуальності, Інтернет, гаджети, 

життя без турбот. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що дані матеріали можуть бути 

використаними на уроках валеології, основ здоров’я, біології, позакласних 

заняттях, виховних годинах, батьківських зборах, в роботі практичного 

психолога та соціального педагога шкільної психологічної служби, як інформація 

для широкого загалу людей. 

Структура роботи зумовлена логікою дослідження і складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

АНТИОКСИДАНТИ – ВИТЯЖКИ З ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН 

 

Автор: Никоненко Денис, учень 9 класу Комунального 

закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей-

інтернат» 

            Науковий керівник: Наумова Юлія Миколаївна, 

вчитель хімії Комунального закладу Київської обласної ради 

«Фастівський ліцей-інтернат» 

 

 

 

Активність протікання ВРПО в організмі залежить від концентрації кисню в 

тканинах, а також від ферментних і не ферментних систем. Останнім часом 

виділені спеціальні органели — пероксисоми, у яких зосереджені специфічні 

ферментні системи ВРПО. Крім того, знайдені речовини біологічно активні 

речовини (біоантиоксиданти), які здатні в невеликих концентраціях гальмувати 

вільнорадикальні процеси шляхом впливу на одну або декілька ланок систем 

утворення активних форм кисню, реактивувати антиоксидантні ферменти, тощо. 

Усе вище перераховане складає систему захисту організму — антиоксидантну 

систему (АОСЗО). 

У трудах лінгвістики ґрунтовно розроблено основи когнітивного підходу до 

проблеми співвідношення дійсності, мови та мислення, але на теперішній час 

відсутнім є цілісне бачення цього співвідношення. Однак деякі види  

потенційного впливу на живий організм можуть бути виявлені із застосуванням  

традиційних для хімії методів. До таких належить, зокрема, антиоксидантна 

активність – тематика, що активно вивчається протягом останніх десятиріч, що й 

зумовило актуальність обраної теми. 

Для досягнення мети нами було обумовлено вибір наступних завдань: 

 охарактеризувати антиоксидантну систему захисту організму; 

 розкрити антиоксидантні властивості рослинної сировини; 

 проаналізувати методологію дослідження антиоксидантної активності;   
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 дослідити  перспективи розроблення фітоекстрактів з лікарської 

рослинної сировини антиоксидантної дії; 

 створити власні витяжки з рослинної сировини. 

Об’єкт роботи ― природні антиоксиданти. 

Предмет роботи ― антиоксидантні функції лікарських рослин. 

Робота складається з вступу, трьох розділів, відповідних підрозділів, 

висновків та списку використаних  джерел. 

Наукова новизна дослідження полягає в систематичному описі фактів про 

антиоксиданти, визначенні можливих варіантів використання та своренні власних 

витяжок. 

Висновки:  

Отже, підсумовуючи, необхідно підкреслити, що наявність багатоступеневої 

АОС захисту клітини від ВРПО, яка склалася в ході філогенетичного розвитку, 

зумовлює складність причинно-наслідкових відносин серед про- та 

антиоксидантами і направлена, в першу чергу, на встановлення балансу поміж 

ними, і внаслідок цього — збереження оптимального метаболічного балансу 

клітини. З відомих в цьому плані даних необхідно виділити декілька 

найважливіших аспектів.  

Накопичений у цьому зв’язку досвід експериментального вивчення та 

практичного впровадження у клінічну практику антиоксидантних препаратів на 

основі різних класів хімічних сполук дозволяє з оптимізмом дивитися у майбутнє. 

 

СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЙОДОДЕФІЦИТУ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ 

 

         Автор: Гапон Ростислав, учень 10 класу Бориспільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Юрія 

Головатого Бориспільської міської ради 

           Науковий керівник: Коломієць Марина Юліївна, 

вчитель біології Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 імені Юрія Головатого Бориспільської міської 

ради 
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Близько 1,5 мільярда людей усього світу відчувають брак йоду в організмі. В 

Україні на нестачу йоду страждає більше 70% населення країни. 

        Актуальність даної роботи в тому, що нині спостерігається тенденція щодо 

подальшого зростання рівня йододефіциту в організмі людини.         

        Проблема полягає в підборі ефективних методів  профілактики, що знизить 

рівень йододефіциту в організмі населення. 

       Основною метою даної роботи є акцентування уваги батьків та дітей на 

проблемі йододефіциту. Відповідно до мети ставилися такі завдання: 

1. Ознайомитися з біологічною роллю йоду в організмі людини.  

2. Проаналізувати необхідність йоду для людини. 

3. Провести соціологічне (анкетування) опитування батьків щодо проблеми 

йододефіциту.  

4. Дослідити вміст йоду в організмі школярів методом йодної сітки. 

5. Дослідити наявність йоду в йодованій солі. 

6. Проаналізувати дату виготовлення, термін придатності та вміст йоду, які 

зазначені на тарі виробниками  йодованої солі. 

7. Розробити рекомендації щодо заходів профілактики йододефіциту. 

         Методи роботи: опрацювання джерела інформації, анкетування, експеримент. 

Аналіз, порівняння, спостереження. 

Об’єктами дослідження: учні 6-х та 10-х класів Бориспільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Юрія Головатого. 

         Предмет дослідження: вміст йоду в організмі школярів. 

Щодо матеріалу було розроблено план роботи, який складається зі вступу, 

основної частини, двох розділів та висновків. 

У вступній частині обґрунтовано актуальність теми, визначено предмет та об’єкт 

дослідження, завдання та дослідницькі методи для їх виконання. 

У розділі I проаналізовано загальну характеристику йоду як хімічного елементу й 

простої речовини. Вміст у природі та продуктах харчування як невід’ємного  

мінералу в організмі людини. 

У розділі II досліджено вміст йоду в організмі школярів методом йодної сітки та 

наявність йоду в йодованій солі, проведено соціологічне опитування батьків про 

проблему йододефіциту. Розроблено рекомендації щодо заходів профілактики. 

         У ході виконання роботи зроблено відповідні висновки: 
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1. Дослідження методом йодної сітки показав у 10% учнів існують серйозні 

проблеми із вмістом йоду в організмі та 40% учнів  на середньому. 

2. Чітко простежується тенденція (60% в учнів 6 класу та 40% учнів 10 класу) щодо 

групи ризику дітей у віці 11-12 років. 

3. Рівень навчальних досягнень збігається на 85% з результатами дослідження  

йодної сітки. 

4. Доросле населення, яке взяло участь у соціологічному дослідженні, знайоме з 

проблемою йододефіциту. Натомість відвідувати лікаря–ендокринолога не 

вважають за потрібне. 

5. Населення споживає продукти, збагачене йодом і не підозрює, що такі продукти, 

як морепродукти, морська капуста (ламінарія) та йодована сіль є 

профілактичними заходами йододефіциту. Питання залишається відкритим щодо 

кількості та регулярності споживання цих продуктів.  

6. Внаслідок відсутності масової йодної профілактики існує ризик розвитку значної 

кількості йодозалежних захворювань (ЙДЗ) у населення. 

7. Необхідні заходи щодо профілактики та усунення проблеми йододефіцитних 

станів серед школярів та їх батьків, які повинні проводитися на всеукраїнському 

рівні. 

8. Результати нашої роботи можуть бути використані при проведенні батьківських 

зборів, класних годин, уроків біології та основ здоров’я, позакласних заходів 

щодо зміцнення та збереження здоров’я. 

Отже, використання заходів профілактики дасть змогу зменшити і запобігти 

значні кількості йодозалежних захворювань у населення. 

          Запропоновані факти щодо проблеми та профілактики йододефіциту  стануть 

у нагоді кожному, хто зацікавлений у підтриманні та збереженні власного здоров’я.  
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

ДИТЯЧІ НЕГАТИВІЗМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

         Автор: Правдива Анна, учениця 10 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Вишгородської  

районної ради 

        Науковий керівник: Шевченко Ліна Вікторівна, вчитель 

історії, соціальний педагог Новопетрівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Вишгородської  районної ради 

 

 

 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити прояви 

дитячих негативізмів молодших школярів, визначити дієві шляхи їх попередження. 

         Актуальність теми полягає у тому, що  сучасний етап суспільного розвитку 

характеризується загостренням багатьох суперечностей, які  викликають появу 

негативних тенденцій у поведінці підростаючої особистості.  

Молодший шкільний вік – це особливий період в житті дитини, коли 

закладаються основні стереотипи поведінки. Перехід до навчання в школі – це 

кризовий момент, успішне проходження якого може стати як захисним фактором, 

так і фактором ризику формування дитячих негативізмів. Саме тому цей віковий 

період відіграє винятково важливу роль у попередженні  можливих поведінкових 

відхилень учнів.  

Новизна роботи – у роботі отримано і теоретично узагальнено емпіричні дані 

про форми прояву дитячих негативізмів у молодшому шкільному віці. Дитячі 

негативізми розглядаються як важливий показник психологічного стану і соціальної 

ситуації розвитку підростаючої особистості. 

Завдання дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз сутності поняття «дитячі негативізми» та  їх 

ролі у формуванні підростаючої особистості. 

2. Охарактеризувати найпоширеніші форми прояву дитячих негативізмів у 

молодшому шкільному віці.  
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3. Дослідити агресивність молодших школярів як одну із форм дитячих 

негативізмів. 

4. Визначити шляхи попередження агресивних проявів у поведінці дітей 

молодшого шкільного віку. 

Результатом роботи є  спроба теоретично обґрунтувати та емпірично 

дослідити прояви дитячих негативізмів молодших школярів на прикладі  

агресивності. Визначені шляхи попередження цього негативного явища.                                                                                               

У ході виконання роботи зроблено висновки: актуальною проблемою 

молодшого шкільного віку є дитячий негативізм – форма протесту дитини проти 

несприятливого ставлення до неї з боку однолітків або дорослих. 

Найпоширенішими формами прояву дитячого негативізму є істерики, агресивність, 

страхи, неслухняність, гіперактивність, нечесність, крадіжки, замкнутість, 

сором’язливість. 

Одним із найбільш поширених негативізмів сьогодення є дитяча агресивність. 

Це властивість особистості, що виражається в готовності до агресії. Проведене нами 

дослідження дозволило з’ясувати, що серед молодших школярів Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 переважає середній рівень агресивності. 

Нами було виявлено схильність дітей до таких реакцій як вербальна, фізична та 

непряма агресія.  

З метою попередження дитячих негативізмів у поведінці дітей молодшого 

шкільного віку найбільш ефективною є гра, так як даний вид діяльності є основним 

у цьому віці. Враховуючи рекомендації щодо попередження агресивних проявів у 

поведінці дітей молодшого шкільного віку, ми спробували підібрати вправи та ігри, 

спрямовані на зняття агресії. 

Практичне значення полягає в тому, що теоретичні та емпіричні дані роботи  

можуть бути використані педагогами, психологами в закладах освіти з метою 

cтворення ефективних умов психологічного розвитку молодших школярів. 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ НА СТИЛЬ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

        Автор: Гаращенко Яна, вихованка Центру позашкільної 

роботи «Мрія», учениця 9 класу Баришівського навчально-

виховного комплексу «Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Баришівської районної ради 

         Науковий керівник: Кириленко Наталія Іванівна, 

керівник гуртка Центру позашкільної роботи «Мрія», учитель 

біології  

 

 

 

Актуальність дослідження. Погляди на конфлікт як на домінуючий 

осередок суспільних відносин є доволі поширеними серед сучасних досліджень. 

У динамічних умовах сучасного життя виразною є тенденція до збільшення 

кількості конфліктних ситуацій у різних сферах людського буття. Як 

найважливіше джерело соціальних змін, вони посідають одне з визначальних 

місць серед типів міжособистісної взаємодії, що потребують опрацювання та 

продуктивного перетворення, оскільки конструктивне вирішення конфліктів 

сприяє розвиткові соціальної системи. Серед чинників виникнення конфліктів 

провідними є емоційні й особистісні, зокрема тривожність особистості, що 

зумовлює необхідність здійснення досліджень зазначеної проблематики. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та емпіричному 

дослідженні впливу тривожності на стиль поведінки підлітків у конфліктних 

ситуаціях та встановлення ролі психічних станів як детермінанти стилю 

конфліктної взаємодії. 

Завдання дослідження: 1. Проаналізувати основні теоретичні підходи до 

проблеми дослідження тривожності підлітків стилів поведінки особистості у 

конфліктних ситуаціях у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. 2. 

Емпірично дослідити домінуючі стратегії поведінки підлітків у конфліктних 

ситуаціях. 3. Виявити рівень особистісної та ситуативної тривожності в учнів 
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підліткового віку. 4. Встановити характер залежності між рівнем тривожності та 

інших психічних станів підлітків та стилем конфліктної взаємодії. 

Результати досліджень. У досліджуваних підліткового віку переважають 

стратегії конфліктної поведінки компроміс та пристосування, найменша кількість 

виборів – стратегія співробітництва. Підлітки потребують розвитку у них 

стратегії співробітництва. 

Спостерігаються деякі гендерні відмінності у виборі стилю конфліктної 

взаємодії. У  хлопчиків вищі, порівняно з дівчатками, показники за стратегією 

компроміс на 6,1% та уникнення на 8,2%. Рідше хлопчики  обрали пристосування 

( на 5,4%)  та співробітництво (на 2,6%).  

Рівень особистісної тривожності у підлітків перевищує рівень ситуативної. 

Значна частина підлітків проявляє високий рівень особистісної тривожності 

(38,4%), серед дівчаток учнів з високим рівнем на 12,1% більше, ніж хлопчиків.  

За результатами дослідження самооцінки психічних станів підлітків 

високий рівень ригідності – у 18,4% учасників, а низький – у 30,4%. Фрустрація 

має високі показники у 15,2% учасників вибірки, при цьому дівчаток з високим 

рівнем фрустрації на 7,7% більше. Переважна більшість учасників вибірки має 

середній рівень агресивності (48%). Учнів з високим рівнем -15,2%, при цьому 

дівчаток з високим рівнем на 4,6% більше, ніж хлопчиків.  

Встановлення кореляційних зв’язків між досліджуваними параметрами 

дало змогу виявити певний взаємозв’язок: тривожність має позитивні 

кореляційні зв’язки з стилем суперництво (r=0.474), пристосування (r=0.172) та 

уникнення (r=0.375). Негативні кореляційні зв’язки між параметрами 

тривожність – стиль поведінки в конфліктних ситуаціях компроміс (-0.468), 

тривожність – співробітництво (-0.417). 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

 

ВПЛИВ ПІСОЧНОЇ АНІМАЦІЇ НА СТАН ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

          Автор: Боровик Анастасія, вихованка Васильківського 

міського Центру дитячої та юнацької творчості, учениця 9 

класу Васильківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Васильківської міської ради 

         Науковий керівник: Розумнюк Антоніна Анатоліївна, 

керівник гуртка Васильківського міського Центру дитячої та 

юнацької творчості Васильківської міської ради 

 

 

 

Емоційність є основною психофізіологічною особливістю дитячого віку. У 

нормі емоційна сфера дитини відзначається життєрадісністю, бадьорістю, 

оптимізмом. Саме такі емоційні стани забезпечують умови для формування 

особистості: її самоповаги, впевненості, віри у свої сили, ініціативності. 

 В процесі  дослідження ми вивчили особливості розвитку емоційної сфери у 

дітей, розглянули чинники, які можуть впливати на її розвиток. Спираючись на 

фізіологічні особливості людського організму, виділяємо три основні емоції: 

радість, гнів та страх. Особливе місце займає питання про співвідношення 

тривожності і страху: як страх, так і тривога є адекватними реакціями дитини  на 

небезпеку, страх як емоція характеризується відносною короткочасністю, а 

тривожність - більшою тривалістю, що зберігається в деяких випадках протягом 

усього життя. 

Ми вважаємо, що пісочна ігротерапія має велике значення для підтримання 

психічного здоров’я, розвитку пізнавальних інтересів, впливає на становлення 

особистості дитини. Такий вид творчості дозволяє малюкам перебороти почуття 

страху, відійшовши від предметного уявлення і зображення традиційними 

матеріалами, відобразити в малюнку почуття та емоції, дає свободу, вселяє 

впевненість у своїх силах. 

В експериментальній частині ми дослідили стан тривожності у дітей 

молодшого шкільного віку до занять пісочною анімацією та після занять. Розкрили 
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потенціал пісочної анімації у зниженні стану тривожності дітей молодшого 

шкільного віку. 

Методологічною основою нашого дослідження є сучасний досвід учителя 

психології з Каліфорнії Бретта Філіпса, який дає поради подолання тривожності та 

стресів у школярів. Нашою метою було обгрунтувати роль пісочної анімації у 

зниженні стану тривожності у дітей молодшого початкового віку.  

Після проведеної діагностики молодших школярів у студії пісочної анімації 

Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості ми встановили, що 

в процесі роботи над пісочною анімацією у дітей молодшого шкільного віку 

знижується рівень тривожності.  

Матеріали нашого дослідження можуть бути використані практичними 

психологами, педагогами позашкільних навчальних закладів, вихователями 

дошкільних навчальних закладів. 

 

 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА 

ОСОБИСТОСТІ 

 

          Автор: Корінь Едуард, учень 10 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу Новоолександрівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Згурівської районної 

ради 

          Науковий керівник: Дадацька Олена Миколаївна, 

практичний психолог Опорного загальноосвітнього навчального 

закладу Новоолександрівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Згурівської районної ради 

 

 

Нашу Київщину і, зокрема, моє село Нова Олександрівка багато років тому 

спіткало багато явищ, які пов’язані з міграційними процесами, що у свою чергу 

вплинули на соціально-психологічний стан односельчан. Деякі були змушені 

емігрувати за кордон у пошуках кращої роботи, кращого життя, а деякі мігрували, 
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тому що втратили свої домівки. На даний момент у селі проживає 48 сімей,  

вимушено переселених через затоплення їхніх сіл Київським водосховищем у 1964 

році, та сім’ї, переселені після трагедії в Чорнобилі у 1986 році. Були й позитивні 

моменти переселення, коли люди змінювали місце проживання, бо отримували нове 

робоче місце і відповідно житло, як це було у 70-80 роки минулого століття, коли 

формувалося місцеве господарство – радгосп «Новоолександрівський».  Болючим 

моментом переселення сьогодні є події на Сході нашої держави. У Згурівському 

районі знайшли прихисток багато вимушених переселенців з Донбасу. 

Тому вважаємо актуальним дослідження соціально-психологічного впливу 

міграційних процесів, які відбувалися у нашій місцевості протягом минулого 

півстоліття, на особистість односельців.   

Метою роботи є: на конкретних фактах спогадів переселенців довести вплив 

процесу переселення на психіку людей, їх здоров’я, спосіб життя, розкрити, як 

соціальне середовище впливає на формування особистості на чужій території; 

розкрити психокорекційну роль природи у житті переселених осіб. 

Завдання науково-дослідницької роботи: з’ясувати релаксаційні можливості 

природи; продемонструвати на прикладах вплив переселення на психіку і здоров’я 

людини; довести, що процес переселення впливає на процес формування 

особистості в цілому. 

Предмет дослідження: у праці показано релаксаційну роль природи для 

жителів, які були переселені внаслідок затоплення місцевості та аварії на ЧАЕС, 

роль війни на сході країни та вплив середовища іншої країни на заробітчан. 

Об’єкт дослідження: соціально-психологічні наслідки для людини під час 

впливу різних типів міграції.  

Результатом є картографічні, теоретичні та практичні дослідження. 

Новизна роботи полягає у показі впливу процесу переселення на формування 

соціально-психологічного стану та здоров’я людини. 

Практичне значення нашого дослідження: матеріали можуть бути 

використані на уроках суспільно-гуманітарного напрямку та в позакласній виховній 

роботі.  

         Структура роботи визначається її темою та поставленими завданнями і 

включає в себе вступ, три розділи основної частини, висновок, список використаних 

джерел та додатки. 

У ході виконання роботи зроблено висновки. Міграційні процеси, які 

відбулися в Київській області, а також у нашому селі, не можна вважати 

однозначними, тому що анкетування,  тестування, бесіди дали змогу дійти таких 
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висновків: еміграція для моїх земляків допомогла вижити у скрутний для села час і 

дала можливість побудувати своє майбутнє та майбутнє своїх родин; процес 

переселення для жителів міста-привида Чорнобиль та затоплених сіл Чернина та 

Завалівки, а також Донбасу стали дуже болісним процесом з морально-

психологічної точки зору; селяни втратили унікальне природне оточення, яке для 

них десятки років служило оздоровленням душі і тіла, виконувало роль сільського 

психолога; під час процесу переселення на сході країни через воєнні дії усі люди, 

особливо старшого віку, отримали серйозні психологічні стреси, що негативно 

вплинули на їхній психічний стан і фізичне здоров’я у подальшому. Та переселення 

людей з різних місцевостей позитивно вплинуло на формування культури, звичаїв, 

традицій, сторінок історії села Нова Олександрівка. 

 

 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПРОЯВУ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ В УЧНІВ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО І ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

 

            Автор: Войтенко Ольга, учениця 11 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Білоцерківської 

міської ради 

               Науковий керівник: Сердюк Валентина Іванівна, 

практичний психолог Білоцерківської загальноосвітньої школи   

І-ІІІ ступенів № 11 Білоцерківської міської ради 

 

 

 

Актуальність дослідження полягає у вивченні способів опанування в 

стресових ситуаціях учнів 4-х та 7-х класів. 

         Об’єкт дослідження – копінг-поведінка та копінг-стратегії  школярів. 

         Предмет дослідження –  застосування копінг-стратегій учнями 4-х та 7-х 

класів. 

         Мета дослідження - науково обґрунтувати та експериментально дослідити 

особливості застосування копінг-стратегій молодших школярів та підлітків. 

    Результати досліджень: 
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 всі копінг-стратегії мають різне функціональне значення в захисній поведінці 

дитини. Вони можуть бути біологічні, психологічні та соціально-обумовлені. 

Можуть мати самостійне значення та проявлятися в поєднанні з іншими копінг-

стратегіями; 

 ефективні копінг-стратегії молодших школярів пов’язані з: зануренням у так  

звану «дитячу роботу» (малювання, читання, мріяння), встановленням відносин 

прихильності і тілесного контакту, використанням дитячих розваг - як 

відволікаючих занять, відновленням фізичних сил; з психологічними 

механізмами захисту заміщення та компенсації; 

 до непопулярних копінг-стратегій учні 4-х класів відносять способи, в основі 

яких лежить вербальна і фізична агресія, спрямовані на іншу людину, 

афективним реагуванням як варіантом активного протесту. 

 дані, отримані в результаті опитування учнів 4-х класів показали наявність 

деяких відмінностей у використанні копінг-стратегій дівчатами та хлопцями: 

хлопці використовують стратегії, що пов’язані з відвернення уваги від 

неприємної ситуації, розслабленням, дівчата - арт-терапевтичні стратегії, 

стратегії тілесного контакту як способу відреагування емоцій; 

 не виявлено статевих відмінностей у використанні копінг-стратегій між 

дівчатами та хлопцями 7-х класів; 

 прослідковується обмеженість у виборі ефективних копінг-стратегій учнів 7-х 

класів. Вони пов’язані з використанням засобів комунікації; 

 серед учнів 7-х класів домінує копінг-поведінка, спрямована на вирішення 

проблем або пошук соціальної підтримки; 

 співпадання між популярними та ефективними  копінг-стратегіями у підлітків 

вказує на свідоме їх використання у стресових ситуаціях. 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ ДО СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

            Автор: Кирдода Юлія, учениця 10 класу  Переяслав-

Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

класу  Переяслав-Хмельницької міської ради 

               Науковий керівник: Стеценко Інна Василівна,  

практичний психолог Переяслав-Хмельницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Переяслав-

Хмельницької міської ради 

 

 

 

Щороку у світі близько мільйона людей покінчують життя самогубством. 

Підлітки найбільш схильні до суїцидальної поведінки. Кількість самогубств, 

скоєних дітьми, збільшується, а вік самогубців зменшується. Молодь  особливо 

вразлива до соціальних негараздів у суспільстві. За  останній період кількість 

самогубств серед молоді зросла вдвічі. Основні їх причини лежать у соціально-

психологічній сфері. Тому нині варто прикласти колективні зусилля з метою 

зниження випадків самогубств та намагатися передбачити їх.  

Актуальність теми. У наш час – суїцидальна поведінка досить актуальна 

проблема. Самогубство зараз є однією з головних причин смертності. Ключовими 

чинниками, що призводять до самогубства, вважають психологічні. 

В останній час значно зростає число випадків суїциду. Цим пояснюється 

великий інтерес до дослідження даного захворювання у світовій літературі.  

Нинішні молоді громадяни, на відміну від старшого покоління, поставлені 

подвійно в екстремальні умови, вихід з яких може бути непередбачуваним і 

неконтрольованим. 

Головною метою роботи є визначення, що саме впливає на появу 

суїцидальної поведінки. 

Предметом дослідження є схильність до суїцидальної поведінки  у підлітків 

віком 12-17 років, та молоді 17-25 років. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, щоб зосередити увагу соціуму на 

проблему суїциду, та запобігти його поширенню. 
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Джерелознавча база роботи. Головним джерелом даної роботи є наукова 

література та інтернет-ресурси  http://ru.wikipedia.org 

Методика дослідження. Основним діагностичним методом, використаним у 

роботі, є тестування, яке дозволяє визначити схильність до суїциду у молодіжному 

середовищі. 

Практичне значення роботи.  Виявлення психологічних особливостей, які 

дозволяють передбачати етапи розладу адаптації до соціуму. 

 

 

СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

 

ОЗОНУВАННЯ ЯК ШЛЯХ УТИЛІЗАЦІЇ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМП  ТА 

ПРИЛАДІВ, ЩО МІСТЯТЬ РТУТЬ 

 

         Автор: Михайлюк Дмитро, учень 8 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим 

вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради 

         Науковий керівник: Кушнір Ірина Михайлівна учитель 

хімії та біології Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов 

Білоцерківської міської ради 

 

 

 Актуальність цієї проблеми ще більше зросла у зв’язку зі зростанням 

екологічних вимог, усе більша увага приділяється вивченню процесів 

накопичення важких металів у навколишньому середовищі. Це зумовлено тим, що 

високі концентрації цих речовин не тільки погіршують якість продукції, а й 

можуть спричинити гострі хронічні отруєння.  

Предмет дослідження: озонування парів ртуті. 

Об’єкт дослідження: процеси утилізації важких металів.  

Мета: визначення та аналіз ефективності застосування методу озонування 

парів ртуті. 

 ознайомитись з властивостями парів ртуті та озону; 

 опрацювати методику озонування парів ртуті;  

http://ru.wikipedia.org/
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 узагальнити інформацію про шляхи потрапляння важких металів у 

навколишнє середовище;  

 розкрити наслідки впливу парів ртуті на організм людини;  

 визначити ефективність методу озонування. 

Методи дослідження: 

 вивчення, аналіз та систематизація наукової літератури; 

 метод кількісного аналізу реагентів; 

 експериментальна перевірка методу озонування парів ртуті для утилізації 

люмінесцентних ламп, для чого використовували озонатор, бокс для утилізації, 

люмінесцентні лампи; 

 аналіз, систематизація й узагальнення результатів експериментів. 

Для експериментальної частини роботи використовували озонатор, бокс для 

утилізації, люмінесцентні лампи. 

Новизна дослідження полягає у розробці приладу та апробації методу 

фіксації парів ртуті шляхом їх взаємодії з озоном. 

Практичне значення: 

1) розробка стаціонарного приладу для утилізації люмінесцентних ламп; 

2) можливість впровадження в екологічних та санітарних установах; 

3) ознайомлення громадськості з результатом дослідження; 

4) можливість використання результатів роботи на уроках хімії, біології, 

природознавства, основах здоров’я, основах медичних знань, екологічного гуртка.  

Обсяг і структура роботи. Робота складається з чотирьох частин: вступ, 

теоретична частина, експериментальна частина, висновків, а також джерел  

інформації та додатків. 

У вступі розкриваються актуалізація, об’єкт дослідження, предмет 

дослідження, мета роботи, завдання, методи дослідження, практичне значення. 

У теоретичному розділі описується загальна характеристика роботи 

люмінесцентних ламп, шляхи утилізації ртутовмісних ламп та їх вплив на 

організм людини. 

Експериментальний  розділ описує запропоновану нами методику утилізації 

ламп та приладів, що містять ртуть.  

Висновок містить результати досліджень, поради екологічного та 

здоров’язбережувального спрямування. 

Додатки складаються з розрахунків, фотографій проведення дослідження.   
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У джерелах інформації зазначені 20 джерел наукової та науко-популярної 

літератури та  4 інтернет-сайтів. 

 

 

СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

ВПЛИВ ХАРЧОВИХ ДОМІШОК НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ КИСЛОМОЛОЧНИХ 

ПРОДУКТІВ 

 

       Автор: Коломієць Тетяна, учениця 9 класу Фастівського 

навчально-виховного комплексу «Ліцей - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2» Фастівської міської ради 

      Науковий керівник: Радзевич Тетяна Петрівна, вчитель 

хімії Фастівського навчально-виховного комплексу «Ліцей - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» Фастівської міської 

ради 

 

 

 

Кисломолочні продукти це невід’ємна частина раціону людини, починаючи 

з дитинства. Це незамінне джерело вітамінів та мікроелементів для нашого 

організму з перших годин нашого існування, а також - джерело життя, енергії, 

краси і здоров'я. 

         Аналіз опитування всіх учасників навчально-виховного процесу показав, що 

значна частина вчителів та учнів відчувають сприятливий  вплив на організм при 

вживанні кисломолочних продуктів.  

         Таким чином визначення впливу харчових домішок на показники якості 

кисломолочних продуктів  на даний час є актуальним і потребує дослідження.    

  Метою даної роботи є дослідження впливу харчових домішок на показники 

якості кисломолочних продуктів. Досягнення поставленої мети стає можливим за 

умови виконання таких завдань:  опрацювати літературу та дані інтернет–джерел, 

нормативні документи та методики досліджень з даної проблеми; вивчити і 

зрозуміти значення в харчуванні кисломолочних товарів, розглянути харчову 

цінність, лікувальні, дієтичні властивості; - розкрити класифікацію кисломолочних 

товарів; визначити фактори, які формують якість кисломолочних товарів; провести 

порівняльний аналіз показників оцінки якості за стандартами; виявити та провести 
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видову ідентифікацію мікроорганізмів; провести порівняльну характеристику 

кисломолочних товарів, взятих для дослідження. 

Об’єкт дослідження: якість кисломолочних продуктів різних виробників. 

Предмет дослідження: харчові домішки в кисломолочних продуктах, 

показники.  

Методи дослідження: у роботі використані наступні методи: фізичні 

(світлова мікроскопія), фізико-хімічні, хімічні та математичні (обчислення 

параметрів даних та їхнього аналізу). 

Наукова новизна одержаних результатів: вперше досліджено 

закономірності впливу харчових домішок на показники якості кисломолочних 

продуктів. 

        Молочна продукція затребувана всіма верствами населення незалежно від 

віку, місця проживання та матеріального становища споживачів, тому ринок 

кисломолочних продуктів динамічно розвивається. Важливість ролі молочної 

продукції визначається не тільки значними обсягами виробництва, реалізації та 

споживання кисломолочних продуктів, але і їх соціальною значимістю. 

         Для дослідження було взято кисломолочні продукти українських виробників, 

на основі проведеного анкетування серед учасників навчального процесу 

Фастівського НВК №2, пересічних громадян м. Фастова. Досліджено вплив 

харчових домішок на показники якості кисломолочних продуктів. 

     Результатом дослідження є встановлення залежності між харчовими 

домішками та показниками якості кисломолочних продуктів.  

     Практичне значення отриманих результатів: запропонований теоретичний 

та практичний матеріал може успішно використовуватись для поглиблення знань з 

теми «Розчини» та «Дисперсні системи» на уроках хімії та факультативах, під час 

підготовки учнів до олімпіад, конкурсів; для ознайомлення батьків, вчителів та 

учнів з метою популяризації здорового харчування.  

Особистий внесок здобувача:  автором  особисто проаналізовано літературні 

джерела, виконано експериментальне визначення фізико-хімічних показників 

якості кисломолочних продуктів, які реалізуються в торговій мережі м.Фастова та 

проведено ідентифікацію молочнокислих бактерій, що входять до складу 

кисломолочних продуктів на базі Національного університету харчових 

технологій. 
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СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВІТАМІНУ С У ФРУКТАХ ТА ЯГОДАХ МЕТОДОМ 

ЙОДОМЕТРІЇ 

 

        Автор: Коренко Марія, учениця 10 класу Вишнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Києво-

Святошинського району 

        Науковий керівник: Чигоріна Алла Анатоліївна, учитель 

хімії Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Києво-Святошинського району 

 

 

    Кисломолочні продукти - це невід’ємна частина раціону людини, починаючи з 

дитинства. Це незамінне джерело вітамінів та мікроелементів для нашого організму 

з перших годин нашого існування, а також - джерело життя, енергії, краси і 

здоров'я. 

         Аналіз опитування всіх учасників навчально-виховного процесу показав, що 

значна частина вчителів та учнів відчувають сприятливий  вплив на організм при 

вживанні кисломолочних продуктів.  

        Таким чином визначення впливу харчових домішок на показники якості 

кисломолочних продуктів  на даний час є актуальним і потребує дослідження.    

  Метою даної роботи є дослідження впливу харчових домішок на показники 

якості кисломолочних продуктів. Досягнення поставленої мети стає можливим за 

умови виконання таких завдань:  опрацювати літературу та дані інтернет–джерел, 

нормативні документи та методики досліджень з даної проблеми; вивчити і 

зрозуміти значення в харчуванні кисломолочних товарів, розглянути харчову 

цінність, лікувальні, дієтичні властивості; - розкрити класифікацію кисломолочних 

товарів; визначити фактори, які формують якість кисломолочних товарів; провести 

порівняльний аналіз показників оцінки якості за стандартами; виявити та провести 

видову ідентифікацію мікроорганізмів; провести порівняльну характеристику 

кисломолочних товарів, взятих для дослідження. 

Об’єкт  дослідження: якість кисломолочних продуктів різних виробників. 

Предмет дослідження: харчові домішки в кисломолочних продуктах, 

показники якості  кисломолочних продуктів. 
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Методи  дослідження: у роботі використані наступні методи: фізичні (світлова 

мікроскопія), фізико-хімічні, хімічні та математичні (обчислення параметрів даних 

та їхнього аналізу). 

Наукова новизна одержаних результатів: вперше досліджено закономірності 

впливу харчових домішок на показники якості  кисломолочних продуктів. 

        Молочна продукція затребувана всіма верствами населення незалежно від віку, 

місця проживання та матеріального становища споживачів, тому ринок 

кисломолочних продуктів динамічно розвивається. Важливість ролі молочної 

продукції визначається не тільки значними обсягами виробництва, реалізації та 

споживання кисломолочних продуктів, але і їх соціальною значимістю. 

       Для дослідження було взято кисломолочні продукти українських виробників, на 

основі проведеного анкетування серед учасників навчального процесу Фастівського 

НВК №2, пересічних громадян м. Фастова. Досліджено вплив харчових домішок на 

показники якості кисломолочних продуктів. 

Результатом дослідження є встановлення залежності між  харчовими  

домішками та показниками якості кисломолочних продуктів.  

Практичне значення отриманих результатів:  запропонований теоретичний та 

практичний  матеріал може успішно використовуватись для поглиблення знань з 

теми «Розчини» та «Дисперсні системи» на уроках хімії та факультативах, під час 

підготовки учнів до олімпіад, конкурсів; для ознайомлення батьків, вчителів та 

учнів з метою популяризації здорового харчування.  

Особистий внесок здобувача:  автором  особисто проаналізовано літературні 

джерела, виконано експериментальне визначення фізико-хімічних показників якості 

кисломолочних продуктів, які реалізуються в торговій мережі м.Фастова та 

проведено ідентифікацію молочнокислих бактерій, що входять до складу 

кисломолочних продуктів на базі Національного університету харчових технологій. 
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СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

ВПЛИВ ПРИРОДНИХ БАРВНИКІВ НА СТРУКТУРУ ТА КОЛІР ВОЛОССЯ 

 

 Автор: Левашова Світлана, учениця 9 класу 

Старопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вишгородської районної ради 

        Науковий керівник: Денисюк Тетяна Олександрівна, 

вчитель хімії Старопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Вишгородської районної ради 

 

 

 

      Актуальність теми. В даний час все більша кількість жінок воліє фарбувати 

волосся барвниками, приготовленими на основі натуральних рослинних 

компонентів. Натуральні барвники не чинять шкідливого впливу на волосся і шкіру 

голови.   

Мета роботи: дослідити вплив природних барвників  на структуру та колір 

волосся; з’ясувати, які барвники можна добути з рослин, що зустрічаються у 

Вишгородському районі. 

Об’єкт дослідження: волосся.  

Предмет дослідження: природні барвники. 

Завдання роботи: з’ясувати, які рослини Вишгородського району можуть 

містити фарбуючі речовини; одержати відвари та сік найдоступніших рослин; 

здійснити фарбування світлого та трьох відтінків русого волосся; дослідити вплив 

фарбування на структуру та кольорову гаму волосся. 

       Наукова новизна дослідження. Новизна полягає у спробі дослідити фарбуючі 

властивості рослинної сировини Вишгородського району та їх вплив на структуру та 

колір волосся. 

       Практичне значення. На основі проведених досліджень можна запропонувати 

виробництво та реалізацію природних барвників, добутих з рослин, що ростуть на 

території України. Також надати рекомендації щодо фарбування волосся 

природними барвниками у соціальній мережі.  
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ГІДРОБІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЕКОСИСТЕМИ РІЧКИ АЛЬТА ЗА 

ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ БІОІНДИКАЦІЇ ТВІ (TRENT BIOTIC INDEX) І МІ 

(МАКРОФІТНОГО ІНДЕКСУ) ТА АНАЛІЗУ ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ ПРОТЯГОМ 

2015 - 2018 РОКІВ 

 

      Автор: Андрієвська Вікторія, учениця 11 класу Переяслав-

Хмельницької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 

Переяслав-Хмельницької  міської ради 

      Науковий керівник: Коваленко Надія Вікторівна, вчитель 

біології Переяслав-Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №7 Переяслав-Хмельницької  міської ради 

 

 

 

         Aктуaльнicть рoбoти. В наш час в Україні спостерігаються значні труднощі з 

забезпеченням прісною водою. В деяких водоймищах забруднення води настільки 

велике, що відбулася повна їх деградація як джерел водопостачання. 

Найважливішим наслідком забруднення води є те, що, потрапляючи у водойми, 

забруднювальні речовини спричинюють зниження її якості. Під якістю води 

розуміють сукупність фізичних, хімічних, біологічних та бактеріологічних 

показників, які обумовлюють придатність води для використання у промисловому 

виробництві, побуті. І тому оцінка якості води є актуальним завданням будь-яких 

заходів в галузі водокористування та проведення природоохоронних дій у 

водоймах. Серед різних способів оцінки якості води найбільш оптимальним є 

метод біоіндикації (метод оцінки якості води та екологічного стану водойми за 

складом видів-індикаторів або структурними показниками угруповань). 

    Відповідно до цього, мета дослідження – визначити стан екосистеми річки 

Альта за допомогою методів біоіндикації ТВІ (Тrent Biotic Index) і МІ 

(макрофітний індекс) та аналізу донних відкладень.  

    У відповідності з поставленою метою основна увага була зосереджена на 

вирішенні таких завдань: 
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 Визначити якість (рівень забруднення ) водних ресурсів річки Альта на 

різних її ділянках. 

 Дати описання ландшафтно-біотопічних особливостей площі водозбору 

в пунктах моніторингу, виявити основні антропогенні чинники, що негативно 

впливають на стан екосистеми р. Альта в межах міста Переяслава-Хмельницького. 

 Проаналізувати фізичні особливості донних відкладень в зв’язку із 

різним рівнем забруднення води на тих чи інших ділянках річки Альта. 

 Встановити основні фактори, що порушують стійкість екосистеми                    

р. Альта.  

Результати дослідження 

1. Якість водних ресурсів річки Альта, що була визначена методами 

біоіндикації, мала суттєві розбіжності на різних її ділянках (в межах міста 

Переяслава-Хмельницького). Не було виявлено ділянок чистої і дуже чистої води. 

Найвищий рівень якості води зафіксований у пункті моніторингу № 2 (III клас, 

забруднена), найнижчий – у пункті № 1 (V/1, дуже брудна). 

2. Протягом часу проведення гідробіологічного моніторингу було 

зафіксоване підвищення показників якості води в пункті моніторингу № 3/2, що, 

можливо, пов’язане з припиненням потрапляння каналізаційних стоків в річку в 

останній рік дослідження. Зниження показників якості води в межах одного класу  

спостерігалось в пункті моніторингу № 1 і на цілий клас в пункті моніторингу        

№ 3,1, які залежать, на нашу думку, від випасання худоби в першому пункті і 

інтенсивного вирубування дерев, знищення чагарників і верболозу в пункті № 3,1. 

3. В межах пунктів моніторингу товщина донних відкладень мала високу 

варіабельність і різну швидкість їх накопичення. Товщина донних відкладень має 

певний зв’язок із рівнем якості води. Найбільш забруднена ділянка річки Альта 

мала найтовщий шар мулу – 342 мм і найбільшу швидкість його відкладання – 14,8 

мм. Разом з тим, найменш забруднена в екологічному відношенні ділянка (пункт 

моніторингу № 2) мала середні показники товщини донних відкладень – 140 мм, 

але найменший приріст – 4,6 мм. 

4. Між рівнем якості води, товщиною донних відкладень і їх фізичними 

характеристиками, а також ландшафтно-біотопічними особливостями площі 

водозбору і рівнем антропогенного навантаження існують тісні зв’язки. 

Найнижчий рівень якості водних ресурсів, найтовщий шар мулу з найгіршими 

органолептичними показниками (запах сірководню) відповідав найбільш 

деградованій ділянці водозбору з найбільшим рівнем антропогенного 

навантаження. 



 

 

153 

 

5. За даними проведеного моніторингу можна стверджувати, що природна 

стійкість екосистеми річки Альта сильно порушена, про що засвідчують низькі 

оцінки якості її водних ресурсів і суттєве зростання рівня забруднення на окремих 

її ділянках протягом нетривалого часу. Причини зниження стійкості водної 

екосистеми мають природній (посухи останніх років ) і антропогенний характер. 

6. Для відновлення природної стійкості екосистеми річки Альта 

необхідний комплекс заходів, спрямованих на мінімізацію існуючих екологічних 

загроз, перш за все на упорядкування людської діяльності і зниження рівня 

антропогенного навантаження на площу водозбору. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕЧНОСТІ БАНАНІВ ЗА ВМІСТОМ НІТРАТІВ ТА ЇХ 

ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

 

         Автор: Федоренко Олександра, учениця 9 класу 

Навчально-виховного комплексу «Сквирський ліцей – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної ради 

         Науковий керівник: Гудзенко Наталія Василівна, 

вчитель біології Навчально-виховного комплексу «Сквирський 

ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської 

районної ради 

 

 

 

 

 

В Україні вміст нітратів у харчових продуктах регламентується Державними 

гігієнічними правилами і нормами. Щоправда асортимент рослинницької продукції, на 

яку поширюється дія зазначеного регламенту є незначним, адже різновид видів фруктів 

і овочів, які реалізуються українським споживачам у кілька разів більший. Це 

стосується насамперед низки імпортованих тропічних і субтропічних фруктів, а саме: 

ананаси, банани, хурма, апельсини, лимони, мандарини, авокадо, манго, фейхоа, 

папайя, ківі, інжир, гранат та багато інших. Банани взагалі вважають гіпоалергенним, 
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дієтичним продуктом, який рекомендований для всіх вікових груп дорослих і дітей 

майже без обмежень.  

Враховуючи зазначене вище, метою нашої роботи було дослідити рівень 

вмісту нітратів у бананах, які реалізуються в різних торговельних мережах.  

Для досягнення мети необхідно було виконати наступні завдання: 

1. Проаналізувати ринок бананової продукції, яка реалізується в 

торговельних мережах. 

2. Провести лабораторні дослідження на вміст нітратів у бананах. 

3. Проаналізувати динаміку накопичення нітратів у бананах. 

4. Провести порівняльний аналіз щодо регламентів по вмісту нітратів у 

законодавствах інших країн. 

5. Рекомендувати механізм з удосконалення вітчизняних нормативів по 

регламентуванню вмісту нітратів у імпортованій рослинній продукції.  

Об’єкт дослідження – накопичення нітратів у імпортованих тропічних і 

субтропічних фруктах. 

  Предмет дослідження – оцінка показників безпечності бананів за вмістом 

нітратів та їх вплив на організм людини.  

Новизна досліджень полягає в тому, що вперше були проведені 

дослідження показників безпеки бананів на вміст нітратів.  

Результати досліджень показали, що українці споживають значну частку 

овочів і фруктів, на які не встановлені максимально допустимі рівні і вміст 

нітратів у них не контролюється, тож можна припустити, що сумарна спожита 

доза становить ймовірну небезпеку для здоров’я. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИРОБНИЦТВА ПТАХІВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ НА СТАН 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА СЮ НОВЕ ЗАЛІССЯ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ТЕСТУ «СТЕРИЛЬНІСТЬ ПИЛКУ ІНДИКАТОРНИХ РОСЛИН 

 

           Автор: Голубенко Вероніка, учениця 9 класу Опорного   

    загальноосвітнього навчального закладу «Новозаліське навчально- 

    виховне  об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –   

    дошкільний навчальний заклад» Бородянської районної ради 

            Науковий керівник: Костюченко Софія Павлівна, вчитель  

    біології класу Опорного загальноосвітнього навчального  закладу 

   «Новозаліське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня   

    школа  І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»   

    Бородянської районної ради 

 

 

 

Мета роботи: встановити рівень екологічної безпеки території с. Нове 

Залісся внаслідок виробничої діяльності об'єктів малої потужності, які віднесені до 

таких, що не створюють несприятливого впливу на навколишнє середовище             

(підприємство «Котома»); мотивувати необхідність поведінкової діяльності щодо 

покращення стану довкілля. 

            Для реалізації мети визначені завдання: 

1.   З’ясувати стан атмосфери нашого села та причини її забрудненості. 

2. Оцінити вплив виробництва птахівничої продукції на екологічний стан 

атмосферного повітря с. Нове Залісся за показниками стерильності пилку рослин - 

біоіндикаторів.  

3. Привернути увагу населення до екологічної ситуації, стану атмосфери нашого 

села. 

4. Розробити рекомендації щодо покращення стану довкілля. 

      Об'єкт дослідження — якість повітряного середовища. 

      Предмет дослідження — ступінь стерильності пилку рослин — біоіндикаторів. 

При виконанні роботи використовували спеціальні та загальнонаукові методи 

досліджень: польовий — відбір квітів на дослідних ділянках; лабораторний — 

визначення стерильності пилкових зерен; математичний — розрахунки індексів 

ушкодженості, опрацювання літературних джерел. 
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           Актуальність дослідження полягає у необхідності вирішення гострих проблем 

забруднення довкілля, що відбувається через нехтування встановлених санітарних 

норм потенційно небезпечних виробництв. 

        Новизна роботи полягає у спробі більш детального дослідження впливу на 

навколишкє природне середовище виробництв птахівничої продукції малої 

потужності ( до 20 тис. голів птахів). 

           В результаті дослідження ми довели, що виробництво «Котома» працює з 

порушенням санітарних правил забудов такого типу та чинить значний тиск на 

навколишнє природне середовище. Аналіз загальної оцінки екологічного стану 

території с. Нове Залісся за тестом «Стерильність пилку індикаторних рослин» 

показав, що на досліджуваній території довкола ТОВ «Котома» ІУПУ                                   

(інтегрований умовний показник ушкодженості рослин) змінюється в значних 

інтервалах від 0,302 до 0,151. Безпечною за токсико-мутагенним фоном можна 

вважати територію на відстані 800 м від птахофабрики, насторожучою — на 

відстані до 500м від птахофабрики і загрозливою на відстані 25 м. Екологічна 

ситуація на відстані СЗС ( 25 м) є незадовільною ( в. Лугова, в. Молодіжна,  с. Нове 

Залісся), на відстані 500м — задовільна, на відстані 800м — еталонна. 

          Ми прийшли до висновку, що метод біоіндикації стану довкілля за відсотком 

стерильних пилкових зерен є інформативним для екологічної оцінки антропогенно 

навантажених територій і дає змогу швидко дослідити вплив птахівничого 

виробництва малої потужності на стан атмосфери та природного навколишнього 

середовища в цілому. 

    Для максимального ослаблення впливу птахоферми на навколишнє населення 

природне середовище через сільську раду с. Небрат примусити власників ТОВ  

«Котома» територію негайно упорядковати і озелененити газостійкими породами 

дерев і чагарників (наприклад, тополею канадською (Populus сanadensis auct.), 

ялиною колючою (Picea punqens Enqelm.), шовковицею ( Morus L.), кленом 

гостролистим (Acer platanoides L.), в'язом ( Ulmus L.) і т. д.) шириною не менше 10 

м. 

        Мешканцям с. Нове Залісся, територія присадибних ділянок яких безпосередньо 

опинилась в межах СЗС виробництва «Котома» ( в. Лугова, Молодіжна, 

Дніпровська) рекомендувати перевірити у СЕС якість вирощеної с/г продукції на 

вміст нітратів. 

     Резльтати досліджень донести до широкої аудиторії через сільську раду                         

с. Берестянка та с. Нове Залісся, опублікувати їх в районній газеті «Вперед», для 

учнів школи провести конференцію та виготовити і розповсюдити серед учнів 
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школи буклет «Вплив виробництва птахівничої продукції на стан навколишнього 

природного середовища».  

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ЛІХЕНОІНДИКАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД МОНІТОРИНГУ ЧИСТОТИ 

ПОВІТРЯ 

 

         Автор: Костенко Юлія, учениця 10 класу Комунального 

закладу «Тетіївський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо-

математичний ліцей» Тетіївської об’єднаної територіальної 

громади 

        Науковий керівник: Власенко Оксана Михайлівна, керівник 

гуртка КЗ «Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської ради 
 
 

 

 

Наша Тетіївщина здавна славилася надзвичайною чистотою довкілля. Значна 

віддаленість від промислових регіонів, відсутність екологічно-небезпечних 

підприємств давали змогу підтримувати екологічний стан у місті на високому 

рівні. Проте, останнім часом, ситуація змінилась на гірше.  

Саме тому актуальною сьогодні є організація спостережень та контролю за 

змінами стану атмосферного повітря під впливом антропогенного фактора, як 

важливого чинника, що попереджає про небезпечні явища, сприяючи їх 

запобіганню.  

Мета дослідження – установити ступінь забрудненості атмосферного 

повітря шляхом визначення видового складу та дослідження кількісних 

характеристик лишайникового покриття дерев окремого мікрорайону у місті 

Тетієві. 

Для досягнення вказаної мети визначено такі завдання: 

1. Визначити видовий склад лишайникових угруповань на територіях, що 

зазнають високої антропопресії. 

2. Провести аналіз досліджуваної ліхенофлори на основі систематичного й 

екологічного аналізів. 
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3. Порівняти досліджувані лишайникові синузії. 

Об’єктом дослідження є епіфітні лишайники, що зростають на деревах 

досліджуваної місцевості та використовуються в ліхеноіндикації. 

Предмет дослідження – якісний та кількісний аналіз лишайникового 

покриття дерев. 

Методи дослідження: 

- маршрутний; 

- таксономія; 

- спостереження; 

- аналіз; 

- порівняння; 

- узагальнення. 

 Протягом 2016-2017 рр. методом ліхеноіндикації були обстежені більшість 

малих міст Київської обл. В Тетієві такі дослідження ще не проводилися. 

Новизна роботи полягає в тому, що ми вперше дослідили густонаселену 

територію міста на предмет забруднення повітря методом ліхеноіндикації.  

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів пов’язане з 

можливістю використання даного матеріалу для попередження та запобігання 

небезпечних наслідків, що пов’язані з життям та здоров’ям мешканців даної 

місцевості. 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАГРОЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ КУЛЬТУРАМ ЗА 

ОРГАНІЧНОГО ВИРОЩУВАННЯ 

 

              Автор: Марченко Катерина, вихованка Комунального 

закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини», учениця 9 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Білоцерківської 

міської ради 

             Науковий керівник: Грабовська Тетяна 

Олександрівна, керівник гуртка Комунального закладу 

Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини Білоцерківської міської ради 
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Актуальність. Органічне виробництво останнім часом набуває все більше 

популярності не тільки у світі, а і в Україні. Але багато фермерів та науковців 

стикаються з екологічними загрозами, які виникають за відмови від пестицидів. 

Серед них різке зростання бур’янів, хвороб та шкідників. Вивчення цих загроз 

дасть можливість спрогнозувати безпечні заходи захисту культурних рослин та 

покращити фітосанітарний стан посівів. Тому вивчення екологічних загроз 

сільськогосподарським культурам за органічного виробництва – надзвичайно 

актуальна тема. 

Мета роботи: виявити екологічні загрози сільськогосподарським культурам 

за органічного вирощування. 

Задачі дослідження:  

- вивчити видовий склад сегетальної рослинності у посівах;  

- дослідити кількість, суху масу та біометричні показники бур’янів; 

- визначити шкідників, які трапляються у посівах сільськогосподарських 

культур; 

- визначити хвороби культурних рослин за відмови від пестицидів. 

Об’єкт дослідження: екологічні ризики за вирощування 

сільськогосподарських культур.  

Предмет дослідження – видовий склад бур’янів, шкідників та хвороб у 

агроценозах сільськогосподарських культур. 

Новизна: вивчено видовий склад, кількість, суху масу та висоту бур’янів у 

посівах 10 сільськогосподарських культур за органічного вирощування, визначено 

шкідливі організми вірусологічного, ентомологічного і мікологічного комплексу. 

Практичне значення: проведено фітосанітарний моніторинг посівів можна 

використовувати для розробки практичних методів боротьби з шкідниками, 

запобігання хворобам, зменшення росту та розвитку сегетальної рослинності.  

Результатом дослідження є встановлення видового складу, кількості, сухої 

маси та висоти бур’янів у посівах 10 сільськогосподарських культур, визначено 

шкідники та хвороби, які перевищують ЕПШ, запропоновано заходи боротьби зі 

шкідливими організмами. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА МІСЦЯ ЗРОСТАННЯ ЛИШАЙНИКІВ ПІВДЕННОЇ 

ОКОЛИЦІ М. КИЄВА 

 

        Автор: Лук’яненко Лілія, учениця 8 класу Новосілківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинського 

району 

       Науковий керівник: Фоміна Олена Леонідівна, вчитель 

біології, хімії Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації 

Києво-Святошинського району 

 

 

Актуальність теми. Лишайники – одні з найбільш загадкових 

симбіотичних організмів нашої планети. Вони зростають на камінні, корі дерев, 

ґрунті, металі, поверхні будівель, склі і навіть пластику. Лишайники беруть участь 

у процесах ґрунтоутворення, що робить можливим подальше поселення рослин. 

Лишайники поглинають мінеральні речовини з кам’янистого субстрату, включаючи 

їх тим самим в біологічний кругообіг. Однак, деякі види лишайників є досить 

вибагливими до чистоти повітря, тому їх використовують для біоіндикації [1, 5, 8, 

9, 16 ].  

Робоча гіпотеза наших досліджень: видовий склад лишайників залежить 

від багатьох біотичних і абіотичних факторів, отже буде відрізнятись на різних 

ділянках південної околиці Києва. 

Мета роботи полягає у вивченні різноманітності видового складу та місць 

зростання лишайників південної околиці міста Києва.  

Результати досліджень та практичне значення. Для дослідження 

видового складу та умов зростання ми виділили декілька модельних ділянок: 1 - 

біля шкільної котельні, 2 - біля високовольтної лінії, 3 - біля автомобільної траси, 4 

- біля Новосілківського озера, 5 - в широколистяному лісі (урочище «Теремки»), 6 - 

в мішаному лісі (урочище «Лісники»). На кожній з цих ділянок ми визначили 

видовий склад та місця зростання лишайників.  
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Серед еколого-субстратних груп найбільш розповсюдженими є 

лишайники-епіфіти, що живуть на корі дерев, чагарників, а також на різноманітних 

предметах: стовпчиках, заборах, камінні, викинутих предметах побуту. Відзначена 

конкуренція лишайників з мохами, водоростями та ціанобактеріями, а також 

міжвидова конкуренція лишайників на одному субстраті.  

На основі зібраного матеріалу ми створили фото-визначник найбільш 

розповсюджених в нашій місцевості видів та створили гербарну колекцію 

різноманітних лишайників. Наші дослідження можна використовувати в 

подальшому під час уроків біології, екологічних екскурсій та в біоіндикації.  

Результати даної роботи були представлені на Всеукраїнському 

екологічному форумі «Дотик природи» та Всеукраїнському конкурсі-захисті 

винахідницьких та раціоналізаторських проектів. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

АНАЛІЗ НЕПРЯМОГО ВПЛИВУ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ НА РІСТ І 

РОЗВИТОК РОСЛИН 

       Автор: Майборода Дарина, учениця 11 класу НВО 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 – центр військово-

патріотичного виховання та допризовної підготовки» 

Обухівської міської ради 

       Науковий керівник: Онопрієнко Валентина Петрівна, 

вчитель біології НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 4 – центр військово-патріотичного виховання та 

допризовної підготовки» Обухівської міської ради 

 

 

 

Останнім часом усе частіше говорять про вплив на живі організми 

неприродного, антропогенного випромінювання. Джерелом цього випромінювання 

є прибори, які створила людина, наприклад, мікрохвильові печі. Винайдена вона у 

1945 році, але дебати про вплив її на їжу точаться до цього часу.  Є різні думки, 

часто суперечливі, на яких немає чіткої відповіді. Дискусії тривають до цього часу, 

а нам все ж таки хочеться знати правду, щоб не наражатися на небезпеку. Отже, 
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тема нашого дослідження продиктована нагальними потребами сучасності та є 

актуальною. 

Метою нашої роботи було продемонструвати на прикладах  непрямий вплив 

мікрохвильових печей на ріст і розвиток рослин. Предмет дослідження: вплив 

мікрохвильового випромінювання на ріст і розвиток рослин. Об’єкт дослідження: 

вплив мікрохвильового випромінювання на ріст і розвиток рослин родини Цибулеві 

та Хрестоцвіті. 

Завдання роботи : 

- провести аналіз наукових джерел з питання впливу мікрохвильового 

випромінювання на ріст і розвиток рослин; 

- охарактеризувати різні види випромінювань та розглянути будову мікрохвильової 

печі як джерела мікрохвильового випромінювання; 

- вивчити та застосувати методики: біоіндикації за допомогою «Allium тесту» та 

виготовлення давлених мікропрепаратів із кореневої меристеми коренів цибулі 

ріпчастої; 

- дослідити вплив непрямого мікрохвильового випромінювання на схожість рослини 

родини Хрестоцвіті ;  

- дослідити динаміку росту та поліферативну активність коренів цибулі 

ріпчастої(Allium cepa L), вирощеної на воді, яка зазнала прямого впливу 

мікрохвильового випромінювання; 

- вирахувати індекси толерантності за ростовим, масовим факторами та мітотичний 

індекс у коренів цибулі ріпчастої. 

Провівши аналіз наукових джерел з питання впливу мікрохвильового 

випромінювання на ріст і розвиток рослин, побачили багато публікацій, що 

говорять про негативний вплив цього випромінювання на живі істоти. Однак є  

наукові публікації, що говорять про стимулюючий вплив випромінювання на ріст і 

розвиток безпосередньо рослин. Однак причини такого явища залишаються 

невідомими. 

 У роботі охарактеризовано різні види випромінювань та розглянута будова 

мікрохвильової печі як джерела мікрохвильового випромінювання. 

 При виконанні роботи вивчити та застосувати методики: біоіндикації за 

допомогою «Allium тесту» та виготовлення давлених мікропрепаратів із кореневої 

меристеми коренів цибулі ріпчастої. 
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 Дослідили вплив непрямого мікрохвильового випромінювання на схожість 

рослини родини Хрестоцвіті, а саме редису, і побачили, що опромінена вода 

стимулювала проростання дослідних рослин. 

Дослідивши динаміку росту цибулі ріпчастої, побачили, що дослідні рослини 

росли швидше ніж контрольні, і виросли більшими. 

Визначивши індекси толерантності за ростовим і та масовими факторами 

побачили, що опромінена вода стимулює ріст кореневої системи цибулі. Ці 

показники більші ніж у контролю і їх значення гарно корелюють між собою та 

динамікою росту. 

 Визначили поліферативну активність коренів цибулі ріпчастої, щоб оцінити 

потенційну цитотоксичність опроміненої води. Опромінена вода вплинула на 

мітотичний індекс збільшивши його. А речовини, які змінюють хід клітинного 

циклу, здатні викликати мутації у клітині. Такі як хромосомні аберації. Для 

виявлення хромосомних зрушень провели ана – телофазний аналіз клітин який 

виявив аберації, але на нашу думку потрібні подальші дослідження. 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

МІКРОХВИЛЬОВЕ ОПРОМІНЕННЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

        Автор: Яременко Валентина, учениця 10 класу Гірської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільської 

районної ради 

        Науковий керівник: Петренко Галина Ігорівна, 

вчитель біології та екології Гірської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Бориспільської районної ради 

 

 

 

 

Актуальність дослідження 

В природних умовах існує багато фізичних факторів, що впливають на живі 

організми. До цих факторів відносять температуру, тиск, магнітні поля, 

електромагнітні випромінення. Зміна параметрів будь-якого з цих факторів може 
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викликати пригнічення чи стимуляцію фізіологічної активності у біологічних 

об’єктів.  В світовій літературі накопичені дані про можливий  негативний вплив  

СВЧ на живий організм. Ці випромінення є могутнім фізичним подразником, який 

може привести до розвитку функціональних і органічних порушень з боку нервової, 

ендокринної, серцево-судинної  імунної, кровотворної та інших систем організму. 

Електромагнітні випромінювання можуть погіршувати стан при хронічних 

захворюваннях або сприяють виникненню інших захворювань. 

Електромагнітні поля здійснюють вплив на всі рівні організації життя. В 

зв’язку з тим, що кількість джерел електромагнітних полів постійно зростає, 

питання електромагнітного забруднення стає все більш актуальним  ( Олешко та 

ін.,1980; Бінгі, 2002,2006; Григор»єва та ін.,2003; Денисова та ін. 2009, 2011). В 

зв’язку з цим актуальним є вивчення реакцій організму на зміну рівня 

електромагнітного фону навколишнього середовища для оцінки ризику порушення 

гомеостазу в живих системах. 

В науковій літературі накопичено багато даних про дію різних видів 

електромагнітних опромінень на організм людини.  В 1995 році Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я (ВООЗ) офіційно був запроваджений термін 

«Глобальне електромагнітне забруднення довкілля». Електромагнітне 

випромінювання антропогенного походження давно вже перевищило природний 

фон і перетворилося у небезпечний екологічний фактор, який істотно впливає на 

організм. Отже, використовуючи дедалі ширше сучасні досягнення науки, пов’язані 

з електромагнітним випромінюванням, необхідно чітко усвідомлювати наслідки їх 

впровадження.  

Вплив НВЧ полів на біологічні об’єкти до кінця іще не вивчені. В літературі 

зустрічаються дані про позитивну дію мікрохвиль на насіння 

сільськогосподарських культур. Існують медичні апарати, що використовують 

мікрохвильову енергію для лікування різноманітних захворювань. Дослідження 

біологічного впливу стільникового телефону, комп’ютерів, інших електронних 

побутових приладів проведені в ряді російських наукових центрів. Результати 

проведених досліджень українськими та російськими вченими мікрохвильового 

випромінення на живі організми не дають однозначної відповіді на запитання про 

його шкідливість. В зв’язку з цим актуальним є вивчення реакцій живих організмів  

на зміну рівня електромагнітного фону навколишнього середовища для оцінки 

ризику порушення гомеостазу організму, а отже і впливу на його життєдіяльність. 

Об’єкт дослідження: насіння кукурудзи, насіння редиски, культура пеніцилу, 

культура інфузорії туфельки. 
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          Предмет дослідження: Вплив мікрохвильового випромінювання на ріст і 

розвиток рослин, культуру цільових грибів та інфузорію туфельку. 

         Наукова новизна роботи полягає у встановленні особливостей реакції 

представників різних груп організмів на мікрохвильове випромінення. Так як вплив 

мікрохвильового випромінення на навколишнє середовище до кінця іще не вивчене, 

будь-які дослідження даного питання є цінними і роблять свій внесок у пояснення 

характеру цього впливу.  

        Практичне значення роботи: 

Одержані дані можуть бути використані при оцінці екологічного стану 

навколишнього середовища, а також в побуті та медицині для використання 

мікрохвильових печей для дезінфекції деяких речовин. 

                                                  Висновки  

1.  Електромагнітне  опромінення є фізичним фактором середовища, яке здійснює 

суттєвий вплив на різноманітні живі організми.  

2. НВЧ-випромінювання по-різному впливає на представників різних груп 

організмів.  

3. Серед представників різних груп організмів за результатами мого дослідження 

найсуттєвіший вплив НВЧ випромінювання здійснюється на цвілеві гриби та їх 

спори- навіть короткочасне опромінення викликає їх загибель.  

4. Відмічена специфічність дії НВЧ на рослинні організми. Результати 

опромінення залежать від його тривалості. Так, при короткочасному 

опроміненні вплив майже непомітний, а у деяких випадках навіть стимулює 

розвиток організмів, в той час як більш тривале викликає їх пригнічення. 

5.  Електромагнітне випромінювання антропогенного походження давно вже 

перевищило природний фон і перетворилося у небезпечний екологічний 

фактор, який істотно впливає на організм. Отже, використовуючи дедалі ширше 

сучасні досягнення науки, пов’язані з електромагнітним випромінюванням, 

необхідно чітко усвідомлювати наслідки їх впровадження.  
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ГРИБІВ ВІДДІЛУ BASIDIOMICOTA» В 

НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «ЗАЛІССЯ» 

 

        Автор: Батечко Євген, учень 9 класу Семиполківського 

НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Калитянської селищної ради 

        Науковий керівник: Заципанюк Лідія Василівна, 

вчитель біології Семиполківського НВК «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Калитянської селищної ради 

 

 

 

Мета роботи: описати видовий склад грибів у лісах Національного 

природного парку «Залісся». 

Завдання досліджень: 

– Теоритично опрацювати наукові джерела по вивченю екологічної 

характеристики грибів та їх взаємовідносини з рослинами лісу.  

– Дослідити місця зростання грибів та скласти список видової 

різноманітності. 

– Виявити наявність у мікофлорі данного регіону рідкісних та зникаючих 

видів грибів. 

–   Провести таксономічний та екологічний аналіз виявлених видів.              

Об’єкт дослідження. Фітоценози природних екосистем Національного 

природного парку «Залісся».                                                                                 

 Предмет дослідження. Особливості видового різноманіття грибного фонду у 

біоценозах Національного природного  лісу «Залісся». 

Наукова  проблема: продуктивність лісів  залежить від  колообігу  речовин  

у лісових  екосистемах, а швидкість колообігу забезпечують гриби. 

Наукова новизна роботи: 

Вперше досліджено та частково описано видовий склад грибів відділу 

Basidiomycota у лісових біоценозах національного природного парку “Залісся”. Та 

проведено систематичний та екологічний аналіз регіонального грибного фонду. 
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Виявлено у генофонді Національного парку “Залісся” червонокнижний вид Boletus 

aereus Bull. 

Матеріали і методи досліджень. 

1) Маршрутно-експедиційне дослідження.  

2) Стаціонарні дослідження: мікроскопія; встановлення видової належності 

при допомозі довідника. 

3) Описовий метод: опис ознак видової належності; інветаризація 

досліджених видів. 

Найбагатше на видове різноманіття грибів є листяний ліс 24 види (71%), 

хвойний 22 (64%), мішаний 15 видів (44%). На конкретних територіях складених 

маршрутів високою частотою траплання відзначилась Imbiria badiata, Suillus leleus. 

Результати та висновки. 

1. Склавши  фізико-географічну  характеристику  досліджуваного регіону, ми  

встановили, що досліджувані  території належать до природно- кліматичної зони 

мішаних лісів.  За лісорослинним  районуванням територія відноситься до 

Чернігівського Полісся,  Дніпровсько-Деснянського району, що є складовою  

частиною  Українського  Полісся. Цим зумовлені особливості видового складу  

місцевої  мікофауни. 

2. Нами описано 34 види  грибів макроміцетів, які створюють  мікофлору 

листяних, хвойних та мішаних лісів Національного природного парку «Залісся». 

3. При таксономічному аналізі встановлено, вони належать до відділу  

Basidiomyceta, що складає 5 порядків та 14 родин. Порядок Болетальні (38%),  

Агарикальні (35%), Сироїжкові (12%), Лисичкові (12%),  Фаллосові (3%). 

4. Найчисленнішою є родина Болетові (Boletaceae) - 10 видів (21%).На 

конкретних територіях складених маршрутів високою часткою трапляння  

визначились: польський гриб (Imleria badia) та маслюк звичайний (Suillus luleus). 

5. Найвища видова різноманітність макроміцетів у листяних лісах - 24 види, у 

хвойних - 22 види, у мішаних - 15 видів. 

6. Екологічний аналіз базидіоміцетів щодо трофічних звязків показав, що 34 

види грибів належать до таких екологічних групп: мікоризоутворюючі 

(симбіотрофи ) - 24 види (71% ), сапротрофні макроміцети - 6 видів (17%), 

дереворуйнівні ( ксилотрофи) – 4 види (17%). 

7. У листяних лісах знайдено мікооризоутворюючий вид - боровик темно-

каштаноовий (Boletus aereus Bull.), із природоохоронним статусом           

«вразливий», занесений до Червоної книги України. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ОЦІНКА СТАНУ ПОПУЛЯЦІЙ ПТАХІВ СИНАНТРОПІВ У МІСТІ БОРИСПОЛІ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЇХ РОЗВИТКУ 

 

        Автор: Бастило Іван, вихованець Бориспільського 

міського центру технічної творчості «Евріка», учень 11 

класу Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива» - 

загальноосвітня школа I-II ступенів імені Володимира 

Мономаха» Бориспільської міської ради 

        Науковий керівник: Нагаєва Лідія Михайлівна, 

керівник гуртка Бориспільського міського центру технічної 

творчості «Евріка» 

 

 

Мета даної роботи - виявити тенденції розвитку та напрямки трансформації 

орнітофауни під тиском антропогенного навантаження. 

Проблема оптимізації суспільства з навколишнім середовищем, збереження 

біосфери, організація раціонального природокористування стала однією з 

найактуальніших. У зв’язку з цим широкий розвиток отримали теоретичні 

розробки і практична реалізація спеціальних систем безперервного спостереження, 

контролю і оцінки стану біосфери на глобальному та регіональному рівнях. У 

рамках системи екологічного моніторингу особливе значення надається організації 

оперативного спостереження за станом популяцій тварин і зокрема птахів. Людина 

свідомо впливає на зміни у природі, з метою використання її сил і багатств, та 

покращення умов свого існування. Економічний ефект корисної діяльності птахів 

залежить від конкретних видів, їх чисельності, характеру і тривалості перебування 

в даній місцевості та від активності останніх. Проте, активність птахів найчастіше 

пов’язана з кормовими умовами місцевості. 

Новизна одержаних результатів: встановлено основні напрямки змін 

структурно-функціональних параметрів і властивостей угруповань синантропних 

птахів внаслідок зростання ступеня антропогенного навантаження 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

Провести оцінювання фізико-географічного положення та стану довкілля м. 

Борисполя.  
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2. Проаналізувати методи підрахунків птахів. 

3. Охарактеризувати синантропну орнітофауну м. Борисполя. 

4. В ході експериментального дослідження:  

- провести інвентаризацію і визначити видовий склад та таксономічну 

структуру орнітофауни Бориспільщини; 

- визначити вплив урбанізованих зон на видовий та чисельний склад 

синантропних птахів;  

- простежити зміни структурних особливостей синантропних птахів при 

посиленні антропогенного тиску на прикладі різних місць локацій м. Борисполя; 

У першому розділі розглядаються фізико-географічні умови та економічний 

розвиток м. Борисполя. 

Другий розділ присвячений методам підрахунків орнітофауни. 

Третій розділ присвячений різноманітності популяцій птахів синантропів у 

місті та виявлення тенденцій іх розвитку. 

Четвертий розділ присвячений дослідженню тенденцій поширення 

орнітофауни на окремих територіях м. Борисполя. 

В результаті ретельного аналізу ситуації м. Бориспіль можна констатувати 

наступне: 

1. Ми виявили  тенденції трансформації орнітофауни під тиском антропогенного 

навантаження, які можуть проявлятися як у істотному збільшенні, так і в 

зменшенні щільності їх популяцій.  

2. За  даними районної санітарно-епідеміологічної станції, у м. Бориспіль склалася 

несприятлива екологічна ситуація, тому ми вважаємо за доцільним застосувати 

метод біоіндикації та проведення якості оцінки середовища за станом орнітофауни 

(кількість, щільність, видовий склад). 

3. Доведено, що видовий і чисельний склад орнітофауни залежить від урбанізації 

території ( чим більше антропогенне навантаження тим бідніший видовий склад). 

4. Згідно результатів дослідженя виявили, що в центральній частині м. Бориспіль 

зростає популяція голуба дикого і різко скорочується популяція горобця хатнього, 

а в старій частині міста (північно - східна окраїна міста (вул. Франка, Бежівка) – 

навпаки. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ СПОЛУКАМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ НАЯВНОСТІ В ЗРАЗКАХ ҐРУНТУ 

 

        Автор: Коваленко Анжеліка, вихованка Комунального закладу 

Миронівської районної ради «Миронівський районний центр 

дитячої та юнацької творчості», учениця 11 класу Комунального 

закладу «Миронівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» 

Миронівської районної ради 

        Науковий керівник: Шевченко Світлана Михайлівна, 

керівник гуртка Комунального закладу Миронівської районної ради 

 

 

Мета даної роботи – дослідити проблему забруднення довкілля сполуками 

важких металічних елементів та з’ясувати наявність іонів Pb
2+ 

та Cu
2+

 у зразках 

ґрунту, взятих на території м. Миронівки. 

Актуальність дослідження обумовлена поширенням високого рівня 

забруднення довкілля сполуками важких металічних елементів за межі 

урбанізованих територій. Збільшення інтенсивності транспортного потоку, 

розвиток промисловості, сміттєзвалища, нераціональне використання добрив - все 

це фактори, що суттєво збільшують ризик зростання концентрацій сполук важких 

металічних елементів в компонентах навколишнього середовища. Ситуація 

ускладнюється ще й тим, що важкі металічні елементи порівняно швидко 

накопичуються в ґрунтах і вкрай повільно з них виводяться. 

Наукова новизна дослідження полягає в отриманні відомостей про рівень 

забруднення катіонами Pb
2+

 та Cu
2+

 зразків ґрунту, взятих на території м. 

Миронівки.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що апробовано методики 

визначення наявності йонів Pb
2+ 

та Cu
2+

 в природних об'єктах, які можуть 

використовуватися в роботі гуртків екологічного та хімічного напрямків, в 

дослідницьких роботах школярів; запропоновано шляхи детоксикації надлишку 

сполук важких металічних елементів у ґрунті. 

Основні завдання дослідження: з’ясувати шляхи потрапляння сполук важких 

металічних елементів у довкілля, їх вплив на живі організми,   вивчивши наукову 
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літературу, матеріали з мережі Internet; експериментальним шляхом дослідити 

наявність у зразках ґрунту, взятих на території м. Миронівки, катіонів Pb
2+ 

та Cu
2+

. 

За результатами проведеного дослідження з’ясовано, що за масштабами 

поширення та впливу на біологічні об’єкти сполуки важких металічних елементів 

займають особливе місце серед речовин – забруднювачів довкілля, оскільки ці 

елементи активно беруть участь у біологічних процесах. Як ґрунт, так і рослини, 

забруднюються в результаті роботи транспорту (автомобільного, залізничного, 

авіаційного), а також підприємств машинобудівної, металообробної, хімічної та 

енергетичної промисловості.  

Експериментально доведено наявність катіонів Pb
2+ 

та
 
Сu

2+
 у пробах ґрунту, 

відібраних у м. Миронівці на вул. Благовіщенській з інтенсивним рухом 

автотранспорту, та на території, прилеглій до заводу «Омега мінералз Україна», що 

засвідчує факт забруднення довкілля сполуками важких металічних елементів у 

результаті роботи цього підприємства. Власникам присадибних ділянок, 

розташованих поблизу, необхідно вживати заходів щодо детоксикації накопичених 

у  ґрунті сполук важких металічних елементів: проводити вапнування ґрунту, 

вносити у ґрунт органічні та мінеральні (фосфатні) добрива, цеоліти, застосовувати 

біологічні заходи. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ВІКОВА І СТАТЕВА СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ ВОЛОДАРСЬКОГО РАЙОНУ 

 

        Автор: Загоруйко Настя, учениця 10 класу Комунального 

закладу Київської обласної ради «Володарська спеціалізована 

школа-інтернат ІІ-ІІ ступенів – Центр реабілітації» 

        Науковий керівник: Смілянська Тетяна Анатоліївна, 
вчитель біології та екології Комунального закладу Київської 

обласної ради «Володарська спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів – Центр реабілітації» 
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Актуальність роботи. Дослідження регіональних особливостей вікової  та 

статевої структури населення дуже важливе, оскільки воно дає змогу оцінити 

зміни в демографічній ситуації, визначити особливості формування трудових 

ресурсів у регіонах, перспективи економічного розвитку. 

Мета дослідження: на основі статистичних даних дослідити динаміку 

чисельності жителів Володарського району, зміну вікової та статевої структур за 

2010, 2012, 2015, 2017 роки. 

Основні завдання дослідження: 

- ознайомитись з статистичними даними чисельності населення району за 2010, 

2012, 2015, 2017 роки;  

- проаналізувати динаміку чисельності населення, зміну статевої та вікової 

структур; 

- визначити співвідношення чоловічої та жіночої статей населення 

Володарського району, смт Володарки, сіл району. 

- встановити причини зміни чисельності населення Володарщини. 

Об’єкт дослідження: населення Володарського району. 

Предмет дослідження: вікова і статева структура популяції населення 

Володарського району. 

Новизна роботи полягає в тому, що мною зроблена спроба систематизувати та 

узагальнити статистичні дані про чисельність населення Володарщини, їх вікову 

та статеву структури за 2010, 2012, 2015, 2017 роки; визначити динаміку зміни 

чисельності особин за віком і статтю та зробити прогноз щодо гомеостазу 

популяції населення Володарського району. 

Практичне значення. Ця робота може бути використана у навчальному 

процесі для поглиблення знань учнів з екології, географії та в позакласних 

тематичних заходах школами району; а також на шпальтах місцевої газети «Голос 

Володарщини», місцевому краєзнавчому музеї для екологічної освіти місцевих 

жителів. 

Результат дослідження. Проаналізувавши статистичні дані за 2010, 2012, 2015 

та 2017 роки я дійшла висновку, що загальна чисельність населення з кожним 

роком зменшується, найбільше серед таких вікових категорій: 15 – 19 років, 35 – 

49 років, 70 і старше років. Різниця у співвідношенні між статями особливо велика 

у таких вікових категоріях:0-4 років, 15-19 років, 20-34 років (з переважанням 

чоловіків) і 35 – 49 років,50 – 69 років, 70років і старше (з переважанням жінок ). В 

цілому у Володарському районі спостерігається депопуляція або демографічна 

криза. тобто домінує I тип відтворення населення.  
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ МАКАРІВСЬКОЇ ПТАХОФАБРИКИ 

 

       Автор: Токмакова Єлизавета, учениця 11 класу 

Макарівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І ступеня – районна гімназія» 

Макарівської районної ради 

        Науковий керівник: Савченко Наталія Василівна, 

вчитель біології Макарівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – районна 

гімназія» Макарівської районної ради 
 

 

 

 

 

Зростаючий антропогенний вплив на навколишнє середовище, його 

забруднення різними відходами виробництва, поряд з надмірним використанням 

природних ресурсів, стали предметом широкого обговорення і всебічного 

вивчення. Саме тому метою нашого проекту є  дослідження однієї з сучасних 

екологічних проблем і пошук шляхів гармонізації відносин природи і суспільства. 

Предмет дослідження: особливості  взаємодії  з навколишнім середовищем, 

наслідки  діяльності та шляхи оптимізації роботи птахофабрики. 

Досліджено екологічну проблему, яка виникла в межах смт Макарів, що на 

Київщині. 

Meта дослідження полягає в оцінці шкідливого впливу птахофабрики на 

жителів населеного пункту та пошук  шляхів  вирішення екологічної проблеми. 

Результат дослідження. Під час написання екологічного проекту було 

виконано всі поставлені завдання.  Проаналізовано безліч  електронних  джерел, 

також інформація з місцевих та регіональних періодичних видань. Розглянуто всі 

ухвали та постанови судів, які розглядали справи щодо нашого об’єкта. Розглянуто 

новітні перспективні технології ведення птахівництва 

Досліджено шкідливість роботи птахофабрики для людини, з’ясовано 

негативний вплив на екологію: забруднення твердими відходами та продуктами їх 

розкладу, забруднення атмосферного повітря викидами шкідливих газів, подали 

власні рекомендації щодо вирішення даної проблеми.  



 

 

174 

 

Окреслено основні напрями оптимізації роботи птахофабрики. Вказано 

важливість, рентабельність, а головне  - реальну можливість рішення проблеми за 

рахунок модернізації роботи підприємства та особливо, завдяки виходу на рівень 

безвідходного виробництва (виробництво органічних добрив на його основі).  

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА 

ІРПЕНЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ БІОІНДИКАЦІЇ 

 

        Автор: Гальонкін Святослав, учень 9 класу Ірпінського 

навчально-виховного об’єднання  «Ірпінський ліцей інноваційних 

технологій – Мала академія наук» Ірпінської міської ради 

        Науковий керівник: Патока Валентина Валентинівна, 

вчитель хімії та біології Ірпінського навчально-виховного 

об’єднання  «Ірпінський ліцей інноваційних технологій – Мала 

академія наук» Ірпінської міської ради 

 

 

 

 

Тема науково-дослідної роботи присвячена можливості використання 

методу біоіндикації для екологічної оцінки забрудненості атмосферного повітря 

м. Ірпеня. 

Актуальність: метод біоіндикації – один з надійних та недорогих методів 

для здійснення екологічного моніторингу довкілля.  

Предмет дослідження: визначення рівня забрудненості атмосферного 

повітря міста Ірпеня та екологічна оцінка стану навколишнього середовища за 

допомогою методу біоіндикації. 

Об’єкт дослідження: навколишнє середовище міста Ірпеня Київської 

області.  

          Мета роботи: визначити рівень забрудненості атмосферного повітря міста 

Ірпеня та дати екологічну оцінку стану навколишнього середовища за допомогою 

методу біоіндикації. 

        Основні завдання, визначені для розв’язання вказаної мети, такі: 
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1) охарактеризувати особливості методу біоіндикації; 

2) визначити показники флуктуаційної асиметрії листкової пластини у берези 

повислої;   

3) дослідити морфологічну реакцію хвойних рослин в умовах техногенного 

навантаження;  

4) оцінити можливість використання методу біоіндикації для екологічного 

моніторингу стану атмосферного забруднення міста Ірпеня. 

Результати проведеного дослідження дозволяють віднести березу повислу 

та сосну звичайну до чутливих біоіндикаторів для визначення забруднення 

атмосферного повітря м. Ірпеня. Наша гіпотеза щодо наявності певної залежності  

пригнічення росту листя та його ступеня деформації від рівня загазованості місця 

зростання справдилася. Отже, чим вище забруднення повітря, тим більші 

показники морфометричних відхилень параметрів листя.  

Наукова новизна дослідження: вперше досліджено шкідливі та небезпечні 

зони забруднення в м. Ірпені залежно від впливу антропогенних факторів 

навантаження за допомогою біоіндикаторів – берези повислої та сосни звичайної. 

Практичне значення. Застосовані методи біоіндикації можуть бути 

використані для моніторингу стану міського середовища Ірпеня. 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ФІТОЦЕНОТИПНА СТРУКТУРА ФЛОРИ БУЧАНСЬКОГО МІСЬКОГО ПАРКУ: 

БАГАТОРІЧНА ДИНАМІКА, УЧАСТЬ І РОЛЬ ФІТОЦЕНОТИПІВ У ФОРМУВАННІ 

ПАРКОВИХ ЦЕНОЗІВ 

 

        Автор: Хомутовська Ганна, учениця 11 класу Бучанського 

навчально-виховного комплексу «спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» 

Бучанської міської ради 

        Науковий керівник: Павлік Оксана Василівна, учитель біології 

Бучанського навчально-виховного комплексу «спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 3» Бучанської міської ради 
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          Парки відіграють одну з найголовніших ролей у нормальному функціонуванні 

міста і у здоровому житті його мешканців, зокрема вони очищують повітря, 

сприяють здоров’ю населення, поліпшують мікроклімат, забезпечують відпочинок 

мешканців міста. 

         Мета роботи: вивчити флористичне різноманіття та систематичну структуру 

флори Бучанського парку. Проаналізувати паркову дендрофлору та визначити участь 

і роль представників різних фітоценотипних груп, які природно зростають у різних 

флористичних областях Землі, у формуванні штучних фітоценозів парку.  

         Людина своєю господарською діяльністю створює штучні біогеоценоз — 

агроценози  - парки. На відміну від природних біогеоценозів, до складу яких входять 

сотні і тисячі різноманітних видів, агроценози характеризуються  низькою здатністю 

до саморегуляції і потребує  постійного контролю та нагляду. Це потребує активної 

турботи про них з боку людини для збереження видового різноманіття, що 

обумовлює актуальність дослідження цієї теми. 

         Результати  дослідження: встановлено, що флора Бучанського міського парку 

знаходиться на стадії формування за рахунок інвазії адвентивних видів; виявлено  

поєднання різних за мікрокліматичними та фітоценотичними умовами екотопів на 

досліджуваній території, багатий видовий склад. Досліджена флора однаково тяжіє 

як до флори лісових масивів, так і одночасно спостерігається зміщення 

систематичної структури внаслідок антропогенного впливу. Проаналізувавши 

результати таксаційно-фітоценотичної оцінки описаних мікроасоціацій, описаний 

фітоценоз віднесено до першого класу естетичної цінності. 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

ЗІСТАВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПЛЮМБУМУ В СКЛАДІ 

ОДНОДОЛЬНИХ ТА ДВОДОЛЬНИХ РОСЛИН 

 

         Автор: Войцехівська Маргарита, учениця 11 класу 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей – 

Мала академія наук» Білоцерківської міської ради 

        Науковий керівник: Білопольська Тетяна Василівна, 

вчитель біології Білоцерківського навчально-виховного  

об’єднання «Ліцей – Мала академія наук» Білоцерківської 

міської ради 

 

 

В науковій роботі «Зіставне дослідження вмісту Плюмбуму в складі 

Однодольних та Дводольних рослин» були поставлені нові завдання для створення 

повної характеристики представників різних класів Відділу Покритонасінні. 

В ході хімічного аналізу, що використовувався в дослідженнях попередніх 

років, були отримані неочікувані результати, які й лягли в основу даного 

дослідження, а саме: при дослідженні вмісту важких металів в рослинах було 

виявлено, що відсоток свинцю та інших металів неоднаковий у представників 

однодольних та дводольних рослин. 

      Важкі метали є протоплазматичними отрутами, токсичність яких 

збільшується по мірі збільшення відносної атомної маси. Вони відносяться до 

пріоритетних шкідливих речовин, спостереження за якими обов'язкове у всіх 

середовищах. 

     Наукова робота поставила такі завдання: 

 Збір рослинного матеріалу, який представлений рослинами різних класів 

покритонасінних; 

 Виявлення вмісту деяких важких металів в складі матеріалу укосу методами, що 

включають центрифугування; 
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 Порівняння вмісту важких металів, зокрема Плюмбуму, в зразках рослин різних 

родин.  

Обрана тема є актуальною в сучасних екологічних умовах. У науковій роботі 

на основі біохімічного аналізу даних створена реальна картина про можливості 

ефективного добору тих рослинних форм, які найменше накопичують важкі 

метали в своїй біомасі, що є одним із визначних факторів у регуляції агроценозів. 

Предмет дослідження: кількісний вміст Плюмбуму в рослинах класів 

Однодольні та Дводольні. 

Об’єкт дослідження: рослини Класів Дводольні та Однодольні. 

Мета роботи: охарактеризувати здатність рослин Класів Однодольні та 

Дводольні накопичувати важкі метали (Плюмбум). 

Новизна роботи полягає в тому, що встановлено відмінності у поглинальній 

здатності рослин різних класів по відношенню до важких металів. 

Практичне значення роботи полягає у можливості використання 

результатів дослідження у виробничій практиці агрогосподарств як таких, що 

раніше не враховувалися.  

Для аналізу вмісту свинцю в рослинному матеріалі використовується 

атомно-абсорбційна спектрометрія. Саме така методика була застосована у нашій 

науковій роботі. Метод ґрунтується на здатності атомів вибірково поглинати 

електромагнітне випромінювання в різних ділянках спектра. 

Проведенням наукових досліджень передбачалося:  

 Визначити вміст свинцю в рослинному матеріалі; 

 Провести порівняльний аналіз кількості вмісту Плюмбуму в рослинах класів 

Однодольні та Дводольні; 

 Проаналізувати наявність кореляції між систематичною приналежністю рослин 

та кількісним показником вмісту свинцю 

Головним завданням в нашій роботі було виявити залежність між 

накопичувальною властивістю рослин та їх систематичною приналежністю.  

Нами було встановлено, що в середньому рослини класу Однодольні 

накопичують в 11-13 разів більше Плюмбуму, ніж представники Дводольних.  

Також під час дослідження нами було виявлено, що найбільше Плюмбуму 

накопичено в рослинах, що росли поблизу автомагістралей. Тут ґрунт дуже 

забруднений, зокрема Плюмбумом, адже він входить до складу автомобільного 

палива. Та й взагалі, відпрацьовані гази двигунів внутрішнього згоряння містять 

понад 200 найменувань шкідливих речовин. Свинець легко накопичується в 

ґрунтах, але повільно і важко виділяється з них. 
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Результати дослідження вказують на необхідність врахування отриманих 

даних про накопичення свинцю під час планування агротехнічних заходів.  

 

 

СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

КОМПЛЕКСНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ЛАНДШАФТНА 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСТОРИЧНОГО ПАРКУ В СЕЛИЩІ НЕМІШАЄВЕ 

 

          Автор: Дубовенко Владислав, учень 10 класу 

Немішаївського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована 

школа ІІ-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Бородянської районної ради 

          Науковий керівник: Вигівська Галина Платонівна, вчитель 

біології Немішаївського навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Бородянської районної ради 

 

 

 

Мета даного дослідження – на основі аналізу архівних і літературних 

джерел та графічних матеріалів узагальнити матеріали дослідження зелених 

насаджень місцевого історичного парку в селищі Немішаєве. 

 Завданнями науково-дослідницької роботи було передбачено: 

-  ознамитись із відомостями щодо історії та екологічного стану парку; 

- розробити ескізні пропозиції щодо його ландшафтної реконструкції; 

- створити комп’ютерну модель тривімірної візуалізації частини парку. 

 У ході виконання роботи підсумовано результати комплексного 

дендрологічного аналізу липового парку в селищі Немішаєве.  

 У результаті дослідження зроблені висновки. Узагальнення і аналіз 

результатів дослідження дозволяє дійти висновків, що у парку зростає ex situ 5 екз. 

3 видів, які підлягають охороні на державному рівні. Аналіз дендрофлори, у 

порівнянні з іншими подібними об’єктами, засвідчує безперечну цінність парку, як 

об’єкту природно-заповідного фонду України. 
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 Наукова новизна даного дослідження: вперше зведені та проаналізовані 

матеріали екологічного дослідження даного парку; підтверджена гіпотеза про його 

заповідну цінність як парку місцевого значення; вперше запропоновано пошукові 

ескізи і розроблено комп’ютерну модель ландшафтного дизайну території парку. 

 Практичне значення. Матеріали цієї роботи можна задіяти у розробці 

інтегрованих уроків з біології, екології, географії та інформатики у навчальній 

програмі для шкіл нашої громади, гуртковій роботі краєзнавчого і туристичного 

спрямування. Варіанти ландшафтного благоустрою можна розглядати як пропозиції 

молоді для благоустрою селища Немішаєве в рамках співпраці влади з громадою. 

 

 

СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

СУЧАСНИЙ СТАН І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В БУЧАНСЬКІЙ 

ОБ’ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 

 

            Автор: Молдован Дмитро, учень 11 класу Бучанської 

Української гімназії Бучанської міської ради 

           Науковий керівник: Поліщук Олена Іванівна, 

учитель географії Бучанської Української гімназії 

Бучанської міської ради 

 

 

 

 

Актуальність роботи. Актуальність даної теми зумовлена якісно новими 

підходами до підвищення конкурентоспроможності сфери зеленого туризму і 

соціального розвитку країни. Розвиток туризму в нашій країні особливо 

актуальний, оскільки саме завдяки йому Україна може поліпшити соціально-

економічну ситуацію. Зважаючи на місце і роль туризму в житті суспільства, 

держава проголошує його одним із пріоритетних напрямів розвитку національної 

культури та економіки. Сьогодні, як у світі, так і в Україні спостерігається 

тенденція до зростання зацікавленості в зеленому туризмі. Актуальною на Заході є 
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тема розвитку приміських територій, збереження культурної спадщини міст, 

пошук додаткових джерел доходу, створення нових робочих місць. 

Функціонування зеленого туризму повинно стати цікавим і для України, оскільки 

він стимулює не тільки соціально-економічний розвиток приміської місцевості, 

покращення комунікаційної структури, а й можливість розвитку людської 

індивідуальності. 

Мета і завдання досліджень. Основною метою даної роботи є дослідження 

природничих, культурних та історичних пам’яток на території Бучанської 

об’єднаної територіальної громади та населених пунктів, що входять до її складу з 

точки зору перспектив зеленого туризму. 

Дослідницька робота ставить такі часткові завдання: 

1. Складання списку місць, які мають історичне або культурне значення для 

кожного з населених пунктів Бучанської об’єднаної територіальної громади. 

2.  Робота з письмовими та електронними джерелами, які містять інформацію 

про історію міст, які входять до складу Бучанської об’єднаної територіальної 

громади. 

3. Збір інформації про місця, які мають історичне значення, або про історичні 

події, які відбувалися в цих містах (чи селах) від самих жителів цих населених 

пунктів. 

4. Збір інформації про місця культурного відпочинку на природі. 

Об’єкт досліджень. Розвиток зеленого туризму на території України. 

Предмет досліджень. Об’єкти Бучанської об’єднаної територіальної 

громади, які мають природне та історично-культурне значення. 

Методи досліджень. Аналіз наукової літератури, періодичних видань та 

Інтернет-ресурсів, проведення досліджень на місцевості, синтез і узагальнення 

результатів експериментів. 

Наукова новизна одержаних результатів. У даній роботі проаналізовано 

особливість Бучанської ОТГ, як місцевості, потенційно можливої для організації 

та розвитку зеленого туризму. Систематизовано та узагальнено відомості про 

природні та історично-культурні об’єкти на території Бучанської ОТГ. Окреслено 

перспективи, які постають при реалізації проектів зеленого туризму. 

Результати проведення даної роботи такі: 

1)  Складено список місць, які мають історичне або культурне значення для 

кожного з населених пунктів Бучанської об’єднаної територіальної громади 

(ОТГ). 



 

 

182 

 

2)  Опрацьовано електронні та паперові джерела, які містять інформацію про 

історично-культурні пам’ятки Бучанської ОТГ. 

Зібрано фотоматеріали про історико-культурні пам’ятки Бучанської об’єднаної 

територіальної громади. 

СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ  

ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ СКЛАДАННЯ ТА РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ                      

ІЗ ХІМІЇ 

 

           Автор: Сиров Юрій, учень 11 класу Української 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 з 

поглибленим вивченням окремих предметів Обухівської районної 

ради 

           Науковий керівник: Нагорська Ольга Євгеніївна, 

вчитель хімії Української спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Обухівської районної ради 

 

 

Внаслідок загострення екологічної ситуації в глобальному масштабі, 

сучасне людство повинно вирішувати двоєдине завдання: прискорювати темп 

науково-технічного прогресу і водночас забезпечувати максимальне збереження 

та відтворення природи. За цих умов дедалі більшого значення набуває питання 

формування екологічних компетентностей у молодого покоління – учнівської 

молоді. 

Виконання  навчальних проектів, розв’язування практичних задач - задач 

екологічного змісту, моделювання екологічних ситуацій – дозволяє сформувати 

життєві екологічні компетентності у учнівської молоді допоможе зрозуміти всю 

важливість і складність взаємодії суспільства і природи. 

Метою дослідження даної роботи є розробка та розв’язування задач 

екологічного змісту та моделювання екологічної ситуації, які можна 

застосовувати при вивченні теми «Природні джерела вуглеводнів» і які б 
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дозволили ефективно здійснювати формування життєвих екологічних 

компетентностей підростаючого покоління. 

Завдання дослідження: розробити практичні завдання - задачі екологічного 

змісту: створити модель екологічної ситуації з теми «Природні джерела 

вуглеводнів», що буде сприяти створенню умов формування життєвих 

компетентностей у учнівської молоді. 

Предметом дослідження є зміст і місце екологічних знань у темі «Природні 

джерела вуглеводнів». 

Об’єктом дослідження був обраний процес засвоєння екологічних знань на 

уроках органічної хімії в середній школі з теми «Природні джерела вуглеводнів». 

Гіпотеза дослідження: показати, що застосування практичних завдань: 

задач екологічного змісту і моделі екологічної ситуації з теми «Природні джерела 

вуглеводнів» буде сприяти формуванню екологічної свідомості і життєвих 

компетентностей в учнівської молоді, враховуючи, що значна частина 

випускників середньої школи знаходить себе в сфері виробництва і їх обов’язком 

буде захищати довкілля від подальшого забруднення та руйнування,  а тим самим 

і зберігати здоров’я людства.  

Результати дослідження показали,  що включення завдань практичного 

змісту та рольової гри забезпечує мотиваційний та емоційний вплив на учнів; 

посилює частково пошуковий, дослідницький характер пізнавальної діяльності 

учнів  у процесі оволодіння екологічним матеріалом. 

Напрацьований матеріал можна використовувати під час вивчення 

природоохоронних питань на уроках хімії. 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що вона є практично значущою. 

Вона безпосередньо пов’язана з питаннями нашого здоров’я та охорони 

навколишнього середовища. Тільки на підставі життєвих екологічних 

компетентностей учнівська молодь зможе зрозуміти всю важливість і складність 

взаємодії суспільства і природи. 

Висновки: 

1. Розроблений зміст екологічних відомостей з теми «Природні джерела 

вуглеводнів» з метою посилення їх екологічної спрямованості. 

2. Розроблений блок задач екологічного змісту, який спрямований на посилення 

ефективності формування життєвих компетентностей і поступове збагачення 

учнів новими знаннями. 
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3. Розроблена модель екологічної ситуації з теми «Природні джерела 

вуглеводнів», яка є засобом моделювання проблемної ситуації, що створює умови 

для мотивації  діяльнісного навчання та колективної групової роботи. 

 

 

СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ  

ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД НА АВТО МИЙНИХ 

КОМПЛЕКСАХ 

 

 

         Автор: Околіта Микола, вихованець гуртка Сквирського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, учень 10 

класу Сквирського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

4- дитячий садок» Сквирської районної ради 

        Науковий керівник: Гудзенко Наталія Василівна, 

учитель біології навчально-виховного комплексу «Сквирський 

ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», вчитель-

методист Сквирської районної ради 

 

 

Актуальність роботи: 

Проблема збереження навколишнього середовища, раціонального 

використання природних ресурсів, у тому числі і водних, є однією з найбільш 

актуальних у світі. До числа найбільш небезпечних джерел забруднення в Україні, 

що завдають значної шкоди довкіллю, відносяться стічні води від промислових 

підприємств, житлових і громадських будівель, а також автомийних комплексів. 

Вони використовують велику кількість різноманітних миючих хімічних засобів, а 

стічні води з автомийок містять нафтопродукти, солі важких металів, ПАР, 

автошампуні, біологічні забруднення.  

Нині на деяких автомийках використовуються очисні установки, які не 

відповідають екологічним показникам або їх власники не приділяють їхньому 

обслуговуванню належної уваги. Тому велика кількість забруднювальних речовин, 
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не пройшовши належної очистки, скидаються у водні об’єкти та наносять 

невиправну шкоду навколишньому середовищу. 

Метою нашої роботи було проаналізувати діяльність декількох автомийних 

комплексів регіону на предмет дотримання ними вимог щодо поводження з 

стічними водами та провести екологічну оцінку ефективності діючих на них 

очисних систем. 

Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання: 

1. Проаналізувати роботу даних автомийних комплексів. 

2. Провести лабораторні дослідження стічної води, яка утворюється на 

автомийних комплексах. 

3. Оцінити ефективність попередньої очистки стічних вод на автомийних 

комплексах. 

4. Рекомендувати автомийним комплексам дієві заходи по мінімізації викидів 

у довкілля.  

Новизна досліджень полягає в проведенні екологічної оцінки ефективності 

діючих на автомийних комплексах технологічних схем очищення стічних вод та 

пропозиції щодо вдосконалення цих технологій відстоюванням і фільтрацією з 

попереднім введенням флокулянта.  

Результати досліджень показали, що якість води, що пройшла двогодинне 

відстоювання, по вмісту нафтопродуктів і завислих речовин не задовольняє вимоги 

нормативних документів до якості води, яка використовується для миття легкових 

автомобілів, окрім проби №2, де застосовувалася флотація. 

 

СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ СІВБИ ТА НОРМИ ВИСІВУ 

 

         Автор: Змієвець Олександра, вихованка гуртка  

Комунального закладу Київської обласної ради «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини», учениця 10 класу 

Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної 

школи І-ІІІ ступенів № 16  ім. М.О. Кириленка Білоцерківської 

міської ради 

         Науковий керівник: Грабовський Микола Борисович, 

керівник гуртка  Комунального закладу Київської обласної 

ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент 



 

 

186 

 

Актуальність теми. За темпами зростання площі посівів і обсягами 

виробництва соя займає провідне місце. Сою вирощують у широкому 

землеробському поясі, де для неї відводять найродючіші ґрунти, достатню 

кількість тепла, вологи і світла; вона забезпечує більшу віддачу, ніж інші 

культури. Соя здавна зарекомендувала себе, як універсальна культура, її 

використовують на кормові, харчові й медичні цілі, а також у багатьох інших 

галузях промисловості.  

За основними позиціями технологія вирощування сої відпрацьована і 

апробована. Водночас, у виробництво надходять нові сорти, які завдяки 

біологічним особливостям характеризуються специфічними нормами реакції на 

зовнішні умови, а тому вимагають постійного вдосконалення елементів технології. 

Метою досліджень було визначити продуктивність сої залежно від способу 

сівби та норми висіву. 

Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішення наступних задач: 

 визначити вплив величини і форми площі живлення рослин на 

продуктивність сої; 

 обґрунтувати оптимальний спосіб сівби та норму висіву за показниками 

фотосинтетичної активності посівів та урожайності сої; 

 провести оцінку ефективності вирощування сої. 

Об’єкт дослідження – процеси формування продуктивності сої на основі 

визначення закономірностей росту і розвитку рослин залежно від способу сівби та 

норми висіву. 

Предмет дослідження – елементи технології вирощування сої. 

Методи дослідження: польові, розрахунково-вагові, лабораторні, 

статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Виявлено особливості 

проростання насіння, росту і розвитку сої залежно від мінливості зовнішніх умов. 

Встановлено позитивний вплив способу сівби та норм висіву на висоту рослин та 

кріплення нижнього бобу. Визначені оптимальні умови для азотфіксації 

рослинами сої залежно від досліджуваних способів сівби та норм висіву. Виявлена 

залежність між технологічними прийомами і формуванням листкової поверхні 

рослин сої. 

Практичне значення одержаних результатів. Оптимізовано елементи 

технології вирощування культури. Запропоновані способи сівби та норми висіву 

сої, що дозволять з більшою ефективністю використовувати потенціал сорту і 

гарантувати отримання високого врожаю. 
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Особистий внесок автора. Автором особисто здійснений інформаційний 

пошук і аналіз літературних джерел з теми наукової роботи, брала участь у 

проведені польових досліджень. За результатами досліджень сформульовані 

висновки і пропозиції. 

 

 

СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я  В П Л И В У  P H  Ґ Р У Н Т О В О Г О  Р О З Ч И Н У  Н А  

Д И К О Р О С Л І  Т А  К У Л Ь Т У Р Н І  Р О С Л И Н И  

        Автор: Лісова Дарина, учениця 9 класу Фурсівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Фурсівської об’єднаної 

територіальної громади 

        Науковий керівник: Сідало Ольга Яківна, вчитель біології та 

хімії Фурсівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Фурсівської об’єднаної територіальної громади 

 

 

 

 

Розвиток рослин, мікробіологічні процеси і напрям процесів ґрунтоутворення 

залежать від реакції ґрунтового розчину, його складу. Реакція ґрунтового розчину в 

свою чергу залежить від складу увібраних катіонів і наявності в ґрунтовому 

розчині насамперед йонів Гідрогену, які зумовлюють кислу реакцію та 

гідроксильних йонів, що створюють лужну реакцію, йонів Н
+
 і ОН

- 
  тобто 

показників рН грунту. 

       Актуальність дослідження: властивості ґрунту впливають на проростання 

насіння і розвиток рослин, визначають їх життєздатність, тому впливають на 

видовий склад рослинності та врожайність культурних рослин. Особливо чітко 

виражені індикаторні властивості у дикорослих трав’янистих рослин - бур’янів, за 

якими можна визначити стан орної землі: механічний склад, щільність, рН ґрунту, 

родючість, тощо. 

Метою даної науково дослідницької роботи є: дослідити вплив рН ґрунту на 

проростання насіння деяких культурних рослин та видовий склад бур’янів, 
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з’ясувати, які види рослин можна вважати індикаторами певних показників рН 

ґрунту. 

Новизна роботи: намагання визначити причини різної врожайності рослин та 

відмінності у видовому складі трав’янистих рослин на території школи. Така 

робота проводиться вперше. 

Об’єкт дослідження: показники рН ґрунту та його родючості. 

Предмет дослідження вплив рН ґрунту на видовий склад бур’янів і проростання 

насіння культурних рослин. 

Завдання науково-дослідницької роботи:  

 Проаналізувати наукові джерела з теми дослідження, з’ясувати вплив 

ґрунтового розчину на життєдіяльність рослин; 

 визначити показники рН ґрунту та його родючості на оброблюваних ділянках 

землі території школи; 

 з’ясувати залежність видового складу дикорослих трав’янистих рослин 

(бур’янів) від рН ґрунту, виявити рослини біоіндикатори рН ґрунту; 

 з’ясувати вплив рН ґрунтового розчину на проростання насіння деяких 

культурних рослин. 

Результатом дослідження є визначення типу ґрунтів на території школи і 

створення карти грунтів, а також підтвердження факту взаємозалежності між 

показниками рН ґрунту і видовим складом бур’янів, різної схожості насіння деяких 

культурних рослин при різних значеннях рН грунтового розчину. 

У ході виконання роботи зроблено висновки:  

Основним і безпосереднім джерелом елементів живлення для рослин є 

ґрунтовий розчин - рідка частина ґрунту, який характеризується такими 

показниками: реакцією, концентрацією, осмотичним потенціалом. Реакція ґрунту 

проявляється при взаємодії його з водою або розчинами солей. Вона визначається 

активністю вільних йонів Гідрогену (Н
+
) і гідроксильних йонів (ОН

-
) і вимірюється 

показником рН - від'ємним логарифмом активності йонів Гідрогену (рН = -lg [H
+
]). 

Дія рН ґрунтового розчину проявляється на самому ранньому етапі розвитку 

рослин - проростання насіння. Надалі ґрунтовий розчин служить основним і 

безпосереднім джерелом елементів живлення для рослин, тому що з нього рослини 

засвоюють більшість поживних речовин. Таким чином, зміна показників рН 

ґрунтів значною мірою впливає і на проростання насіння рослин, і на доступність 

для проростків та дорослих рослин речовин для мінерального живлення. Більшість 

рослин найкраще розвиваються при рН від 5,5 до 7,5. 
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Здатність забезпечувати рослини необхідною кількістю поживних речовин, 

води та повітря протягом вегетаційного періоду називають родючістю. 

Обстеживши ґрунти на території школи, ми визначили, що вони 

характеризуються нормальною родючістю. За значеннями рН переважає 

нейтральний тип ґрунту. Частина ґрунтів має слабколужний та лужний характер, і 

лише незначна частина – кислий. 

За рослинами - індикаторами можна визначити тип ґрунту в залежності від рН 

ґрунту. Крім хвоща польового до рослин – індикаторів кислого ґрунту можна 

віднести також фіалку триколірну, кінський щавель, подорожника великого. До 

рослин – індикаторів лужного ґрунту - льонок, глуху кропиву, гірчицю польову, 

дрімоту білу, дикий мак, подорожник ланцетний, очний цвіт польовий. 

Індикаторами нейтрального ґрунту можуть бути осот рожевий, лопух великий, 

молочай високий, мишій сизий, ромашка непахуча, пупавка красильна. 

Визначивши показники схожості насіння деяких сільськогосподарських 

рослин при різних значеннях рН грунтового розчину, можемо зробити висновок, 

що для жита сприятливими будуть показники рН грунту в межах від 4,5 до 6,8. 

Такі значення рН грунту мають кислі (рН від 4,6 до 5,3), слабокислі (рН від 5,4 до 

6,3) та нейтральні грунти (рН від 6,4 до 7,3). Тобто жито може рости і на кислих 

грунтах. 

Для кормового буряка сприятливими будуть показники рН грунту в межах від 

6,0 до 6,8, для нього найкраще підходять грунти з нейтральним та слабокислим 

значенням рН. 

Для рослин салату сприятливими будуть показники рН грунту в межах від 6,0 

до 7,5, тобто салат почуватиметься добре і на слабокислих, і на нейтральних, і на 

слаболужних грунтах. 

Таким чином, для одержання хорошого врожаю слід враховувати не тільки 

родючість грунту, а й значення рН грунту, схильність тих чи інших 

сільськогосподарських культур до певних значень рН грунту.  

Практичне значення роботи полягає в можливості використання матеріалів 

для планування сівозмін на навчально-дослідних ділянках, створення порад для 

любителів городництва. 
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СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ СОРТІВ ЛЮЦЕРНИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЯКІСНОГО 

НАСІННЯ ТА СПОСІБ ПОКРАЩЕННЯ ЙОГО СХОЖОСТІ 

 

  

              Автор: Семененко Діана, учениця 10 класу 

Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-

Святошинського району 

              Науковий керівник: Фоміна Олена Леонідівна, 

вчитель біології Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Києво-Святошинського району 

 

 

 

 

 Серед кормових культур велике значення мають багаторічні трави. 

Люцерна вважається однією із кращих кормових культур не тільки через високу 

продуктивність, а й завдяки поживності її зеленої маси, покращує азотний баланс 

ґрунту, поліпшує екологію та є одним із найкращих попередників у сівозміні. 

 Актуальність дослідження. Для насіння люцерни характерним є те, що 

воно не потребує періоду спокою і уже після дозрівання готове до проростання. 

Однак, нacіння мaє тверду нeпрoникну для вoди і пoвітря oбoлoнку, яке нaзивaють 

твердокаменним. Найбільш поширеним методом подолання твердокаменності 

насіння люцерни є скарифікація. В умовах Правобережного Лісостепу помічено, що 

зі шкідників найбільш шкодочинним є люцерновий насіннєїд – Bruchophagus roddi 

Guss. 

Мета дослідження. Вивчити вплив скарифікації насіння люцерни різних 

зразків на проростання. Виявити стійкі популяції люцерни до люцернового 

насіннєїда та чи впливає рік вегетації на її насіннєву продуктивність.  

Завдання дослідження. Провести лабораторні дослідження по 

визначенню впливу скарифікації на схожість люцерни, виділити популяції, які за 

роки дослідження не ушкодилися люцерновим насіннєїдом та ознайомитися зі 

структурними елементами насіннєвої продуктивності.  
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Об’єкт дослідження. Найбільш поширені в культурі види люцерни: М. 

sativa, M. falcata та їх гібриди.  

              Предмет дослідження. Твердокаменність насіння люцерни та скарифікація 

як спосіб її усунення. Стійкість селекційних зразків люцерни до пошкодження 

люцерновим насіннєїдом. 

Методи дослідження. Лабораторні дослідження, спостереження, вивчення 

літературних даних.  

Місце та час проведення дослідження. Відбір зразків та лабораторні 

дослідження виконувалися на базі ННЦ «Інститут Землеробства НААН».  

               Наукова новизна одержаних результатів. Досліджено твердокаменність 

насіння люцерни та найбільш поширений метод її подолання – скарифікацію. За 

дворічними спостереженнями виділено 11 селекційних номерів, найбільш стійкі до 

пошкодження люцерновим насіннєїдом. 

             Практичне значення роботи. Отримані результати досліджень можна 

використовувати в селекційній практиці з люцерною щодо підвищення схожості 

насіння. Виділені найбільш стійкі до пошкодження люцерновим насіннєїдом 

селекційні номери можна використовувати в селекційній роботі для створення 

стійких сортів до даного шкідника. Виведення таких сортів дасть змогу запобігти 

втраті урожаю насіння, яка в окремі роки може сягати 30 %. Встановлено, що 

сортові особливості люцерни та врахування у який рік вегетації збиралося насіння, 

мають вплив на урожайність насіння, зокрема на вихід схожого повноцінного 

насіння. 

 

СЕКЦІЯ: ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ 

 

ЗАХОДИ БОРОТЬБИ ІЗ ЗБУДНИКОМ ІХТІОФТІРІОЗУ (Ichthyophthirius multifiliis) 

У ДЕКОРАТИВНІЙ АКВАКУЛЬТУРІ 

 

        Автор: Гаркавий Назарій, вихованець Сквирського районного 

центру дитячої та юнацької творчості, учень 11 класу Сквирського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  № 4 – дитячий садок» Сквирської районної ради 

          Науковий керівник: Гудзенко Наталія Василівна, вчитель 

біології, учитель-методист Навчально-виховного комплексу 

«Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 

Сквирської районної ради 
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Актуальність обраної теми. Сучасні інтенсивні системи ведення 

декоративної аквакультури передбачають часте транспортування та переселення 

риби у водойми, акваріуми різного типу. Інтенсифікація за відтворення та 

вирощування об’єктів декоративної аквакультури вимагають дотримання 

відповідних температурних та гідрологічних умов, відповідної годівлі (задавання 

збалансованих кормів), які сприяють росту і розвитку риби, проте одночасно 

можливий розвиток збудників багатьох небезпечних захворювань риб. 

Небезпека забруднення декоративного акватопу паразитофауною та її 

негативний вплив на організм риби – проблема вивчення стану                                      

рибовідтворювальних підприємств у декоративному рибництві залишається 

особливо актуальною з теоретичної та практичної точок зору. Питанням 

діагностики, лікування і профілактики при паразитарних інвазіях присвячена 

значна кількість наукових робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників. Серед них у 

нашій країні найбільш фундаментальні дослідження проведені Секретарюком К.В., 

Микитюком П.В., Давидовим О.М. та ін.  

Однак питання розроблення системи профілактично-лікульних заходів в 

декоративній аквакультурі завжди залишається актуальним і досі вивчені 

недостатньо.  

Метою нашої роботи було дослідження та розроблення рекомендацій щодо 

профілактично-лікувальних заходів за іхтіофтіріозу об’єктів декоративної 

аквакультури із використанням Divosan Forte.  

Для досягнення поставленої мети ми виконували такі завдання: 

1. провести іхтіопаразитологічне дослідження риб родини циклових у 

акваріальному комплексі кафедри іхтіології та зоології БНАУ; 

2. вивчити морфологію збудника іхтіофтіріозу (Ichthyophthirius multifiliis); 

3. дослідити токсичність Divosan Forte на рибках гуппі; 

4. розробити схему лікування, встановити лікувальну дозу Divosan Forte за 

іхтіофтіріозу для об’єктів декоративної аквакультури – родини циклових. 

Було використано такі методи дослідження:  

- теоретичні (аналіз наукової літератури, узагальнення теоретичних та 

емпіричних даних, системний аналіз та інтерпретація отриманих даних); клінічні, 

іхтіопаразитологічні, фармакологічні, статистичні.  

Об’єкт дослідження: Ichthyophthirius multifiliis на об’єктах декоративної 

аквакультури родини цихлових. 
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Предмет дослідження: епізоотичні характеристики іхтіофтіріозу, методи 

діагностики хвороб, ефективність проти паразитарних препаратів. 

Новизною дослідження є розробка рекомендацій щодо застосування 

профілактично-лікувальних доз Divosan Forte у декоративній аквакультурі. 

 

 

СЕКЦІЯ: ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ 

 

ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНОГО  ПРЕПАРАТУ «БАЙКАЛ ЕМ-1У» НА  ФІЗІОЛОГІЧНІ 

ПОКАЗНИКИ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ 

 

      Автор: Кириченко Вікторія, учениця 11 класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Білоцерківської міської ради 

      Науковий керівник: Ковтун Юлія Дмитрівна, вчитель 

біології та хімії Білоцерківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6 Білоцерківської міської ради 

 

 

 

Актуальність дослідження. Одним із основних принципів виробництва 

сільськогосподарської продукції на сьогодні є виробництво екологічно чистої 

продукції із мінімальними затратами часу та кормів. Тому ефективним шляхом 

вдосконалення промислової технології в напрямку забезпечення нормального 

фізіологічного стану і високої продуктивності тварин є застосування 

пробіотичних кормових добавок (пробіотиків). Коректуюючи мікробіоценоз 

травної системи, пробіотики сприяють кращому засвоєнню поживних речовин. 

Предмет дослідження: клінічні показники, гематологічні та біохімічні 

показники.  

Мета дослідження: вивчення впливу кормової добавки «Байкал ЕМ-1У» на 

клінічні, гематологічні та хімічні показники росту курчат-бройлерів кросу Кobb-

500 в умовах вирощування на глибокій підстилці. 

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні завдання: 

1. Визначити клінічні показники організмів курчат-бройлерів кросу Кobb-500. 
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2. Встановити гематологічні показники: кількість еритроцитів та лейкоцитів, 

концентрація гемоглобіну організмів птиці під дією пробіотичного препарату 

«Байкал ЕМ-1У». 

3. Визначити біохімічні показники: вміст білків, глюкози, кальцію та фосфору 

у крові  курчат-бройлерів. 

Результатом дослідження є встановлення позитивного впливу  

пробіотичного препарату «Байкал ЕМ-1У» на клінічні та біохімічні показники 

курчат бройлерів. 

 

 

СЕКЦІЯ: ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ 

 

ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ ЕМУЛЬСІЇ ДЕЛЬТАМЕТРИНУ 

 

      Автор: Шевченко Іван, учень 10 класу Броварської гімназії 

імені С.І. Олійника Броварської міської ради 

      Науковий керівник: Бойко Лідія Петрівна, вчитель хімії та 

біології Броварської гімназії імені С.І. Олійника Броварської 

міської ради 

 

 

 

 

 

Нашкірні паразити тварин (ектопаразити) надзвичайно поширені у всьому 

світі. Так, популяції волосоїдів та вошей уражують до 100 % поголів’я великої 

рогатої худоби в осінньо-весняний період, а напади представників гнусу чи 

кліщів переслідують худобу протягом всього випасного періоду. При цьому, 

завдають шкоди не тільки спричинюючи неспокій тварин, але й впливають 

негативно на економічні показники продуктивності та, найгірше, являються 

переносниками небезпечних захворювань не тільки тварин, але й людей, таких як 

малярія, хвороба Лайма, бореліоз, дирофіляріоз та багато інших. Саме тому, 

лікувальні та профілактичні обробки тварин від ектопаразитів займають чільне 

місце серед ветеринарних заходів. 
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 Разом з тим, засоби боротьби, як правило, являються токсичними речовинами, 

що можуть напряму чи опосередковано потрапивши до грунту через продукти 

рослинництва впливати на живі організми. 

           Метою роботи є визначення гострої токсичності ветеринарного препарату 

Бутокссепт, виробництва ВК Круг, Україна, на основі дельтаметрину. 

Результати проведених досліджень: 

1) проаналізовано ринок зареєстрованих ветеринарних засобів, що 

використовуються для обробок продуктивних тварин від ектопаразитів; 

2) проведено визначення гострої токсичності препарату Бутокссепт, що є 

представником найбільш широкої серед зареєстрованих у ветеринарній 

медицині лінійки засобів на основі діючої речовини дельтаметрину; 

3) встановлено клас небезпечності для препарату Бутокссепт. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЛІСОЗНАВСТВО 

 

АНАЛІЗ ЛІСОВОЇ ПІДСТИЛКИ У РІЗНИХ ЗА СКЛАДОМ ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ 

ДОРОГИНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА 

 

         Автор: Максименко Емілія, учениця 10 класу 

Дорогинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Фастівської районної ради 

         Науковий керівник: Стукал Ніна Іванівна,  директор 

Дорогинського закладу загальної середньої освіти                          

І-ІІ ступенів Фастівської районної ради, вчитель біології 

 

 

 

Лісова підстилка – важливий структурно-функціональний компонент лісового 

біогеоценозу, який зв’язує абіотичні й біотичні складові в цілісну систему. 

Природа підстилки, її накопичення, формування і подальше перетворення 

залежать від кількості опаду, його складу, часу опаду та умов середовища, куди 

він потрапляє, а також від чинників, під дією яких відбуваються процеси його 

розкладання. Кількість і склад лісової підстилки знаходяться у тісній залежності 
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від типу деревостану, лісорослинних умов, складу наземного покриву та лісової 

фауни. Але вирішальне значення у нагромадженні підстилки штучних лісів 

лісостепу має тип деревостану. 

Метою даної роботи було встановлення морфолого-фракційного складу і 

запасів лісової підстилки у різних за складом дубових насаджень.  

Завдання: 

1. Провести лісівничо-таксаційний опис дослідних ділянок лісу;  

2. Відібрати зразки лісової підстилки у трьох різних за складом дубових 

насаджень та розділити її за фракціями; 

3. Визначити запас і описати морфологічний склад лісової підстилки; 

4. Розрахувати підстилочно-опадовий коефіцієнт для трьох дослідних 

ділянок; 

5. Вирахувати вміст елементів живлення у рослинному опаді. 

Об’єкт дослідження: лісова підстилка в лісах різних типів; 

Предмет дослідження: морфолого-фракційний склад і запас підстилки; 

Основний зміст роботи 

Лісова підстилка формується за певними закономірностями. Так, вона 

з'являється у момент утворення молодняком лісового пологу, після чого іде фаза її 

накопичення, а згодом її маса стабілізується. Ці фази залежать від породного 

складу лісових насаджень, клімату, особливостей будови деревостану тощо. Запас 

органічного опаду визначали шляхом його збирання на двох пробних площадках 

кожного насадження. Всього було закладено 6 пробних майданчиків площею 1 м
2
 

(1,0×1,0 м) у найбільш характерних місцях деревостану. Після відбору проб і 

висушування проводили зважування підстилки за окремими фракціями. 

Оцінювалося співвідношення активної та неактивної фракцій підстилки. 

Обраховано запаси Нітрогену та зольних елементів у розрахунку на 1 га.  

Були вивчені склад рослинного опаду на досліджуваних виділах. До складу 

надгрунтового покриву входять фракції: трави, хвоя, листки, гілки, жолуді, кора. 

Маса лісової підстилки залежить від потужності покриву: чим більша його 

товщина, тим більше маса підстилки. Найбільшу масу лісова підстилка має у 

чистому дубовому насадженні і становить 14,6 т/га.  

Маса листя у загальній мортмасі підстилки найбільша у чистому дубовому 

насадженні (77%). Листки дуба шкірясті, містять у собі дубильні речовини, при 

опаданні на грунт лягають щільно і повільніше розкладаються. В змішаних 

дубово-кленових (68%) та дубово-липових (80%) насадженнях процес розкладу 

підстилки відбувається більш інтенсивно, ніж у чистій діброві.  
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Розрахували – підстилково-опадовий коефіцієнт (ПОК): 1,9 -у чистому 

дубовому насадженні до 2,2 – у дубово-кленовому і дубово-липовому 

насадженнях. Отримані результати свідчать, що у всіх насадженнях підстилка 

характеризується швидким ступенем розкладання.  

 

 

СЕКЦІЯ: СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА 

 

АНАЛІЗ ГЕНОТИПІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА АЛЕЛЯМИ ГЕНА 

КАПА-КАЗЕЇНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ 

 

 

             Автор: Ходаківська Анна, вихованка Сквирського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, учениця 11 

класу Навчально-виховного комплексу «Сквирський ліцей – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної ради 

            Науковий керівник: Гудзенко Наталія Василівна, 

вчитель-методист, учитель біології Навчально-виховного 

комплексу «Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ  

ступенів» Сквирської районної ради 

 

 

Серед численних генів, які контролюють господарсько-корисні ознаки тварин і 

мають найбільший внесок у їх формування і функціонування, виділяють передусім 

ген, який кодує молочний білок капа-казеїн. Дані багатьох досліджень свідчать про 

поліпшувальний вплив на сиропридатність молока В-алеля капа-казеїну, у зв’язку з 

чим у багатьох країнах селекцію на цей ген включено до програм з одержання 

нових порід великої рогатої худоби. 

Метою нашої роботи було визначити генотипи корів української чорно-рябої 

молочної породи за наявністю різних алелей гена капа-казеїну і зробити висновок про 

переваги використання їхнього молока для виробництва сирів. 

Для досягнення мети необхідно виконати завдання: 

1. Відібрати проби біологічного матеріалу у дослідних корів; 

2. Виділити ДНК із біологічного матеріалу корів; 

3. Визначити генотипи корів за алелями гена капа-казеїну; 



 

 

198 

 

4. На основі генетичного аналізу зробити висновок про переваги використання 

їхнього молока для виробництва сирів. 

Новизна досліджень. Вперше для власників сільських домогосподарств 

Сквирщини було проведено аналіз генотипів їхніх корів на предмет поліморфізму 

гена капа-казеїну, який пов'язаний з ознаками сиропридатності молока. 

Для визначення наявності гена капа-казеїну в генотипах великої рогатої 

худоби української чорно-рябої молочної породи використовували метод 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з подальшим рестрикційним аналізом. ДНК 

виділяли з молока корів стандартним методом з використанням СТАВ-буферу. 

Досліджували 7 тварин. 

У результаті проведених досліджень зроблені наступні висновки: 

1. Ефективним методом виділення ДНК із молока є метод з використанням СТАВ-

буфера. 

2. 7 досліджених тварин української чорно-рябої молочної породи були 

гетерозиготними за алелями гена капа-казеїну і мали генотип АВ, про що 

свідчили розміри отриманих у результаті ПЛР-ПДРФ-аналізу продуктів – 106; 

306; 471 та 777 пн. 

3. Присутність алеля В у генотипі досліджених корів дає змогу зробити 

припущення, що їхнє молоко матиме добрі характеристики для сироваріння. 

4. Ідентифікацію генотипів великої рогатої худоби за алелями гена капа-казеїну 

можливо здійснити за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції з 

подальшим рестрикційним аналізом. 
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СЕКЦІЯ: СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА 

 

ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТУ БІОКОМПЛЕКС-БТУ НА ПОСІВНІ ТА ВРОЖАЙНІ 

ВЛАСТИВОСТІ НАСІННЯ ЖИТА ОЗИМОГО (SECALE CEREALE L.) В УМОВАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

        Автор: Калашнікова Марина, учениця 11 класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Білоцерківської міської ради 

      Науковий керівник: Путілова Людмила Олексіївна, 

вчитель біології Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6 Білоцерківської міської ради 

 

 

 

                                  

Актуальність теми. Проблемою сучасного насінництва є негативний вплив 

екологічних факторів, глобального потепління клімату на якість насіннєвого 

матеріалу. Одним із чинників для розв’язання цієї проблеми є біопрепарати, які 

використовуються для оброблення насіння або рослин у процесі вегетації. Вони є  

ефективними на фоні достатнього забезпечення мінеральними добривами 

сільськогосподарських культур. Вони містять комплекс біологічно активних 

речовин, які активізують обмінні процеси в рослинних організмах, підвищують їх 

стійкість до несприятливих погодних умов, сприяють поліпшенню якості 

вирощуваної продукції.  

Важлива роль серед зернових культур в Україні належить житу озимому, яке 

займає площу посіву 150 тис. га. У своєму складі зерно жита має біологічні 

стимулятори, що поліпшують метаболізм, нормалізують діяльність організму 

людини. 

Опубліковані дані з багатьох питань насінництва не повною мірою 

відображають вплив біопрепаратів на урожайність, посівні якості та врожайні 

властивості насіння цієї зернової культури. Тому дослідження є актуальним. 

Об’єкт досліджень – особливості формування врожаю жита озимого сортів 

Кобза та Жатва на різних фазах розвитку залежно від елементів технології його 

вирощування;  
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Предмет досліджень – процеси росту й розвитку різних сортів Secale sereale 

L. залежно від обробітку біопрепаратом Біокомплекс–БТУ. 

Мета досліджень. Встановити вплив біопрепарату Біокомплекс–БТУ на 

посівні якості та врожайні властивості насіння жита озимого сортів Кобза та 

Жатва. 

 У зв’язку з цим були поставлені такі завдання: 

 - визначити вплив біопрепарату Біокомплекс–БТУ на лабораторну та 

польову схожість насіння різних сортів  жита озимого; 

-  дослідити залежність виживання  рослин Secale sereale L. у період вегетації 

від обробітку досліджуваним біопрепаратом;  

- встановити залежність врожайних властивостей жита озимого від  обробки 

біопрепаратом Біокомплекс–БТУ у різні фази розвитку рослин; 

Наукова новизна: уперше для умов центральної частини Лісостепу України 

встановлено особливості росту і розвитку рослин жита озимого сортів Кобза та 

Жатва, а також закономірності формування їх врожаю та посівних якостей насіння.  

Практичне значення одержаних результатів. На основі проведених 

досліджень для умов нестійкого зволоження центральної частини Лісостепу 

України обґрунтовано та удосконалено елементи технології вирощування насіння 

жита озимого, що забезпечують стабільну високоякісну продуктивність культури.  

 

 

СЕКЦІЯ: СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА 

 

ВІДБІР КАНДИДАТІВ У ПЛЮСОВІ ДЕРЕВА ДУБА ЗВИЧАЙНОГО В 

ДОРОГИНСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ 

       Автор: Міщеня Даніїл, учень 10 класу Дорогинського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Фастівської  районної 

ради 

      Науковий керівник: Стукал Ніна Іванівна, вчитель біології 

Дорогинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Фастівської  районної ради 
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Дуб в лісах України є однією з найбільш поширених і цінних деревних порід, а 

експлуатація його лісостанів завжди була пріоритетною в господарській діяльності. 

Плюсові дерева використовуються і як складові елементи процесу селекційного 

покращення лісових деревних порід і як об’єкти генозбереження in situ. Серед 

різноманітних способів насінного розмноження саме розмноження високоякісним 

насінням має ряд суттєвих переваг: високі технологічність, і коефіцієнт 

розмноження, а також можливість отримання потомства з власною кореневою 

системою, знижується небезпека передачі потомству хвороб, зокрема, вірусних. 

Потомство плюсових дерев характеризується високим ступенем успадкування 

селекційно - цінних ознак і властивостей.  

Мета дослідження даної роботи: відбір кандидатів у плюсові дерева дуба 

звичайного за критеріями відбору плюсових дерев; перевірити спадкові якості 

сіянців, вирощених з їх насіння;  

Завдання: 

• визначити середні перевищення по висоті і діаметру та протяжність 

безсучкової частини дерев-кандидатів у плюсові дерева; 

• оцінити цвітіння і плодоношення досліджуваних дерев за шкалою 

В.Г.Каппера; 

• порівняти жолуді дерев-кандидатів у плюсові та нормальних дерев;  

• обстежити насіннєве потомство дуба звичайного, вирощеного із насіння 

кандідатів у плюсові дерева; 

•  порівняти біометричні показники сіянців дослідних зразків і стандартних 

сіянців; 

• оформити картку попереднього відбору плюсових дерев і паспорт 

плюсового дерева;  
Об’єкт дослідження: кандидати у плюсові дерева дуба звичайного та їх 

насінневе потомство; 

Предмет дослідження: оцінка кандидатів у плюсові дерева та їх потомства за 

критеріями; 

Основний зміст роботи 

Відбір кандидатів у плюсові дерева дуба звичайного здійснено на основі їх 

натурного обстеження, при цьому використовувались матеріали 

лісовпорядкування. Відбір дерев проводили у кращих дубових деревостанах 38 та 

39 кварталів Дорогинського лісництва ДП «Фастівське лісове господарство». При 
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оцінюванні дерев – кандидатів у плюсові визначали такі показники: діаметр 

стовбура на висоті 1,3 м; висоту дерева та прикріплення перших нижніх живого і 

мертвого сучків; діаметр крони у двох взаємно перпендикулярних напрямках; клас 

Крафта; стан; походження; тип грубої кори; наявність вад і пошкоджень; інші 

характеристики (фенологічну форму, наявність цвітіння, плодоношення тощо). 

Було визначено географічні координати кожного дерева, занесено показники 

координат на схему розташування дерев на території виділу.  Це спрощує пошуки 

дерева за необхідності заготівлі живців, насіння або проведення наступних 

інвентаризаційних досліджень. 

 Навколо кожного з відібраних дерев закладали тимчасові квадратні пробні 

ділянки з наявністю на кожній з них 20-25дерев дуба. Отримані на них середні 

показники діаметра і висоти використовували для порівняння з розмірами 

кандидата у плюсове дерево.  

Також досліджено їхні потомства, а саме: насіння та сіянці. За допомогою 

штангенциркуля виміряно довжину і товщину зразків жолудів, вимірена маса 100 

насінин з кожного кандидата. 

 Насінне потомство досліджували на лісовому розсаднику Дорогинського 

лісництва,  протягом 2017/2018 років фіксуючи біометричні показники сіянців.  

У розряд кандидатів у плюсові дерева було віднесено 1 дерево дуба 

звичайного, що знаходиться у кварталі №29 та 2 дерев, що знаходяться у кварталі 

№38,  потомство яких відрізняється швидким ростом по висоті і діаметру, високим 

річним приростом.  

 

              

 СЕКЦІЯ: СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ В КОРМАХ ДЛЯ 

СТЕРЛЯДІ 

       Автор: Філоненко Марія, учениця 9 класу Трипільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівської районної 

ради 

      Науковий керівник: Анопрієнко Лідія Мизайлівна, вчитель 

географії, біології Трипільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Обухівської районної ради 
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Рибництво – одна з небагатьох галузей вітчизняної економіки, яка вирішує 

не лише продовольчу проблему, але й дозволяє розвивати агробізнес. Осетрові 

риби - одні з найбільш древніх риб наших водойм і найцінніші об’єкти рибного 

господарства, які здавна привертали до себе увагу людей. Сьогодні є всі 

сприятливі умови для розвитку однієї з форм товарної аквакультури – 

осетрівництва, тобто вирощування осетрових риб у контрольованих людиною 

умовах (ставках, садках, басейнах). Вплинути на ріст та виживаність риб можна 

шляхом використання «Гумату натрію» та кормової добавки. 

     Мета дослідження: оцінити вплив кормової добавки «Гумат натрію» на 

продуктивні показники цьоголіток стерляді при вирощуванні її в садках 

рибоводного підприємства «Бестер». 

     Об'єкт дослідження: цьоголітки стерляді. 

      Предмет дослідження: рибогосподарський ефект від використання добавок 

гумату натрію до складу комбікормів для цінних видів риб. 

У наш час промислові запаси осетрових риб перебувають у критичному стані. 

Тому, щоб вплинути на темпи росту і виживаність цих видів риб, стає актуальним 

питання використання добавок у комбікорми при їх штучному вирощуванні. 

    Дослідження актуальне у зв’язку з використанням нових технологій 

вирощування риб з метою досягнення рибогосподарського ефекту. 

У результаті дослідження підтверджено, що використання корисної добавки 

«Гумату натрію» до комбікорму позитивно вплинуло на ріст і виживаність 

цьоголіток стерляді, а солі гумінових кислот являються цінними добавками в 

корми тварин. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, 

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

МОТИВИ ЛІРИКИ ВОЛОДИМИРА МОСКВИЧА 

 

 

            Автор: Слєсар Лілія, учениця 11 класу Броварської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Броварської 

міської ради 

           Науковий керівник: Вечканова Галина 

Олександрівна, вчитель української мови та літератури 

Броварської міської ради 

 

 

 

 

Предмет дослідження: дана робота присвячена дослідженню життєвого 

шляху Володимира Москвича, творчого доробку поета, чинників становлення його 

світогляду. Володимир Москвич – випускник Броварської загальноосвітньої 

школи № 1, учитель за фахом, філолог. Разом з тим, він автор двох поетичних 

збірок – «Вишнева таємниця», «Лелеки повертаються додому. Це – високохудожня 

поезія, що легко кладеться на музику, тому Володимира Москвича можна вважати 

поетом-піснярем.   

      Актуальність роботи полягає в тому, що творчість нашого сучасника 

фактично не досліджена в літературі, хоча й складає незаперечну художню 

цінність з огляду на багатство мотивів, актуальність окреслених проблем, 

майстерність версифікації вірша. У його доробку – понад тридцять пісень, які 

виконують популярні в Україні співаки. А пісня «Вишнева таємниця», у виконанні 

заслуженного артиста України Василя Волощука, була визнана піснею року у 2001 

році.  

      Мета дослідження: з’ясувати етапи духовного й громадянського 

зростання Володимира Москвича, дослідити творчу спадщину поета, визначити 
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ключові мотиви й проблематику віршів, художні засоби творення образів, довести, 

що твори митця є проекцією його світосприйняття й відчуттів.  

     Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:      

1)  Визначити ключові етапи життя поета; 

2)  простежити творчу еволюцію митця, систему ціннісних орієнтацій; 

3)  з’ясувати ключові мотиви й проблематику поезій Володимира Москвича; 

4)  дослідити художні засоби творення образів;  

5)  окреслити місце творчого доробку Володимира Москвича в сучасній 

українській літературі.  

У  результаті виконаної роботи було доведено, що Володимир Москвич – 

цілком самостійний талант зі своєю системою духовних цінностей і переконань. 

Становлення його особистості відбувалося у час відновлення української 

державності. Поетична спадщина митця стала творчою проекцією суспільних 

зрушень, свідком яких він був, особистих переживань.  

      Творчий доробок Володимира Москвича позначений багатством мотивів і 

складає незаперечну цінність з огляду на актуальність окреслених проблем: 

сприйняття життя, зачудування красою рідного краю, призначення людини, 

любові як складової константи людського буття. Твори поета позначені багатством 

художніх засобів, образів-символів і відзначаються філософською заглибленістю. 

 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ОБРАЗ-СИМВОЛ КАВ'ЯРНІ НА РОЗІ  В ПОВІСТІ ОКСАНИ САЙКО                    

"КАВ’ЯРНЯ НА РОЗІ" 

 

           Автор: Лященко Марія, учениця 11 класу 

Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Білоцерківської районної державної адміністрації 

           Науковий керівник: Мірошник Світлана Іванівна, 

керівник гуртка Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Білоцерківської районної державної адміністрації, 

кандидат педагогічних наук 
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Актуальність теми роботи викликана наявністю значної кількості сучасних 

українських художніх творів, недосліджених літературознавцями щодо втілення в 

них питань істинності людського життя, його сенсу, пошуку гармонійного буття 

людини у світі, а також елементів вираження втілених тем і порушених проблем, 

цілісної структури художніх творів. Відсутність ґрунтовних літературознавчих 

досліджень творів сучасної української літератури, зокрема повісті сучасної 

української письменниці О. Сайко «Кав’ярня на розі», зумовила тему нашого 

дослідження – «Образ-символ кав’ярні на розі в повісті Оксани Сайко 

«Кав’ярня на розі».   

Тому мета роботи полягає в комплексному вивченні елементів зображення 

образу-символу кав’ярні на розі в повісті Оксани Сайко «Кав’ярня на розі», 

символіки значень розглядуваного образу, його значення у творенні образів-

персонажів твору, розкритті тематики та проблематики, ідеї повісті.     

Об’єктом дослідження визначено образ-символ кав'ярні на розі  в повісті 

Оксани Сайко «Кав’ярня на розі», його значення у творі, а предметом обрано 

систему образів-персонажів повісті Оксани Сайко «Кав’ярня на розі», які слугують 

творенню образу-символу кав’ярні на розі, засоби його зображення, символічні 

значення досліджуваного образу в повісті; значення образу-символу кав’ярні на розі 

у творенні образів-персонажів твору, у розкритті тематики та проблематики повісті 

Оксани Сайко «Кав’ярня на розі», вираженні ідеї повісті.   

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше 

проаналізовано образ-символ кав’ярні на розі в повісті Оксани Сайко «Кав’ярня на 

розі», визначено його символічні значення та вид (індивідуально-авторський), 

установлено елементи творення розглядуваного образу, з’ясовано його роль у 

цілісній структурі твору. 

У ході дослідження зроблено такі загальні висновки: 

– система образів має вагоме значення в цілісній структурі художнього 

твору; образ-символ у теорії літератури трактується як тип художнього образу, що 

водночас із безпосереднім власним має значення вказівки на такий предмет, явище 

або ідею, які безпосередньо в зображуване не входять; 

– у творенні одного із провідних образів повісті «Кав’ярня на розі» – 

образу-символу кав’ярні на розі, – розкритті його семантики Оксаною Сайко 

активно використано такі елементи: образи-персонажі твору, різні види образів за 

способом творення (типом асоціювання): зорові, слухові, запахові, смакові, – 

пейзаж, тропи (епітети, уособлення), художні деталі; 
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– творення й розкриття символічних значень образу-символу кав’ярні на 

розі відбувається поступово, упродовж усього твору, розвитку подій у повісті. 

Досліджуваний образ-символ є індивідуально-авторським; він слугує зображенню 

образів-персонажів та втіленню письменницею тематики і проблематики твору, 

вираженню головної думки повісті.     

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ЖАНР ТЕХНОТРИЛЕРА В СУЧАСНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ  

(НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ МАКСА КІДРУКА «НЕ ОЗИРАЙСЯ І МОВЧИ»  

 

       

              Автор: Король Анна, учениця 9 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Вишгородської 

районної ради 

              Науковий керівник: Бабенко Олена Сергіївна, учитель 

української мови та літератури Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Вишгородської 

районної ради 

 

 

Актуальність дослідження. У колі читацьких інтересів сучасних підлітків – 

самотність, відчуженість, психологія стосунків, інтимний досвід, пошук власного 

«Я», питання екзистенції, цькування, стосунки з батьками. Хоч ці теми не нові для 

суспільства, проте сучасне покоління розуміє їх по-своєму. Письменники, реагуючи 

на такий виклик, створюють нові жанри, наповнюють новим змістом власні тексти, 

щоб бути якомога ближчими до підлітків. Популярності набуває технотрилер як 

жанр масової літератури, який цікавий підліткам. 

Наукова новизна. У роботі вперше здійснено спробу ідейно-тематичного 

аналізу сучасного роману-технотрилера «Не озирайся і мовчи». 

Об’єкт дослідження – сучасна література для підлітків.  

Предмет – аналіз жанру технотрилера в системі нових жанрів сучасної 

літератури загалом, підліткової зокрема; роман «Не озирайся і мовчи» як зразок 

технотрилера для підлітків. 

Мета - осмислити та проаналізувати передумови виникнення, основні ознаки 

та виховний потенціал технотрилера як жанру сучасної літератури для підлітків на 

прикладі роману «Не озирайся і мовчи» Максима Кідрука.  
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Для реалізації мети поставлено завдання: охарактеризувати сучасний стан 

літератури для підлітків; здійснити теоретичне дослідження передумов виникнення 

технотрилера як жанру масової літератури, проаналізувати творчість М. Кідрука; 

здійснити тематично-ідейний аналіз роману-технотрилера «Не озирайся і мовчи», 

виділивши науковий дискурс як основну частину композиції; укласти словник 

наукових термінів, які пояснюють квантову телепортацію у творі; дослідити, які 

проблеми сучасних підлітків піднімаються в технотрилері «Не озирайся і мовчи». 

Для досягнення загальної мети та розв’язання поставлених завдань 

використано основний метод – мікроаналіз художнього твору. А також 

використано традиційні методи контекстуального вивчення твору і нетрадиційні 

методи, що ґрунтуються на дослідженні внутрішніх зв’язків елементів художнього 

твору. 

Висновки. Сучасна література для підлітків характеризуються поєднанням 

різних жанрів, відсутністю тематичних обмежень. Технотрилер виникає на вимогу 

суспільства – мати ненудне читання з тремтінням, хвилюванням, зануренням у 

наукову фантастику. В українській літературі зачинателем цього жанру є молодий 

письменник Максим Кідрук. Його роман-технотрилер «Не озирайся і мовчи» 

насичений непередбачуваним динамічним сюжетом, в якому простежується 

дійсність, знайома більшості сучасним підліткам. Разом з тим роз’яснюється теорія 

квантової телепортації як цілком можливе явище майбутнього. Твір порушує низку 

проблем старшокласників. У ході розвитку сюжету в читача формується власне 

ставлення до цих конфліктів, з’являється власна оцінка та власна лінія поведінки.  

Практичне значення. Творчість М. Кідрука тільки починає ставати об’єктом 

вивчення літературознавців, а тому дане дослідження може стати джерелом для 

подальшого аналізу. Крім того, твір «Не озирайся і мовчи» можна пропонувати для 

позакласного читання старшокласникам, відповідно зміст роботи може послугувати 

матеріалом для проведення уроків. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

«СЛОВО ПРО ЗАКОН І БЛАГОДАТЬ» ІЛАРІОНА КИЇВСЬКОГО І 

ДРАМАТИЧНА ПОЕМА ІВАНА КОЧЕРГИ 

 «ЯРОСЛАВ МУДРИЙ»: ДІАЛОГ КРІЗЬ ВІКИ» 

 

 

       Автор: Микитюк Анастасія, учениця 10 класу Опорного 

навчального закладу «Щасливський навчально-виховний комплекс 

«ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 

Бориспільської районної ради 
        Науковий керівник: Микитюк Оксана Петрівна, вчитель 

української мови та літератури Опорного навчального закладу 

«Щасливський навчально-виховний комплекс «ліцей – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 

Бориспільської районної ради 
 

 

Актуальність роботи. Спадщина митрополита Іларіона – це перші пам’ятки 

київської книжності, що дійшли до наших часів. Навіть один цей факт примушує 

знову і знову вдивлятись і вдумуватись у ті смисли, ціннісні орієнтири, що 

розкриваються зараз, у ту перспективу, що звернена із минулого в майбутнє, до 

реальності нашого теперішнього існування. Бачення світу і місця в ньому людини у 

творах Іларіона незмінно ставить питання про першоджерела і першосмисли 

нашого суспільного буття, про долю вітчизняної традиції загалом. Таке розуміння 

твору набуває актуальності в умовах утвердження української автокефальної 

церкви, прийняття томосу Вселенським патріархатом. Аналіз архетипів, 

екзистенційної складової у «Слові…» має принципове значення для розуміння 

специфіки національної літератури. 

Мета дослідження – системний аналіз «Слова про Закон і Благодать» 

Іларіона Київського крізь призму архетипізації та екзистенції, проведення 

літературної паралелі «Слова…» з драматичною поемою Івана Кочерги «Ярослав 

Мудрий», з’ясування можливості переосмислення підходів до аналізу проповіді 

митрополита Іларіона сучасниками; здійснення філософської реконструкції 

картини світу київського книжника.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

з’ясувати функції архетипів у актуальності розв’язання проблем творів; дослідити 
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специфіку авторських роздумів; проаналізувати тексти творів крізь призму 

екзистенції; з’ясувати значення феномену книжної справи в соціальному просторі 

Давньої Русі; визначити методологічні засади вивчення твору київського книжника 

митрополита Іларіона.  

Об’єкт дослідження – «Слово про Закон і Благодать» Іларіона Київського як 

один із кращих зразків оригінальної світської літератури  і драматична поема Івана 

Кочерги «Ярослав Мудрий». 

Предмет дослідження – спадкоємність, спільне та відмінне у творах, 

архетипи, екзистенційна складова. 

Наукова новизна дослідження полягає в екзистенційному вивченні 

«Слова…», дослідженні його пафосу, ролі в ідейному спрямуванні, у змістовій 

наповненості, що виявляється в новому морально-етичному аналізі пам’ятки; у 

переоцінці стереотипних поглядів на окремі епізоди через зіставлення та 

порівняння фактів; здійснюється спроба виявити й визначити місце і значення 

концептів Закон і Благодать у реалізації проблеми соборності, всеєдності, 

Боголюбства, філософії серця. 

Практичне значення роботи полягає в неупередженому погляді на твори, 

що може стати предметом для обговорення й полеміки в середовищі учнів-

старшокласників на уроках української літератури, літературних спецкурсах, 

факультативних заняттях, у гуртковій роботі та всіх людей, які близькі до вивчення 

давньої літератури. 

Результати дослідження.  

1. Ідея Іларіона Київського донести мирянам цінність Божого благословення 

доводить, що за часів Ярослава Мудрого Іларіон виконував роль головного 

ідеолога нововведень, формував ідеологію Русі, філософську і суспільно-

політичну думку, сприяв виробленню морально-правових норм, стояв біля 

початків літописання. 

2.  Характерним для цієї пам’ятки є активне утвердження християнства як основи 

духовного життя держави і кожного її підданого, проповідь етичних норм 

християнства: страху Божого, любові до ближнього, поваги до старшого, 

покори Богу і господарю, трудів праведних, відповідальності за справи свої, 

патріотизму. 

3.  Автором вияскравлено такі проблеми: людина і влада, людина і суспільство, 

народ і керманич, людина і релігія, людина і Батьківщина, «Я» і світ, людина і 

духовність, людина та її «Я» тощо. 
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4.  «Слово про Закон і Благодать» – пристрасний монолог про самоствердження 

Русі, великої нації й могутньої, авторитетної в тодішньому світі держави. 

5. Образність, художня насиченість висловлювань надає промові обширу. 

6.  Стосовно спадкоємності драматичної поеми Івана Кочерги у висвітленні 

ключових ідей «Слова…» слід зазначити, що образ Ярослава Мудрого у 

промові повністю ідеалізовано, а от різнобічно вияскравлено саме у драмі. Це 

пояснюється тим, що у часи Русі похвали виголошувалися привселюдно, тож 

жодна критика не вписувалася у контент «князь і піддані».  

7.  Драматург Іван Кочерга дотримувався лінії Іларіона щодо мудрості, розуму 

князя, його прагнення залучити до освіти русичів, об’єднати вірою єдиною, 

консолідувати та зміцнити державність на Русі. 

8.  Спільними в обох творах є: архетип державності (возвеличення особистості 

князя як єдинокерманича); архетип віри (духовне піднесення охрещених 

русичів як єдиновірян); архетип філософії серця (звернення до вічних 

філософських проблем); архетип Батьківщини (громадянський пафос творів); 

архетип людського «Я» (заглиблення у внутрішній світ людини, в глибини 

підсвідомого) тощо. 

9.  На відміну від «Слова…», у драматичній поемі наявні: послуговування 

художнім досвідом романтизму та неоромантизму; вияскравлення 

індивідуального характеру головного героя; оптимістичні та песимістичні 

настрої, мотиви; риси монументальної трагічної постаті, однаково величної і в 

своїх чеснотах, і в своїх пороках, надзвичайно активної і палкої; незначне 

порушення історичних (літописних) фактів тощо. 

10.  Ідейне наповнення обох творів можна визначити як нелегке, а часом болісне 

шукання правди і мудрості життя разом із народом на користь Вітчизні, яка 

всіх духовно єднала та примиряла, як діалог крізь віки, що проносить від 

покоління до покоління святі ідеї християнської віри, любові до своєї  землі, 

глибокої пошани до її історії, непорушної віри у Боже благословення для її 

майбутнього.   
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

         Автор: Сидоренко Тетяна, учениця 11 класу Богуславської 

спеціалізованої школи №1 - загальноосвітнього навчального закладу 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 

Богуславської районної ради 

        Науковий керівник: Самойленко Галина Петрівна, вчитель 

зарубіжної літератури Богуславської спеціалізованої  школи №1-

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів Богуславської районної ради 

 

 

Мета роботи – виявити основні мотиви лірики Тетяни Сінченко. Для 

досягнення мети необхідно було вирішити такі завдання: 

– зібрати і описати біографічний матеріал (основні факти); 

– розкрити пов’язаність життєвого і творчого шляху поетеси; 

– дослідити основні риси поетичного стилю; 

– виявити основні проблемні й тематичні аспекти, своєрідність поетичного 

обдарування Т. Сінченко; 

– осмислити зв’язок творчості поетеси з літературою рідного краю. 

Новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше в краєзнавчій 

літературі проведено комплексне дослідження поезії Тетяни Сінченко, 

визначено основні проблемні й тематичні аспекти її творчості, яка є актуальною 

і важливою сторінкою сучасної поезії, окреслене її місце в літературі 

Богуславщини. 

Об’єкт дослідження – поетичний доробок письменниці. 

Предмет дослідження – історіософські, медитативні та інтимні мотиви в 

ліриці поетеси. 

Актуальність теми роботи зумовлена потребою дослідження поетичної 

творчості Тетяни Сінченко як яскравої представниці літератури Богуславщини. 

Теоретичне значення пов’язане з увагою до краєзнавчої літератури, 

вказано на важливість її дослідження й на прикладі аналізу поезії талановитої 

сучасної поетеси Тетяни Сінченко простежено вплив загальнолітературних тем, 

мотивів та образів на регіональну літературу. 
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Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 

доповнюють уявлення про сучасну українську літературу, можуть слугувати 

вагомим додатком до вивчення літератури Богуславщини, а також долучені до 

викладання курсів із краєзнавства, української літератури. Крім того, цей 

матеріал має потужний виховний потенціал для сучасної молодої людини, що 

полягає у викритті бездуховності і низькопробності життєвих цінностей і 

утвердженні людяності, справедливості, честі. Водночас її поезія сприяє 

формуванню естетичних, етичних та патріотичних цінностей у молоді, 

прищеплює їй любов до рідного краю, батьків та художнього слова. 

Висновки:  

- творчість поетеси Тетяни Сінченко - яскраве явище в літературному 

процесі Богуславщини;  

- ми встановили тісний взаємозв’язок поезії з біографією поетеси; 

- визначили основні проблеми й тематичні аспекти її творчості; 

- дослідили історіософські, медитативні та інтимні мотиви в поезії; 

- осмислили зв’язок творчості поетеси з літературою рідного краю; 

- зрозуміли, що поезія Т. Сінченко має потужний виховний потенціал і 

сприяє духовному відродженню української нації.  

 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

ДРАМАТУРГІЯ ОБРОБОК: ОСНОВНІ РИСИ І СПЕЦИФІКА ЖАНРОТВОРЕННЯ 

(НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ) 

 

          

          Автор: Гуменюк Діана, вихованка Сквирського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, учениця 

10 класу Навчально-виховного комплексу «Сквирський ліцей – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 

           Науковий керівник: Заболотний Олександр 

Вікторович, керівник гуртка Сквирського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, заслужений вчитель 

України 
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На розвиткові української драматургії, зокрема, на творчості Лесі Українки, 

щедро позначилася життєдайна сила античних міфів. Випередивши, принаймні в 

драматургії, обробок усіх без винятку митців свого часу, Леся Українка тому і стала 

драматургом-новатором, що найглибше збагнула необмежені можливості творення 

національних цінностей на матеріалі світової культури. 

Мета нашого дослідження – визначити специфіку драматургії обробок та 

розкрити багатство й значення цього родового драматичного явища на прикладі 

творчості Лесі Українки. 

Для вирішення поставленої мети нам потрібно виконати такі завдання: 

1. Проаналізувати праці провідних літературознавців стосовно 

драматургії обробок та розкрити історико-літературні аспекти 

розвитку драматургії обробок. 

2. Установити взаємовідношення між такими теоретичним 

поняттями: сюжет-праоснова, обробка-першооснова, обробка-

основа, драма-обробка.  

3. Простежити специфіку драматургії обробок на прикладі твору Лесі 

Українки "Камінний господар"   

Якщо взяти до уваги, що драматургія як родове явище, розраховане 

переважно на сприйняття через два види мистецтва – власне літературу й театр, 

за природою своєю визначається специфікою дії на читача й глядача, якщо 

навіть так звані «драми для читання», мало чим відрізняючись за формою від 

власне драми, з «традиційними», сказати б, утрудненнями сприймаються 

читачем, недостатньо підготовленим у науково-теоретичному плані, - то стане 

зрозумілим, які проблеми постають перед читачами в процесі ознайомлення з 

драматичними творами-обробками як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. 

Адже, на жаль, драма-обробка й дотепер нерідко сприймається як явище 

похідне, «вторинне», не зовсім оригінальне, ба більше, як прояв плагіату – 

часткового чи й повного (у найліпшому разі – як вільний художній переклад). 

Цими міркуваннями й обґрунтовується актуальність нашого дослідження та 

його практичне й теоретичне значення. 

Вивчення конкретних драматичних творів, написаних за «традиційними» 

сюжетами, їх аналіз з урахуванням специфіки й міри запозичення, дасть 

можливість практично осмислити багатство і значення цього родового 
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драматичного явища. У дослідженні ми зупинимося детальніше на драматургії 

Лесі Українки. 

Новизна роботи зумовлюється тим, що на сьогодні ми не маємо 

комплексного дослідження, в якому б розкривалася специфіка драматургії 

обробок на прикладі творчості українських драматургів.  

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ЯК ВЧИНКУ І КРОКУ  

В НОВЕ ЖИТТЯ В ПОВІСТІ ОКСАНИ САЙКО «КАВ’ЯРНЯ НА РОЗІ» 

 

           Автор: Донець Анна, учениця 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11 Білоцерківської 

міської ради 

           Науковий керівник: Герасименко Людмила Григорівна, 

учитель української мови і літератури Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Білоцерківської 

міської ради  

 

 

 

 

 

Мета роботи полягає в комплексному вивченні особливостей вираження 

проблеми вибору в повісті О. Сайко «Кав’ярня на розі», а також складників 

цілісної структури художнього твору, що слугують утіленню та увиразненню 

розглядуваної проблеми. 

Актуальність теми роботи викликана наявністю значної кількості 

сучасних художніх творів, недосліджених у літературознавстві щодо виражених 

у них тем і конфліктів, актуальних та важливих для кожної людини проблем, 

особливостей їх художнього втілення й вирішення.   

Нерозробленість цих питань на прикладі повісті сучасної української 

письменниці О. Сайко «Кав’ярня на розі» зумовила тему нашого дослідження – 

«Проблема вибору як вчинку і кроку в нове життя в повісті Оксани Сайко 

«Кав’ярня на розі».  
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Об’єктом дослідження є особливості та засоби втілення проблеми вибору в 

реалістичній повісті Оксани  Сайко «Кав’ярня на розі».  Предметом вивчення 

відповідно обрано специфіку вираження проблеми вибору у творі: елементи 

художнього твору – систему образів твору, які слугують утіленню проблеми 

вибору у творі, тематику та проблематику повісті Оксани Сайко «Кав’ярня на 

розі», їх зв'язок, конфлікт у творі, що забезпечує вираження проблеми вибору як 

вчинку на шляху до нового, оптимізм вирішення конфлікту, ідею повісті.   

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому уперше 

здійснено аналіз повісті Оксани Сайко «Кав’ярня на розі» та визначено 

особливості й засоби втілення проблеми вибору у творі, ідею твору; поглиблено 

теорію українського літературознавства щодо специфіки творчості сучасних 

українських письменників. 

У ході дослідження зроблено такі загальні висновки: 

– проблематика твору – це аспект його змісту, на якому акцентує увагу автор, 

це низка проблем, охоплених авторським інтересом, питань, поставлених або й 

вирішених у творі; 

– проблема пошуку життєвого сенсу, самотності в довколишньому світі, 

непростого вибору, який робить людину щасливою, є першотемою та провідним 

мотивом у творчості Оксани Сайко; 

– у повісті «Кав’ярня на розі» за допомогою життєво правдивих та художньо 

довершених образів письменниця оптимально втілює головну проблему твору – 

проблему вибору як вчинення чогось, що принесе переміни, як крок в інше, нове 

життя, – та низку важливих тем – становлення юної людини, взаємин батьків і 

дітей, тему улюбленої («сродної») праці, сенсу людського життя, – і проблем – 

нереалізованості людини, надмірного фанатизму, інакшості, проблеми свідомого 

вибору, від якого залежить подальше життя. 

– важливим у втіленні проблеми вибору є внутрішній конфлікт кожного 

образу-персонажа, який вирішується оптимістично. Усі зображені образи-

персонажі загубили свою життєву дорогу і віднайшли її виключно через вчинки, 

тим самим повернули сенс життя. Письменниця стверджує: нічого не втрачено 

остаточно і життя можливо змінити; потрібно здійснювати свої мрії, а не чиїсь, 

щоб зрозуміти власне призначення, сенс свого життя; у цьому полягає ідея 

повісті. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ОСНОВНІ МОТИВИ ТВОРЧОСТІ ОКСАНИ ДРОГОМИРЕЦЬКОЇ 

(НА ПРИКЛАДІ ЗБІРКИ «ПОЕЗІЯ») 

 

 

            Автор: Харенко Яна, учениця 9 класу Ксаверівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Васильківської районної 

ради 

            Науковий керівник: Григоренко Любов Андріївна, 

вчитель української мови та літератури Ксаверівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Васильківської районної 

ради 

 

 

Сучасна українська література яскрава та багатогранна, вона вже отримала 

світове визнання. Її творять поети та письменники нової генерації. В умовах 

незалежної України зростає інтерес до розвитку сучасної української літератури, 

до появи нових імен у цьому процесі. Представником такої літератури є Оксана 

Богданівна Дрогомирецька, тому і виникає необхідність дослідити творчість 

сучасної поетеси, виокремити провідні мотиви збірки «Поезія». Це зумовило 

тему дослідження – «Основні мотиви творчості Оксани Дрогомирецької (на 

прикладі збірки «Поезія»)». Мета роботи: художній аналіз поезій збірки Оксани 

Дрогомирецької «Поезія», дослідження основних мотивів, а також розкриття 

значення творчості для сучасної української літератури. 

   Об’єктом дослідження є поезії збірки О. Дрогомирецької, а його предметом 

стали мотиви (теми), які розкриваються у віршованих творах. 

           Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1. Здійснити ідейно-тематичний аналіз творчого доробку О. Дрогомирецької, 

заглибитися в особливості поетики. 

2. Виявити провідні мотиви у творчості автора. 

3. З’ясувати роль художніх засобів у поетичних творах. 

4. Визначити роль творчості О. Дрогомирецької у сучасній українській літературі.    

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше було здійснено 

літературознавчий аналіз творів збірки «Поезія» О. Дрогомирецької; визначено  

провідні мотиви та роль творчості поетеси у сучасній українській літературі. 
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   У ході виконання роботи: 

1. Здійснено ідейно-тематичний аналіз творчого доробку О. Дрогомирецької. 

2. Виявлено, що діапазон циклів поезій О. Дрогомирецької є глибоко народний, у 

ньому порушені мотиви: любові до дітей, до рідного краю, Батьківщини, краси 

природи, подій на сході нашої країни, кохання, «вічні» питання. Ці теми є 

актуальними для сучасної української літератури. 

3. На основі аналізу художньо-образної системи досліджуваних поезій зроблено 

висновок, що автор використовує традиційні різні тропи: епітети, порівняння, 

метафори, персоніфікації задля підсилення емоційного впливу на читача. А також 

у віршах використано образи-символи, кольори, музичні терміни. 

4. Визначено роль творчості О. Дрогомирецької в сучасній українській літературі. 

   Теоретичне та практичне значення роботи. Дослідження дає можливість 

осмислити основні грані творчості поетеси, оцінити внесок О. Дрогомирецької в 

український літературний процес. Отримані результати можуть бути використані 

на уроках української літератури під час вивчення теми «Сучасна українська 

література» в загальноосвітніх навчальних закладах, у позакласній роботі з 

літературного краєзнавства. 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

СВІТОВА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА СПАДЩИНА БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

В КОНТЕКСТІ ЙОГО ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 

        Автор: Старушенко Ірина, учениця 11 класу Ірпінської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Ірпінської міської 

ради              

         Науковий керівник: Тищенко Ірина Володимирівна, 

учитель української мови та літератури Ірпінської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Ірпінської міської 

ради 
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 У рік 155-річного ювілею Бориса Грінченка звертаємося до його перекладацької 

та просвітницької діяльності, оскільки не можна оминути його твердого 

переконання-настанови про необхідність максимальної обізнаності українців із 

творами світового письменства. У вітчизняному літературознавстві 

багатоаспектно опрацьовано перекладацьку творчість Бориса Грінченка, однак 

проблему порівняльного аналізу перекладу гумористичного твору з науково-

популярним виданням Бориса Грінченка не розглянуто.  

 Предмет дослідження: опублікований переклад гуморески «Пані Мак-Вільямс 

та блискавка» Марка Твена та видана науково-популярна  книжка «Про грім та 

блискавку» Бориса Грінченка.  

 Актуальність дослідження: тема дослідження «Світова прекладацька спадщина 

Бориса Грінченка в контексті просвітницької діяльності митця» є актуальною, 

оскільки часова віддаленість літературного матеріалу, естетичне багатство 

художнього тексту й пізнавальна цінність науково-популярної книжки потребують 

наукового осмислення. 

 Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, сформувати й експериментально 

перевірити необхідність перекладу Борисом Грінченком твору Марка Твена «Пані 

Мак-Вільямс та блискавка» та видання ним науково-популярної книжки «Про грім 

та блискавку». 

 Основні завдання дослідження: 

 - вивчити історію питання в літературознавстві; 

 - сформувати  основи перекладацької та просвітницької діяльності   

                   Бориса Грінченка;  

-      здійснити порівняльний аналіз Грінченкового перекладу гуморески  

Марка Твена «Пані Мак-Вільямс та блискавка» та науково-популярного видання 

письменника «Про грім та блискавку»; 

-      експериментально перевірити отримані результати.  

 Результатом дослідження є систематизація досліджень у царині 

перекладацької діяльності Бориса Грінченка; теоретичне обґрунтування основ 

його перекладацької та просвітницької діяльності (визначення просвітницької 

мети письменника, шляхів її реалізації та програми для самоосвіти українському 

читачеві); здійснення порівняльного аналізу Грінченкового перекладу гуморески 

Марка Твена «Пані Мак-Вільямс та блискавка» та його науково-популярної 

брошури «Про грім і блискавку»; експериментальна перевірка отриманих 

результатів. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ ЗБІРКИ «РІЧКА ГЕРАКЛІТА» ЛІНИ КОСТЕНКО 

 

            Автор: Павленко Тетяна, учениця 10 класу Бучанської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з 

поглибленим вивченням іноземних мов Бучанської міської ради 

             Науковий керівник: Гурбич Юлія Володимирівна, 

вчитель української мови і літератури Бучанської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з 

поглибленим вивченням іноземних мов Бучанської міської ради 

 

 

Ліна Костенко - сучасна українська поетеса. Як митець, вона  йде в ногу з часом, 

її покликання – служити своєму народу. Національні проблеми, які досягли в поезії 

Ліни Костенко найвищого ступеня узагальнення, проникають у свідомість читача, 

викликаючи активне співпереживання.       

    Поетеса і сьогодні плідно працює на літературній ниві. У 2011 році з’явилася її 

нова поетична збірка «Річка Геракліта». 

       Мета нашої роботи  - визначити особливості поетики збірки «Річка Гера-кліта», 

здійснити ґрунтовний аналіз зазначених поезій, розкрити творчий задум Ліни 

Костенко. 

      Актуальність дослідження: оскільки збірка «Річка Геракліта» Ліни Костенко 

вийшла друком 2011 року, нові поезії, які увійшли до неї, потребують ґрунтовного  

наукового аналізу.   

      Об’єкт  дослідження  - поезії Ліни Костенко, що увійшли до збірки «Річка 

Геракліта». 

      Предмет дослідження  -  мовно-художні засоби  творення образів, мотиви та 

жанрові особливості зазначених творів. 

Для реалізації поставленої мети було поставлено такі завдання: 

- виявити провідні мотиви, образи, засоби образотворення, жанрову своєрідність 

поезій; 

–  здійснити ідейно-художній аналіз творів та визначити їх тематику, мовно-

художні засоби, жанрову специфіку; 
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–  порівняти особливості творчості Ліни Костенко 60-х років – початку 90-х 

років ХХ століття та періоду кінця минулого – початку нинішнього століть; 

–  визначити світоглядні позиції митця в сучасному суспільстві, роль його 

творчості у громадянському житті України. 

Основними джерелами дослідження були поезії Ліни Костенко, праці, статті  

літературознавців, які досліджували творчість Ліни Костенко, літературознавча 

наукова довідникова література тощо.  

Для проведення дослідження було використано такі методи: насамперед 

теоретичні – аналіз, синтез, систематизація, узагальнення, порівняння; емпіричні – 

метод цілеспрямованого спостереження за текстами поетичних творів Ліни 

Костенко, літературознавчого аналізу поетичних творів. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше здійснено 

літературознавчий аналіз творів збірки поезій «Річка Геракліта» Ліни Костенко і 

досліджено жанрову своєрідність збірки.  

Теоретичне та практичне значення роботи: дослідження дає можливість 

осмислити нові грані творчості митця, по-новому оцінити внесок поетеси в 

український літературний процес. Отримані результати можуть бути використані на 

уроках української літератури під час вивчення творчості Ліни Костенко у 

загальноосвітніх навчальних закладах, в позаурочній роботі з предмету, а також під 

час вивчення курсу сучасної української літератури у вищих навчальних закладах.    

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

РЕАЛІЇ ВІЙНИ У ВІДДЗЕРКАЛЕННІ СУЧАСНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ  

ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ 

 

           Автор: Одинець Анастасія, учениця 9 класу Переяслав-

Хмельницької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Переяслав-Хмельницької міської ради 

           Науковий керівник: Одинець Валентина Вікторівна, 

учитель української мови та літератури Переяслав-

Хмельницької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Переяслав-Хмельницької міської ради 
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Війна за свободу нашої землі, як і будь-яке критичне для виживання народу 

явище, активізувала український соціум, проявила у сьогоденні звитягу і 

мужність. На фронті викувався глибинний, самоцінний універсум «МИ» – нація 

високої культури й духовності, яка всупереч усім підступам, утверджує на рідній 

землі свою Правду і свою Волю. Аналіз останніх публікацій та досліджень 

доводить: незважаючи на великий масив художньо-документальної літератури, в 

якій об’єктом художньої рефлексії стала війна на Сході країни, повноцінних та 

самодостатніх комунікативістських досліджень таких творів поки що немає і 

бути не може, оскільки формування новітньої воєнної літератури перебуває на 

початковій стадії зародження. Новизна наукового дослідження полягає у 

літературознавчому прочитанні художніх текстів, позиціонуванні їх щодо місця і 

значення в літературі, жанровій систематизації, виявленні історико-

біографічного фактажу. 

Літературне життя Переяславщини початку ХХІ ст. створює мистецьку 

атмосферу доби, слугує формуванню ідейно-світоглядних переконань, 

розвиткові естетичних смаків та уподобань краян, єднає міжкультурний простір.  

Все це сприяло вибору теми представленого дослідження – «Реалії війни у 

віддзеркаленні сучасної літератури Переяславщини». Актуальність 

представленої роботи визначається відсутністю системного дослідження 

новітньої воєнної літератури, суспільною потребою у закріпленні історичного 

досвіду в колективній пам’яті народу. 

Мета роботи: виявити та проаналізувати художні прийоми зображення війни 

в художніх творах, зокрема письменників рідного краю: збірці поезії Олени 

Євтєєвої «Вітер з літер», документальній хроніці Римми Товкайло «Простір 

прихованого. Нотатки з військового шпиталю», розглянути засоби естетизації 

історичного факту в процесі створення тексту, з’ясувати їх роль у передачі 

художньої правди подій. 

Об’єктом дослідження обрано ідейно-тематичні мотиви творчості 

переяславських літераторів, мистецьку парадигму домінуючих художньо творів, 

ментальні, історичні й психоемоційні витоки творчості митців Переяславщини, а 

його предметом – зміст, тематика, видова й  жанрова своєрідність зазначених 

творів. 

Теоретичне значення роботи. Дослідження є літературознавчою спробою 

проаналізувати, узагальнити та презентувати сучасну  літературу на тему війни, 

зокрема літературу Переяславщини як органічну і самодостатню складову 

мистецького процесу. 
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 Практичне значення: здобуті наукові результати можуть бути залучені до 

викладання гуманітарних предметів системи шкільної освіти, стануть у нагоді 

при організації тематичних зустрічей, Днів пам’яті, виховних заходів у закладах 

загальної середньої освіти. 

За результатами дослідження робимо такі висновки: 

    1.Сучасна художньо-документальна проза на тему війни переважно 

представлена жанрами документального щоденника, художньо-публіцистичного 

роману, циклом оповідань. Узагальнюючи критику-огляд літератури про 

новітню війну укладено каталог найпопулярніших книг (Додаток А). 

2. Література Переяславщини ХХІ ст. займає експозиційне місце у порушенні 

суспільних проблем. Сучасна література Переяславщини представлена жанрово: 

роман, повість, новела, оповідання, етюд, гумореска, есе, хроніка, мемуаристика, 

казка, п'єса, поезія. 

3. Поетичне літописання сучасної доби – збірка Олени Миколаївни Євтєєвої 

«Вітер з літер». Властивість віршів – будити опір бездуховності, національному 

безпам'ятству, на підтвердення чого зроблено вибірку цитат, що можуть 

слугувати афоризмами (Додаток Б); 

4. Розповіді українських бійців у поєднанні з роздумами автора про засадничі 

моральні цінності, хвороби соціуму і долю держави – книга переяславської 

авторки Римми Товкайло «Простір прихованого. Нотатки із військового 

шпиталю».  

5. Естетизація реальної дійсності воєнної історії здійснюється за допомогою 

романтизації сюжету, посиленого ліризму, створення образів-символів, які 

згодом у спільному сприйнятті візуалізуються.  

Література є засобом фіксації сучасних подій та їхнім переосмисленням, які 

потрібні для закріплення історичного досвіду в колективній пам’яті народу. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

БАГАТСТВО ТЕМАТИКИ ТВОРЧОГО ДОРОБКУ  

ПОЕТА - ЗЕМЛЯКА  ІВАНА КОВАЛЕНКА 

 

 

           Автор: Волошина Ярослава, учениця 9 класу 

Лецьківського навчально-виховного об’єднання 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок” 

Переяслав-Хмельницької районної ради 

             Науковий керівник: Дем'яненко Людмила Григорівна, 

учитель української мови та літератури Лецьківського 

навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дитячий садок» Переяслав-Хмельницької районної 

ради 

 

Актуальність роботи полягає у відкритті перед читачем ще не до кінця 

прочитаної книги життя та творчості нашого відомого поета-земляка Івана 

Юхимовича Коваленка; вихованні в нащадків засобами художнього слова почуття 

любові до рідної землі, відчуття нерозривної єдності з нею та шани до людей свого 

краю.    

         Сьогодні, як ніколи, важливо знати, відроджувати і популяризувати життя та 

творчість невтомного поета-земляка, патріота української землі, який вважав слово 

своєю найгострішою зброєю. 

          Мета роботи: на основі аналізу ідейного та тематичного змісту, провідних 

мотивів творчості поета, художніх образів, пошукової діяльності, зустрічей з 

людьми довести, що Іван Юхимович – неперевершений майстер слова, тому його 

поезія має вивчатися не тільки на уроках літератури рідного краю, а й у програмі 

шкільного курсу української літератури.  

         Завдання  науково-дослідницької роботи: 

          1. Простежити зв’язок життєвого шляху митця з його поезією. 

          2. Проаналізувати ідейно-тематичне багатство віршів поета. 

          3. Виявити своєрідність художніх образів поезії. 

                4. Викликати зацікавленість до читання та вивчення творів поета, почуття  

         гордості за невтомного патріота-земляка. 
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                                    Тут все моє. Мій гай замріяний, 

                                    І ця ріка, і ці сади. 

                                    І я, бурлака неспокійний, 

                                    Іще не раз прийду сюди. 

                                    Тут все моє. І тут я вдома,                                                                 

                                    Стежину кожну я впізнав, 

                                    Зростає радість, гасне втома,                                 

                                    Тут все моє. Я тут зростав. 

 

      Саме ці палкі рядки про рідне село глибоко зворушили моє серце, коли я, 

дізнавшись більше про творчість та життя Івана Юхимовича Коваленка, уродженця 

села Лецьки Переяслав-Хмельницького району, почала із цікавістю перечитувати 

його вірші. Вірші поета пристрасні, викривальні, сповнені любові до України та 

болю за її закатованих синів і дочок. «Вірш, як меч, у мене в руках», – любив 

говорити Іван Юхимович. Дійсно, справжній поет той, який уміє вдало використати 

свою зброю – гостре перо правди, що пробуджує, надихає, допомагає жити. Саме 

такою і повинна бути істинна поезія. Тому й виникла потреба висвітлити багатство 

тематики  його творчого доробку. 

     Наукова новизна роботи полягає в уперше здійсненому детальному розкритті 

тематичного та ідейного багатства поезії Івана Коваленка. 

     Теоретичне та практичне значення роботи: дослідження дає можливість 

зосередити увагу читачів на глибині ідейного змісту поезій І. Коваленка, 

доторкнутися до тонких граней його творчості, по-новому осягнути неоціненну 

творчу спадщину поета. Матеріали наукового дослідження можуть бути 

використані вчителями для проведення  уроків української мови та літератури, 

позакласного читання, уроків літератури рідного краю, гурткової роботи. 

      Висновки: 

         1. Іван Юхимович Коваленко – неординарна людина, що в силу складних 

життєвих випробувань зуміла поєднати в собі витонченого лірика, непокірного 

дисидента і звичайного вчителя. 

         2. Громадянська лірика — домінуюча у творчості митця. Філософська лірика 

спрямована на глибоке осмислення світу. Тонкий ліризм пейзажної та інтимної 

лірики поєднується з християнськими віршами. Дитяча поезія та вірші-жарти - 

унікальна сторінка життя автора. 

         3. Використання художніх образів  розширює світобачення читача, допомагає 

заглибитися у внутрішній світ поета. 



 

 

226 

 

        4. Поезія Івана Коваленка має вивчатися у програмі шкільного курсу 

украінської літератури, адже має величезний виховний потенціал. 

         Сьогодні з рядків поетичних творів Івана Коваленка ми чуємо силу, 

впевненість у своїх думках  Людини  того часу, коли не можна було вголос сказати  

про любов до України, про її катів, а поет-борець – Іван Коваленко –  говорив, 

будив людей словом і власним прикладом, мав совість за найвищий контроль.     

Життя його – це безперервна боротьба за духовне здоров’я своєї нації. 

 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

СТУДІЇ ФОЛЬКЛОРНИХ РЕМІНІСЦЕНЦІЙ ТВОРЧОЇ ЦАРИНИ Г. С. СКОВОРОДИ 

 

           Автор: Заріфі Зарміна, учениця 8 класу Фарбованського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III 

ступенів – ДНЗ (ясла-садок)» Яготинської районної ради 

             Науковий керівник: Пінчук Василь Леонтійович, 

вчитель української мови та літератури Фарбованського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа  I-III 

ступенів – ДНЗ (ясла-садок)» Яготинської районної ради 

 

 

 

Теренами моєї благословенної Яготинщини, з її рахманними чорноземами, 

свідчаним плесом Супою, витає окремішня творча аура, освячена постатями 

нашого національного генія Тараса Шевченка та народної мисткині Катерини 

Білокур. Як на мене, до землі моїх краян дотична ще одна знакова особистість 

україністики – Григорій Савич Сковорода. Звісно, висловлена мною гіпотеза 

очікує на свого прийдешнього дослідника. Наразі з упевненістю видається 

ймовірним констатувати наступне: Григорій Савич є нашим земляком, адже 

щедра талантами Полтавська губернія, котра дала його Україні, мала в своєму 

складі Яготинський повіт. Та особливою родзинкою для майбутнього 

обсерватора стане той факт, що йдучи на студії до Київської академії, юний 

Григорій простував битим пирятинським шляхом і принаймні оминути Яготин 
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не міг (у назві нинішньої вулиці Пирятинської нашого міста є спорідненість із 

означеним вище путівцем). Зрештою, Григорій Савич викладав піїтику в 

Переяславському колегіумі, розташованому за якихось три десятки верстов від 

села Фарбоване. Осібно слід зазначити і такий факт: наближається 300-літній 

ювілей митця.  

Бодай вже зазначені чинники можуть слугувати приводом зацікавленості 

постаттю Г.С. Сковороди, а якщо зважити на сучасний стан одвічних людських 

вартостей на вітчизняних теренах і – насамперед гуманізму – то 

сковородинівська царина є невичерпним, життєдайним джерелом спраглим до 

істини душам. Доторкнуся до цих незамулених джерел і я. 

Григорій Сковорода – один із перших українських письменників, який свідомо 

звертався до фольклору і став широко використовувати його ставлення до 

народу. Простеження шляху, яким він освоював народну творчість, допомагає 

краще зрозуміти розвиток його оригінального філософського вчення, поетичного 

світобачення.  

Об’єктом дослідження номінованої наукової роботи є поетична творчість і 

прозовий доробок Григорія Савича Сковороди. Предметом наукових пошуків є 

зв'язок письменника з фольклором, вплив усної народної словесності на його 

творчість. 

Мета роботи – аналіз філософських трактатів, байок, віршів Григорія Сковороди 

в контексті впливу народних живописних конструкцій на стиль, мову, образну 

систему творів письменника. Дана мета реалізовується в наступних завданнях: 

- з’ясування ставлення Григорія Савича до фольклору, до народу, до праці, 

до щастя; 

- показ фольклорно-літературних взаємин у творчості Григорія Сковороди; 

- аналіз джерел творчості письменника (філософські жанри фольклору, 

вплив Біблії, використання інших жанрів усної народної творчості); 

- дослідження використання письменником прислів’їв, приказок і народних 

порівнянь та їх тематична класифікація; 

- дослідження зв’язку поетичного доробку письменника з народною піснею 

та народною музикою (народнопісенна ритмомелодика, силабо-тонічна 

система віршування тощо). 

Актуальність цієї наукової роботи полягає в тому, що попри свою недосконалу 

вивченість ця тема є дуже цікавою в контексті сучасного повернення до 

колишніх традицій, складний процес її переходу від старого змісту форми до 

якісно нових ідейно-естетичних надбань на народній основі. 
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Презентую фрагменти із розділу III «Використання прислів’їв і приказок – 

значний внесок Григорія Сковороди в розвиток української фольклористики». 

Прислів’я та приказки Григорій Савич використовував упродовж усього свого 

творчого життя, застосовуючи їх у філософських трактатах, байках, позіях, 

листах. Усі прислів’я та приказки, що письменник використовував у своїх 

творах, можна поділити на наступні тематичні групи: 

- прислів’я та приказки, які підтверджують теорію «сродної» праці 

філософа; 

- висловлювання, які популяризують етичне вчення мислителя; 

- народні висловлювання на тему виховання; 

-  група прислів’їв, ужитих для кращого розуміння філософських категорій; 

- уснопоетичні зразки у функції образної характеристики героїв. 

Здійснивши студії фольклорних ремінісценцій сковородинівської спадщини, 

дійшла наступних висновків. 

У своїх творах, які наче підсумували найвищі здобутки давньої української 

літератури, письменник оспівав природу рідної землі, її працьовитих людей, 

прагнення українців до волі і щастя, проголосив людину та її свободу найвищою 

цінністю. Письменник розвинув ідеї демократизму й гуманізму, вніс в 

українську літературу нові теми та образи. Митець першим з українських 

письменників по-новому поставився до народнопоетичної творчості, розірвавши 

ланцюг усіх заборон. Народна мудрість стала основною в трактуванні 

письменником – філософом багатьох процесів суспільного життя. Тісно 

пов’язавши свою долю з долею простого народу, поет – мислитель став 

провісником світлого майбутнього, національною гордістю України. 
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СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

ЗІТКНЕННЯ НАДПРИРОДНОГО З ЛЮДСЬКИМ В ОПОВІДАННЯХ ЛЬВА 

ТОЛСТОГО «ЩО ЖИВИТЬ ЛЮДЕЙ» І ГАБРІЕЛЯ ГАРСІА МАРКЕСА «СТАРИГАН З 

КРИЛАМИ» 

 

 

       Автор: Куліков Максим, учень 11 класу Фастівської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з 

поглибленим вивченням іноземних мов Фастівської міської ради  

       Науковий керівник: Вігурська Валентина Миколаївна, 

вчитель зарубіжної літератури Фастівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Фастівської міської ради 

 

 

Актуальність теми дослідження полягає у розгляді одвічних проблем добра 

і зла, віри, любові й милосердя до ближнього, толерантності, цінування святості та 

висвітленні їх у художніх творах світової літератури. Письменники у відображенні 

філософсько-етичної проблематики часто зверталися до традиційних сюжетів і 

вічних образів. А в літературі ХХ століття набуло поширення просвітительське 

освоєння традиційних сюжетів та їх деканонізація. Чи збережені християнські 

традиції осмислення образу, якими є мотиви звернення кожного з митців до цього 

образу – важливі питання.   

Мета: дослідити філософсько-етичну проблематику творів через зображення 

зіткнення надприродного з людським в оповіданнях російського і колумбійського 

письменників – Льва Толстого та Габріеля Гарсіа Маркеса. 

Об’єктом дослідження стали твори російського письменника Льва Толстого 

і колумбійського письменника Габріеля Гарсіа Маркеса, в яких митці порушують 

глобальні проблеми сучасного людства, природи, особистості, – «Що живить 

людей» і «Стариган з крилами».  

Предмет дослідження – це філософський і морально-етичний сенс 

оповідань, в яких надприродне опиняється в умовах реальної дійсності.  

Основні завдання:   
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1) теоретичний аналіз наукових джерел, присвячених класифікації та 

характеристиці традиційних сюжетів; 

2) огляд літературознавчих зразків інтерпретування образу янгола у класичній 

світовій літературі; 

3) порівняльний аналіз обраних творів у таких аспектах: 

 спільність композиційної основи оповідань; 

 схожість і відмінність у зображенні образу янголів; 

 філософсько-моральний сенс оповідань. 

Новизна дослідження полягає у здійсненні самостійного компаративного 

аналізу оповідань російського та колумбійського письменників, які порівнюються 

вперше. 

Методи дослідження: теоретичні (аналіз відповідної наукової літератури, 

порівняльний аналіз творчості митців), практичні (текстуальне порівняння 

оповідань з виокремленням визначених аспектів – композиція, образ, 

проблематика; узагальнення результатів порівняння текстів). 

У ході виконання роботи зроблено висновки: у творах обох письменників 

простежується глибокий внутрішній зв’язок. І Лев Толстой, і Г. Г. Маркес 

використовують біблійні міфи про ангелів – Божих посланців, які прилітають до 

людей, щоб нагадати про необхідність морального очищення. Мотив падіння і 

злету утворює сюжетно-композиційну канву оповідань. Анголи – символи вищих 

моральних цінностей і духовних орієнтирів людства. Щоб змінити щось в собі, 

потрібно відкрити своє серце назустріч Любові, Надії, Добру. Суть людського 

існування полягає в природі самої людини, в її здатності творити в собі людину. 

Таке випробування пройшли герої Толстого, прихистивши і полюбивши посланця 

Божого. Проте селище, в яке завітав янгол з оповідання Маркеса, – це своєрідна 

модель людства, що втратило у своєму житті віру і милосердя.  

Розглянуті твори наповнені філософсько-етичним змістом, в основі їх – 

біблійний протосюжет, переосмислений у межах культурно-національних світів, 

але висновки є інтернаціональними, загальнокультурними.  

Результати практичних зіставлень текстів оповідань подані у схематичних 

додатках. 
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СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

РОМАН ЙОАННИ ЯГЕЛЛО «КАВА З КАРДАМОНОМ» В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ 

СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

 

        Автор: Король Анастасія, учениця 10 класу Богуславської 

спеціалізованої школи I–III ступенів №1 –загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

окремих предметів Богуславської районної ради 

       Науковий керівник: Жмайло Ірина Григорівна, вчитель 

зарубіжної літератури Богуславської спеціалізованої школи I–III 

ступенів №1 –загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 

Богуславської районної ради 
 

 

Роман «Кава з кардамоном», який написала польська письменниця Йоанна  

Яґелло, включений до нової програми із зарубіжної літератури в 10 класі. Книга  

вийшла у березні 2013 року у видавництві «Урбіно».  

Спираючись на  наукові публікації, я можу дослідити і довести, що  роман 

Й. Яґелло  піднімає актуальні проблеми молоді, в цікавій і художній формі 

зображує героїв - наших сучасників.  На тлі розповіді про проблеми і життя 

дівчинки-підлітка авторка ніби запрошує читача стати безпосереднім учасником 

подій і замислитися над проблемами, що ніколи не втратять актуальності у 

сучасному світі: прірва відчуження і нерозуміння між батьками та дітьми, 

прагнення підлітків знайти себе у непростому вирі життєвих проблем та 

особистих переживань, проблема сімейних таємниць, які руйнують родинний 

затишок.   

     Об’ єкт дослідження –  роман Й. Яґелло «Кава з кардамоном».   

       Предмет дослідження – образна система роману, морально-етичні  проблеми, 

що постають в творі.   

       Актуальність роботи полягає в тому, що досліджувані думки та проблеми, 

представлені в романі, тісно пов’язані із життям сучасної молоді. Їхнє осмислення 

допомагає молодій людині усвідомити деякі моральні цінності, яких іноді бракує 

в сучасному суспільстві.     
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       Новизна моєї роботи  -  в дослідженні характерів, образів головних героїв,  

проблематики твору.    

       Метою дослідження є осмислення місця роману Й. Яґелло в сучасному 

літературному процесі та виявлення актуальних духовних орієнтирів. 

     Відповідно до мети дослідження були поставлені наступні завдання: 

1.  Дослідити образну систему роману.      

2. Показати проблеми молоді, становлення особистості героїв. 

3. Проаналізувати художні особливості твору, його сучасність. 

    В дослідженні використовувались методи:  

1. Теоретичні – ознайомлення із особливостями жанру підліткового роману, 

вивчення публікацій, наукових статей, опрацювання наукових понять. 

2. Практичні – опрацювання періодичних видань, інтернет - ресурсів,  

анкетування. Застосовані елементи проблемно-тематичного, образного,  

стильового аналізу тексту.     

    Практичне значення роботи – застосовувати на уроках зарубіжної, 

української літератури,  у роботі гуртків,  позакласній роботі.    

 

 

СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

            

ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТІ У ТВОРАХ ЕРІКА-ЕММАНУЕЛЯ ШМІТТА 

 

                                                       

        Автор: Тимченко Лаура, учениця 11 класу Ірпінської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №2 з 

поглибленим вивченням економіки та права Ірпінської міської 

ради 

       Науковий керівник: Сухомлинова Любов Георгіївна, 

вчитель зарубіжної літератури Ірпінської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №2 з поглибленим 

вивченням економіки та права Ірпінської міської ради 
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Романи, повісті, філософські есе, п'єси Е.-Е.Шмітта є предметом широкого 

читацького інтересу. Але його новели з “Циклу Незримого”, хоч не залишають нікого 

байдужими, не стали об’єктом глибокого аналізу. Є лише вчительські рекомендації 

до уроків позакласного читання новели “Оскар і Рожева Пані”.  

Тому твори письменника є предметами нашого дослідження. 

Актуальність дослідження: зростання в останнє десятиріччя військових 

конфліктів у різних регіонах планети, зокрема в Україні; терористичних актів, що 

забирають людські життя; насильство в родинах, приниження; переслідування людей 

за національними ознаками, політичними поглядами, релігійними переконаннями; 

проблеми відчуження між батьками та дітьми змусили нас по-новому перечитати та 

осмислити твори французького письменника. 

      Головною метою нашої роботи є аналіз творів Е.-Е. Шмітта, які доводять, що 

гармонія у відносинах між людьми, зокрема між батьками та підлітками, може бути 

досягнута лише за допомогою толерантності. 

Основні завдання дослідження:  

- спробувати зрозуміти поняття “толерантність” за рахунок розширення його 

смислового поля та візуалізації контексту; 

          - проаналізувати Декларацію принципів терпимості;  

               - осмислити твори «Оскар і Рожева Пані», «Діти Ноя», «Мсьє Ібрагім і квіти 

Корану»; 

- виявити особливості спілкування між дорослими та дітьми, особливо підлітками, у 

сучасному світі, зокрема в нашій школі.  

У роботі ми намагалися використовувати різні види літературного аналізу, 

інтерв’ю, опитування підлітків, спостереження. 

 У повісті «Мсьє Ібрагім і квіти Корану» мусульманин-суфіст стає рідною 

людиною для 11-річного єврейського хлопчика, зруйнувавши стіну між світом 

дорослих і дітей, навчає його бути щасливим завдяки відкритості до оточуючих, 

милосердю, любові, що сам дарує, вчить бачити красу навколо. На прикладі батька  

Мойсея автор демонструє більшість помилок дорослих, що призводять до конфлікту 

поколінь. 

 У романі «Оскар і Рожева Пані» Ерік-Еммануель Шмітт торкається важливіших 

питань для людини: сенс людського життя (навіть такого короткого, як у 10-річного 

Оскара), любов, віра, без якої неймовірно важко сприйняти невиліковну хворобу, 

смерть не тільки свою, а й близьких. Автор підводить читача до висновку, що кожна 

людина в цьому світі дуже цінна. 
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 Твір «Діти Ноя» змушує замислитися, що кожен із нас може стати Ноєм, 

врятувавши свої традиції, мову, культуру, одночасно поважаючи інші, пам’ять про 

предків. Нагадує про голокост і жахіття нацизму, попереджаючи пам’ятати історію, 

особливо під час політичних і релігійних конфліктів. 

 Обравши героями-оповідачами своїх творів дітей, автор щирістю, відвертістю 

думок нагадує біблійну істину: «Станьмо, як діти, чистими душею». 

 Від загальноприйнятого розуміння толерантності це поняття у французького 

письменника переростає в найнеобхіднішу рису сучасної людини. 

 Результати дослідження: твори Е.-Е. Шмітта важливі для роздумів, осмислення 

в кожній родині, класі, в колі друзів, тому що допомагають кожному заглянути в 

себе, а іноді навіть змінитися. А головне — вчать бути не байдужими. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

ЛІТЕРАТУРНИЙ АНІМАЛІЗМ У РОСІЙСЬКІЙ ПРОЗІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ          

(НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ О. КУПРІНА, І. БУНІНА, М. БУЛГАКОВА) 

 

 

         Автор: Яковченко Марія, учениця 11 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської 

міської ради 

        Науковий керівник: Григоренко Олена Петрівна, вчитель 

зарубіжної літератури і художньої культури, керівник гуртка 

КОК ПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

 

 

Анімалістична тема посідає гідне місце в літературі та мистецтві. Вона 

пройшла довгий шлях розвитку від початку людської цивілізації і фольклору до 

авторської літератури. Літературну анімалістку можна розглядати як одну з 

найяскравіших течій світової літератури.  

Актуальність теми обумовлена відсутністю у літературознавстві цілісного 

ґрунтовного аналізу анімалістичної російської літератури початку ХХ ст. та єдиного 

підходу до її класифікації. Це зумовило тему науково-дослідницької роботи – 

«Особливості літературного анімалізму в російській модерністській прозі 
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початку ХХ століття (на прикладі творів О. Купріна «Собаче щастя», І. Буніна 

«Сни Чанга», М. Булгакова «Собаче серце»)». 

 Мета роботи полягає в дослідженні особливостей розвитку російської 

анімалістичної літератури початку ХХ століття на прикладі творів О. Купріна,            

І. Буніна, М. Булгакова.                               

 Завдання дослідження: 

– вивчити витоки російської анімалістичної літератури й особливості її розвитку на 

початку ХХ століття; 

– розкрити своєрідність анімалістичної теми в аполозі О. Купріна «Собаче 

щастя»; 

– дослідити сюжетно-композиційні особливості новели І. Буніна «Сни Чанга»;  

–  виявити жанрово-стильові домінанти повісті М.Булгакова «Собаче серце»; 

–  визначити спільні та відмінні риси художніх текстів О. Купріна «Собаче щастя», І. 

Буніна «Сни Чанга», М. Булгакова «Собаче серце».  

Об’єкт дослідження: анімалістичні твори «Собаче щастя» Олександра 

Купріна, «Сни Чанга» І. Буніна, «Собаче серце» М. Булгакова. 

Предмет дослідження: специфіка зображення анімалістичних образів у 

повісті О. Купріна «Собаче щастя», І. Буніна «Сни Чанга», М. Булгакова «Собаче 

серце».  

Методологічну основу дослідження складають праці Л. Геллера,                         

М. Епштейна, Б. Ейхенбаума, М. Кулешова, В. Леонтьєва, Н. Лихіної,                              

О. Остапенко, А. Розенхольм. В роботі застосовані історико-літературний, 

структурно-семантичний, порівняльно-типологічний методи.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше визначено 

жанрові особливості анімалістичної прози в російській літературі початку ХХ 

століття (на прикладі творів О. Купріна «Собаче щастя»,  І. Буніна «Сни Чанга», М. 

Булгакова «Собаче серце»), виявлено філософський та соціальний характер художніх 

текстів, з’ясовано роль алегорії та гротеску в означених творах, створено путівник 

до творів.  

Практична цінність роботи полягає у можливості використання її матеріалів 

при підготовці спецкурсів та факультативів із зарубіжної літератури, при написанні 

рефератів та курсових робіт. 
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ЧАРІВНІ КАЗКИ: ОСОБЛИВОСТІ ІДЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРСОНАЖІВ 

         Автор: Причишина Надія, учениця 11 класу 

Рокитнянського районного ліцею Рокитнянської районної 

ради 

         Науковий керівник: Євсєєнко Світлана 

Володимирівна, вчитель української мови та літератури 

Рокитнянського районного ліцею Рокитнянської районної 

ради 

 

 

 

У формуванні людини важливу роль відіграє могутній арсенал дитячого 

фольклору. Одне з ключових місць у ньому посідають казки, що використовуються 

у родинному вихованні не лише з розважальною метою, але й для заспокоєння 

дитини, для тренування пам’яті; вони стають першими підручниками народної 

мудрості, з якої малюк пізнає світ і себе у ньому. 

         У народній творчості сфера прекрасного, довершеного, бажаного заполонює 

весь простір, що пов’язаний як з образами природи, речей, так і людини. Специфіка 

фольклорних жанрів неодмінно впливає на концентрацію цієї ідеальної сфери, 

надто коли це стосується безпосередньо традиційного ідеалу людини. 

    Мета роботи: описати та проаналізувати види ідеалізації в українському 

фольклорі, порівняти характери героїв у чарівних казках з образами-персонажами у 

народних прислів’ях, замовляннях як архаїчних за походженням жанрах фольклору. 

    Відповідно до мети визначені такі завдання: 

-     ознайомитися з українськими народними чарівними казками; 

-    репрезентувати образ головного героя казки як народного ідеалу людини, його 

позитивних рис, висвітлити основні риси ідеалу та ідеалізації в українському 

фольклорі, ставлення наратора до них, зіставити класифікації героїв чарівних казок 

окремими дослідниками; 

-  проаналізувати вчинки, характери і ситуації, у які потрапляють позитивні та 

негативні герої українських казок. 

-  розкрити процес ідеалізації в українському фольклорі. 
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    Предмет дослідження: з’ясування специфіки ідеалізації казкових персонажів 

на основі вивчення їхніх зовнішніх та внутрішніх характеристик. 

    Об’єкт дослідження: українські народні чарівні казки як основа 

національного фольклору, головні персонажі казок та події, що стаються з ними. 

        Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній уперше в українському 

казкознавстві спеціально зібрано та систематизовано інформацію про ідеал та 

ідеалізацію в українських народних чарівних казках, з’ясовано сутність та причини 

ідеалізації казкових персонажів. 

    Актуальність нашого дослідження полягає у визначенні місця ідеалу та 

ідеалізації в українських чарівних казках на основі дослідження казкових 

персонажів.   

    Теоретичним підґрунтям дослідження слугували праці М. Гушевського,  

О. Потебні, І. Франка, В. Давидюка, Г. Сухобрус, В. Юзвенко, М. Демедюк,  

В. Бахтіної, Л. Дунаєвської, М. Дмитренка, Л. Мушкетик, С. Карпенко, М. Чумарної  

та ін. 

     Дослідження виправдало поставлену мету і завдання, а також дає підстави 

зробити певні висновки: 

1.      Ідеалізація героїв чарівних казок правдиво й образно змальовує народні 

звичаї, різні сторони життя громадської і господарської діяльності, побут людини з 

використанням великої кількості художніх засобів.                                          

2.      Сюжетна палітра чарівних казок широка, проте ще багато роботи потребує 

текстове опрацювання джерел. 

3.      У ході дослідження ми встановили риси характеру героїв – добротворців, 

їхніх помічників та злотворців, знайшли особливості початкових та завершальних 

формул казок, працювали над художньою палітрою чарівної казки. 

4.     Українська народна казка як елемент вітчизняної культури, перш за все її 

естетичного складника, та як феномен вітчизняної народної етнопедагогіки має 

неоціненне значення в сучасній педагогічній практиці.  

         Впливи на розвиток чарівної казки різних історичних обставин та умов 

розвитку суспільства, народної свідомості – цікава проблема, ще вичерпно не 

вивчена.  

        Практичне значення одержаних результатів: зібраний і проаналізований 

матеріал можна використати на уроках українознавства, української літератури, а 

також у позакласній роботі. Окремі положення роботи можуть бути залучені при 

написанні курсових та дипломних робіт.   
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       Тема роботи розглянута і затверджена на засіданні методичної ради ліцею 

(протокол  № 1 від 05.09.2018 р.), засіданні ради клубу «Інтелект» (протокол №1 від 

04.09.2018 р.).  

       Робота апробована на ліцейному та районному захисті НДР учнів-членів МАН 

України (11.11. та 12.12.2018 р.). 

       Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, 

списку використаних джерел (53 найменувань), 18 додатків. Загальний обсяг 

роботи 61 cторінка. 
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ЗОБРАЖЕННЯ МОТИВІВ  НАРОДНИХ ПІСЕНЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ЖИВОПИСІ 

 

 

          Автор: Барабаш Богдана, учениця 11 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу «Кагарлицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» Кагарлицького району 

          Науковий керівник: Михайловська Світлана Василівна, 

учитель української мови та літератури Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу «Кагарлицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» Кагарлицького району 

 

 

Мистецтво – одна із форм суспільної свідомості. На відміну від науки, 

мистецтво виражає уявлення про навколишній не через поняття, терміни, 

формули тощо, а через художні образи. Воно допомагає пізнати світ, формує 

духовність людини, розширює кругозір і пробуджує творчі здібності. Кожен з нас 

володіє індивідуальними  особливостями сприйняття, але саме через них ми 

збагачуємо наше естетичне бачення світу в цілому. 

Людина за своєю природою – художник. З давніх-давен нею керувало 

бажання збагатити красою усе, що її оточувало й до чого торкалися її руки. З цією 

метою на прості тканини наносили вишиті візерунки, на стінах малювали квіти та 

птахів, предмети побуту прикрашали орнаментом.  
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В житті наших предків – українців здавна переплелись пісня і малярство. 

Своє життя, своє захоплення, свою щоденну роботу людина найчастіше 

супроводжувала або озвучувала піснею.  Народна пісня – це джерело життя 

наших предків, і вона завжди відгукувалась на найрізноманітніші події в житті 

простих людей. Слова Михайла Стельмаха є підтвердженням цього: «Народна 

пісня землі української та невмирущість духу народного – це світ надії, сподівань, 

які не залишать людину і в найтяжчі лихоліття».  Ми достеменно не знаємо, коли 

саме народжувались наші пісенні перлини, бо їх коріння сягає в тому сиву 

давнину. Не знаємо й імен давніх піснярів.       

  Як вважає більшість дослідників культурної спадщини нашої країни, 

історію нашого народу можемо вивчити за змістом народних пісень. Ми повністю 

з цим згодні, бо не можна не погодиться, оскільки українська пісня є справжньою 

душею народу і сягає в давнину, перетворюючись в унікальну його поетичну 

біографію. Тож і не дивно, що на наш український спів відгукуються найтонші та 

найніжніші струни людської душі. Відгукуються і художники, створюючи за 

мотивами українських пісень свої шедеври. Серед них А. Манастирський, М. 

Пимоненко, С. Васильківський, О. Мурашко та інші.      

Тема зображення мотивів народних пісень в українському живописі 

зацікавила і мене, як художника-початківця. Я теж маю ряд власних напрацювань, 

представляючи власне бачення впливу народної пісні на живопис.   

         Цим хочу звернути увагу саме на живопис в нашій країні. Адже навряд чи 

хоча б 50% населення можуть похизуватися своїми знаннями в цій галузі. 

Звичайно, ті люди, які працюють у художній сфері, знають про мистецтво все, а 

чи багато таких людей, чи є така людина у колі наших знайомих?      

Питання відкрите, тому й були нами проведені деякі дослідження з цієї 

теми, як серед дорослого населення, так і серед моїх ровесників. Результати його 

говорять про те, що у наш час розвитку техніки ми просто не помічаємо стану 

нашої душі. А над цим варто задуматися і працювати над своїм культурним 

збагаченням.  Тому ми і вважаємо, що сьогодні, як ніколи виникає необхідність 

проведення системного вивчення впливу мистецтва на людину, і наша робота є 

підтвердженням цього. 

          Тема дослідження – роль та вплив народних українських пісень на розвиток 

українського живопису. 

Об'єкт дослідження – роль та вплив народних пісень на розвиток 

українського живопису. 
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          Робота має на меті виявити паралелі взаємозв’язку пісня – народне 

малярство, пісня – український живопис, пісня -  література. 

Завдання дослідження: дослідити, що українська народна пісня має вплив 

на малярство, живопис і допомагає пізнавати навколишній світ, сприяє 

збагаченню естетичних бачень, знайомить з художніми творами, формує і впливає 

на розвиток особистості; розвиває кругозір, ерудицію, творчі можливості. 

          Новизна даної науково-дослідницької роботи полягає у тому, що тема 

впливу української народної пісні на розвиток народного малярства та  

українського живопису не досить широко вивчена та висвітлена в сучасному 

народознавстві та мистецтві. 

Актуальність роботи зумовлена тим, майже зовсім не досліджувалася тема 

впливу української народної пісні на розвиток українського живопису.  

Практичне значення нашої наукової роботи обумовлене тим, що матеріали 

та результати дослідження можуть бути використані вчителями та учнями у 

подальшому вивченні теми в курсі «Художня культура», «Мистецтво» та на 

уроках української літератури в розділі «Пісенний фольклор».   

        Отже вплив української народної пісні на живопис вирізнявся динамізмом 

композиції, стрімкими рухами зображень, яскравими кольорами, контрастом 

світла і тіні, народністю сюжетів. Риси художніх творів цієї епохи мали велич, 

ретельне вимальовування деталей, статичність фігур, які відійшли в минуле.  

Твори, що розглядалися нами в даній роботі, передавалися сум’яттям почуттів, 

драматизмом і трагічністю образів.       

Тож аналізуючи вплив народної пісні на український живопис, ми виявили, 

що попри постійні утиски українського народу на національному ґрунті, його 

культура не припинила свого поступу. Представники прогресивної інтелігенції 

цього періоду багато зробили для українського культурно -  національного 

відродження, формування національної самосвідомості, утворення української 

мови, розвитку культури, що спиралась на міцні традиції культурних надбань.

        Ще один висновок випливає з дослідження, що українському малярству 

притаманна відповідність часові з його суспільними зрушеннями, з еволюцією 

естетичних ідеалів, що й обумовило його таку велику популярність. І хоч би як не 

оцінювали український класичний живопис, його художню мову, слід визначити 

найголовніше – його гуманістичну спрямованість, високу духовність, поетичність, 

цілісність світосприйняття. Це і є першооснова, що йде від витоків народного 

менталітету.  
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Структура науково-дослідницької роботи визначається метою, завданням, 

логікою дослідження й має такий вигляд: вступ, чотири розділи, висновки, список 

використаних джерел та додатки.        

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено мету, об’єкт, 

предмет дослідження, поставлено конкретні завдання щодо розгляду впливу 

мотивів народних пісень на українськоий живопис.      

У першому розділі розкривається українська пісенна культура, як один із 

найцінніших духовних надбань народу.         

У другому розділі аналізується національна самобутність, як визначальний 

напрям розвитку українського живопису.      

       Третій розділ акцентує увагу на мистецтві народної картини, на тому що 

саме вона є оберегом національної самобутності. 

У четвертому розділ розглядаємо вплив мотивів народних пісень на 

український живопис та художня творчість Антона Манастирського та автора 

науково-дослідницької роботи.  

У висновках подаються узагальнення щодо проблематики дослідження.           

Список літератури включає 12 джерел. Візуальний ряд складає 22 додатків. 
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КОБЗАРСТВО – УНІКАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

КУЛЬТУРИ  ТА РОЗВИТОК ЙОГО НА СКВИРЩИНІ 

 

  Автор: Середа Олександра, учениця 11 класу НВК 

«Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 

Сквирської районної ради 

             Науковий керівник: Плівачук Катерина Володимирівна, 

керівник гуртка Сквирського районного центру дитячої та 

юнацької творчості, доцент, кандидат педагогічних наук, 

Заслужений вчитель України 

 

 

Актуальність дослідження. Український національний одяг є знаковою 

системою, яка містить у собі етнічну, регіональну, статеву, вікову, сімейного стану 

та соціальну символіку. 
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В усній народній творчості криється глибокий етнічний генофонд, який 

передається від покоління до покоління і фіксується у фольклорній пам’яті. 

Нас зацікавило, що в усній народній творчості є дуже багато матеріалу про 

національний одяг українців. 

Мета роботи – визначити відображення чоловічого та жіночого взуття у 

фольклорних творах, опрацювати народні пісні, приказки, прислів’я, де 

представлено елементи національного одягу. 

Основні завдання дослідження: 

- вивчити теоретичний матеріал про національне вбрання; 

- проаналізувати пісні, приказки, прислів’я, в яких згадується взуття; 

- охарактеризувати види чоловічого та жіночого взуття та  використання 

його в усній народній творчості; 

- осмислити значення взуття в житті людини; 

- опитати жителів м. Сквири про чоловіче та жіноче взуття, які твори усної 

народної творчості вони знають; 

- укласти тлумачний словник видів взуття українського народу. 

Висновки: 

- Елементи народного одягу є невичерпним джерелом для дослідження з боку 

фольклористики, мистецтвознавства, мовознавства та допомагають 

відродженню національної свідомості, поверненню до культурних надбань 

свого народу; 

- нами було проаналізовано пісні календарно-обрядові, ліричні, жартівливі, 

дитячий фольклор, де вжито різні види взуття як жіночого так і чоловічого; 

- охарактеризовано види чоловічого та жіночого взуття, які вживаються в 

побутовому спілкуванні через приказки, прислів’я; записано від жителів міста 

весільні пісні та осмислено значення взуття в житті людини;  

- опитано жителів м. Сквири про чоловіче та жіноче взуття, які твори усної 

народної творчості вони знають; укладено тлумачний словник  видів взуття  

українського народу. 
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

СВЯТКУВАННЯ РІЗДВА НА КИЇВЩИНІ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 

 

                Автор: Мірошніченко Анна Геннадіївна, вихованка 

Васильківського міського центру дитячої та юнацької 
творчості, учениця 10 класу Коледжу мистецтва та 

дизайну Васильківської міської ради 

                Науковий керівник: Турукіна Леся Володимирівна, 

керівник гуртка Народної школи писанкарства «Дивосвіт» 
Васильківського міського центру дитячої та юнацької 
творчості Васильківської міської ради 

 

 

 

Різдво було і залишається одним із найголовніших свят річного циклу.  

Останніми роками у молоді зростає цікавість до традицій святкування його. Ми 

намагалися виявити трансформацію обрядодій Святвечора та Різдва з кінця 19 - 

початку 20 століття до наших днів. 

Приємно констатувати, що значна частина звичаїв виявилися добре 

збереженими протягом останнього століття, але не всі. Разом із деградацією 

сільської общини, руйнувалися і спрощувалися традиційні обряди. Так поступово 

відійшли у минуле звичаї: закликати «мороза», вносити сіно і солому до хати, 

доторкатися босими ногами до залізних речей, квокати під столом, добувати 

живий вогонь, готувати на 12 полінах. Найбільш стійкими виявилися обряди, 

пов’язані з уявленнями про родину як про єдине ціле, та із вшануванням померлих. 

Широко побутують колядки релігійного змісту, величальні пісні, але світотворчі 

та з дружинно-князівськими мотивами звучать все рідше (репертуар фольклорних 

гуртів у роботі не розглядався). З’являються тексти колядок сучасних авторів, 

проте вони ще не набули популярності. Повільно, але відроджується використання 

Дідуха, та, на жаль, мало хто надає йому сакрального значення. Звичай ворожити 

частково зберігся. 

Сподіваємося, що наша робота сприятиме повнішому вивченню історії та 

етнографії українців, буде корисною для театральних колективів, на уроках історії 

України, народознавства, музичного виховання, образотворчого мистецтва, у 
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гуртковій та позакласній роботі, зацікавить усіх, хто хоче відсвяткувати Різдво за 

давньою традицією 

СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

  

ФОЛЬКЛОРНІ МОТИВИ В ЖИТЛОВІЙ ОБРЯДОВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ  

УКРАЇНСЬКИХ ХАТ СЕЛА ВЕЛИКА КАРАТУЛЬ 

 

          Автор: Овсієнко Вікторія, учениця 11 класу 

Великокаратульської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Переяслав-Хмельницької районної ради 

          Науковий керівник: Барабаш Любов Миколаївна, 

вчитель української літератури Великокаратульської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Переяслав-

Хмельницької районної ради 

 

 

 

Українська хата — це символ України. Почувши такі слова, ми зразу собі 

уявляємо білу невисоку хатинку під солом’яним дахом, в якій жили наші прадіди. У 

давнину наші предки називали Берегинею своє житло, бо воно оберігало не лише від 

холоду, від зла, але й берегло чистоту людської душі. Кожна частина житла мала 

своє символічне значення. 

 Предметом дослідження в даній роботі є  повір’я, звичаї, обряди, пов’язані з 

будівництвом житлового помешкання. Українські хати села Велика Каратуль. 

 Об’єктом нашого дослідження є зразки фольклору про житлову обрядовість.  

Актуальність роботи зумовлена сучасним станом зростання етнічної 

свідомості народу та необхідністю збереження традиційного мистецтва, яке 

передбачає вивчення молодим поколінням тих звичаїв та обрядів, що формували 

традиційний світогляд українців, та усвідомленням необхідності збереження 

українського традиційного мистецтва.  

Мета даної роботи  полягає в тому, щоб простеживши еволюцію народного 

житла на території України, дослідити розвиток житлової обрядовості на прикладі 

українських хат села Велика Каратуль. 

 Названа мета зумовлює постановку окремих завдань: 

 простежити еволюцію народного житла в Україні; 

 проаналізувати приклади звичаїв, прикмет, обрядів, повір’їв, пов’язаних 



 

 

245 

 

з інтер’єром українських хат; 

 дослідити декоративно-художнє оздоблення українських хат; 

 проаналізувати житлову обрядовість (на прикладі хат села Велика 

Каратуль); 

 з’ясувати символіку українського помешкання та відображення її у 

народному фольклорі. 

Методи дослідження: 

 теоретичний – вивчення та аналіз відповідної наукової літератури 

теоретичний; 

 практичний – бесіда із жителями села Велика Каратуль про звичаї, 

прикмети, обряди, повір’я пов’язані з вибором місця для будівництва хати; 

інтер’єром помешкання; 

 метод структурного аналізу. 

Наукова новизна полягає в тому, що в дослідженні систематизовані матеріали 

про житлову обрядовість на Україні. Співставлені давні та сучасні обряди вибору 

місця, завершення будівництва «Квітка», обряд «Новосілля» на прикладі українських 

хат в селі Велика Каратуль.  

Практичне значення: дані матеріали дослідження можна використовувати на 

уроках художньої культури, мистецтва, української літератури, народознавства, в 

позакласній роботі. 

Українська хата — колиска нашого народу. В ній знайшли яскравий вияв 

спадковість традицій, естетичні засади, доцільність і соціальна зумовленість. Хату 

можна вважати і своєрідною візитною карткою України. 
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

ВІЗУАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСОБИСТИХ ПЕРЕЖИВАНЬ У ХУДОЖНІЙ 

ПАРАДИГМІ АВТОПОРТРЕТІВ ФРІДИ КАЛО 

 

 

       Автор: Хоменко Анна, учениця 11 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської 

міської ради 

       Науковий керівник: Омельченко Тетяна Вікторівна, 

учитель української мови і літератури, художньої культури 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 

Білоцерківської міської ради 

 

 

 

Актуальність дослідження. Незважаючи на велику кількість 

дослідницького матеріалу, присвяченого життю і творчості Фріди Кало, більшість 

робіт розповідає саме про життєві колізії, кохання до відомого мексиканського 

художника Дієго Рівери, внутрішні переживання, передані на її полотнах. Проте 

мало хто вивчав художньо-стильові особливості її автопортретів як способу 

самопізнання і самовираження, що суттєво знижує сприйняття естетичної якості 

творчого доробку художниці-сюрреалістки, не дає повного уявлення про 

особливості стилю, творчу манеру письма в контексті епохи модернізму.  

Мета дослідження: з’ясування засобів і прийомів художньої візуалізації 

особистих переживань у творчій парадигмі автопортретів Фріди Кало. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

− дослідити особливості автопортрета як жанру образотворчого мистецтва; 

− ознайомитися з біографією відомої мексиканської художниці як провідного 

фактора впливу на її творчість; 

− проаналізувати особливості символів та візуальних метафор автопортретів Фріди 

Кало; 

− простежити вплив творчості Фріди Кало на сучасний мистецький процес. 

Об’єкт дослідження: життя і творчість відомої мексиканської художниці 

Фріди Кало.  
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Предмет дослідження: автопортрети Фріди Кало як форма метафоричної 

візуалізації особистих переживань. 

Наукова новизна зумовлена як самою постановкою теми, так і 

комплексним підходом до її розв’язання, що включає  застосування семантичних 

прийомів до «прочитання» символіки образів автопортретів Фріди Кало, їх 

художньо-стильових особливостей як процесу самопізнання в художній культурі, а 

також способів моделювання картин особистих емоцій і переживань через 

автопортрет. Здійснено цілісний мистецтвознавчий аналіз спадщини художниці, 

розглянуто в комплексі художньо-естетичні особливості й семантику творчого 

доробку митця, упорядковано словник індивідуальної візуальної символіки Фріди 

Кало. 

Практична цінність роботи: результати дослідження можуть бути 

використані на уроках художньої культури, заняттях гуртків мистецького 

спрямування, студентами відповідних вищих навчальних закладів.  

Структура роботи відповідає меті дослідження, її головним завданням і 

відтворює послідовність їх розв’язання. Наукова робота складається зі вступу, двох 

розділів, десяти підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

 

 

СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

МИКОЛА ЛИСЕНКО: МЕЛОДІЯ ТВОРЧОСТІ ТА КОХАННЯ 

 

        Автор: Гайтан Юлія, учениця 10 класу Богуславської 

спеціалізованої школи №1-загальноосвітнього навчального закладу 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 

Богуславської районної ради 

        Науковий керівник: Стеценко Олена Дмитрівна, вчитель 

музики, художньої культури та мистецтва Богуславської 

спеціалізованої школи №1-загальноосвітнього навчального закладу 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 

Богуславської районної ради 

 

 

Актуальність дослідження полягає в аналізі та поширенні інформації про 

вплив музичної спадщини Миколи Лисенка для збереження майбутнім поколінням. 

Робота будується на інформації із спогадів сучасників та друзів композитора 
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(Л. Українка, М. Старицький, О. Пчілка), а також приватного листування. Існують 

лише фрагментарні сюжети з окремих питань, що частково відтворюють складові 

зазначеної теми.  

Мета роботи – простеження життєвого та творчого шляху композитора через 

призму кохання. 

Новизна роботи: у ній вперше в українському музичному мистецтві  

висвітлені важливі етапи емоційно-чуттєвого досвіду композитора для майбутніх 

поколінь та національного музичного життя. Вивчення цієї наукової проблеми 

зумовило певний підхід до аналізу музичної спадщини композитора та його 

особистого життя.  

Завдання науково-дослідницької роботи полягає в індивідуальному 

пошуково-дослідницькому вивченні бібліографічного життя композитора з 

поглибленим розглядом сфери особистого життя, а саме: 

 поєднання та вплив настроїв і почуттів композитора та коханих ним 

жінок на характер створюваної музики в різні періоди його життя;  

 процес становлення Миколи Лисенка як композитора і сприйняття його 

музичних творів суспільством в епоху розгортання «українізації»; 

 виокремлення жанрів створюваної музики в залежності від подій, що 

відбувалися в особистому житті композитора;  

 новаторство композитора в камерно-вокальній музиці; 

 збагачення та узагальнення власних знань з обраної теми. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

 Микола Віталійович Лисенко працював у свідомо обраному напрямку 

вироблення національного музичного стилю, що стало важливою опорою для 

української професійної музики, яка в майбутньому вийшла на якісно новий рівень.  

 значущу роль відіграли кохані жінки в житті генія. Це - Ольга 

Олександрівна О’Коннор, якій він присвятив 11 інструментальних і камерно-

вокальних творів; Ольга Антонівна Липська, мати п’ятьох його дітей, яка була 

другом, помічником у всіх громадських і життєвих справах; Інна Петрівна 

Андріанопольська, останнє палке кохання Лисенка, яка спонукала композитора до 

новаторства у музиці, поширення громадської роботи. 

 Микола Лисенко – творець музичної краси та володар чистих насолод 

мелодій; культурний ідеолог, найбільш свідомий і цілеспрямований громадянин 

України.  
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 все своє свідоме життя йому доводилося стояти горою за видання своїх 

творів та  боротися за те, щоб музика служила народові; 

 своєю творчістю він уперше спробував узагальнити величезний період 

розвитку вітчизняної музики на підвалинах глибокого і всебічного вивчення 

народного життя і народної творчості;  

 М. В. Лисенко сформував і збагатив майже всі існуючі в українській 

музичній творчості жанри; 

 своїми теоретичними працями в галузі музичного фольклору він значно 

розвинув вітчизняну науку про народну музичну творчість;  

 педагогічною діяльністю М. Лисенко заклав підвалини вищої спеціальної 

музичної освіти в Україні;  

 значення теоретичного узагальнення результатів дослідження є 

важливим, адже оцінює внесок композитора Миколи Віталійовича Лисенка до 

музичної історії, культури, народності та національної духовності тодішньої та 

сучасної України. 

Методи, якими користувалися під час написання роботи: дослідження та 

опрацювання бібліотечних та архівних матеріалів, фахової літератури. Документи, 

які стосувалися життя Миколи Лисенка - статті, монографії, творчі звіти, приватне 

листування, автобіографії, характеристики, рецензії, спогади сучасників, друзів та 

людей з близького кола композитора; використовувалось співставлення та 

порівняння змісту різних джерел. 

У процесі дослідження виявилось необхідним застосування кількох 

методологічних підходів, а саме: історико-структурного, конструктивно-

генетичного – для визначення основних етапів і з’ясування соціокультурного 

контексту, в якому розгортались життя та творча діяльність М. Лисенка; 

порівняльно-зіставного – для ширшого роз’яснення впливу станів кохання та 

емоційності композитора на створювану ним музичну фактуру; синергетичного і 

парадигмального – з метою визначення і опису основних фактів життєдіяльності 

Лисенка в контексті епохи; аксіологічного – для оцінки внеску Миколи 

Віталійовича до музичної історії, культури, народності та національної духовності 

тодішньої та сучасної України.   

Ця тема пройшла апробацію на уроках музичного мистецтва, мистецтва та 

художньої культури, інтегрованих курсах «Мистецтво» в 5-11 класах Богуславської 

спеціалізованої школи №1, на позакласних заходах, у підготовці та проведенні 

свят, концертів, лекцій, пов’язаних з даною темою. 
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Практичне значення  

Основні положення та висновки роботи можуть бути використані у 

вузівських та шкільних курсах музичного мистецтва, мистецтвознавства, 

художньої культури, на спецкурсах та спецсемінарах, при написанні курсових та 

дипломних робіт, а також небайдужих до мистецтва і широкого кола читачів. 

 

 

СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

МИХАЙЛО ГАВРИЛКО: ІЗ ЗАБУТТЯ  - У БЕЗСМЕРТЯ                                                             

(ГРАНІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ) 

 

          Автор: Ліпич Тетяна, учениця 10 класу Комунального 

закладу «Володарська загальноосвітня школа I-III ступенів №1» 

Володарської районної ради 

         Науковий керівник: Кропивка Наталія Андріївна, учитель                         

 української мови та літератури, зарубіжної літератури 

Комунального закладу «Володарська загальноосвітня школа                                                      

I-III ступенів №1» Володарської районної ради 

 

                                           
        

           Мета роботи: дослідження мистецької та поетичної спадщини Михайла 

Гаврилка – скульптора, поета, художника, творця першої Шевченкіани. 

          Об’єкт дослідження: М.Гаврилко як митець, воїн-патріот України, 

Шевченкіана М.Гаврилка, його поетична творчість.  

           Предмет дослідження: біографія М.Гаврилка, мистецькі роботи  

(пам’ятники Т.Г.Шевченку), поезії із єдиної збірки «На румовищах». 

          Автор використав методи: пошуково-дослідницький, аналітичний, 

ілюстративний. 

           Новизна наукового дослідження зумовлена тим, що життєва доля й творча 

діяльність художника, скульптора, поета, організатора військ Українських січових 

стрільців та Сірої дивізії Армії УНР і донині лишаються ще маловідомими. Поезії 

збірки «На румовищах» ніким із сучасних літературознавців не досліджувалися. 
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          Актуальність дослідження: Ім’я чотаря Українських січових стрільців, 

повстанського отамана, митця, поета Михайла Гаврилка повернув Україні 

письменник, краєзнавець, активний громадський діяч Роман Коваль.  Це частково 

змиває вину українського народу за своє безпам'ятство, бо вертає із забуття  

геніального митця, вояка і творця українського війська, духовного нащадка Тараса 

Шевченка та Святослава Завойовника, автора першої Шевченкіани. Пам’ятники 

Т.Шевченкові возведені в містах і селах України, в інших державах світу. Але не 

кожен знає історію побудови  першого пам’ятника в нашій столиці – місті Києві, 

не всім відомо й ім’я Михайла Гаврилка. Його поетична творчість не досліджена, 

тому, фактично, невідома. На думку автора, це дослідження своєчасне. 

             Завдання науково-дослідницької роботи:  

1) Опрацювати біографічні дані М. Гаврилка, акцентуючи увагу на формуванні 

його як митця та борця за вільну й соборну Україну; 

2) розкрити великий внесок М. Гаврилка у створенні Шевченкіани; 

3) опрацювати збірку поезій «На румовищах» та відгуки дослідників про поетичну 

творчість Михайла Гаврилка. 

           Результат дослідження: із забуття повернено ще одне ім’я талановитого 

митця – Михайла Омеляновича Гаврилка, художника і скульптора, творця 

Шевченкіани; поета, автора єдиної збірки «На румовищах». Михайло Гаврилко 

повертається до нас у назві вулиці м. Полтава, пам’ятником у м. Болехові, у 

документальному фільмі «Стеком і шаблею», створеним за матеріалами, 

зібраними письменником Романом Ковалем. 

           Практичне значення наукової роботи полягає в тому, що одержані 

дослідження можуть бути використані на уроках художньої культури, української 

літератури, мистецтвознавства, історії України. Дослідження діяльності 

М.Гаврилка має виховне значення для сучасного молодого покоління українців, 

яке всотує дух справжнього сина рідної землі для переможної боротьби за єдність і 

непоборність України.  
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

ТАТУ – ПРОЯВ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ЧИ ДАНИНА МОДІ 

 

             Автор: Романюк Тетяна, учениця 11 класу Іванківського 

районного ліцею Іванківського району            

             Науковий керівник: Гусак Наталія Миколаївна, вчитель 

художньої  культури та мистецтва Іванківського районного 

ліцею  Іванківського району            

                                                                                             

 

                                                   

 

 

Науково-дослідницька робота присвячена вивченню популярності мистецтва 

татуажу серед різних вікових категорій в сучасності.      

Актуальність представленого дослідження полягає у вивченні специфіки 

мистецтва татуажу, встановленні причин та функцій натільних зображень, 

визначенні факторів ризику та способів боротьби з ними і може служити засобом, 

який знайомить підростаюче покоління із символікою, особливостями застосування 

та наслідками тату. 

Об’єкт дослідження: татуювання та його прояви серед різних вікових 

категорій. 

Предмет дослідження: види та символіка сучасних татуювань як один із 

факторів, що формують естетичний смак.  

Мета: з’ясувати ставлення людей до татуювання і визначити, чи може тату 

вважатись одним із видів сучасного образотворчого мистецтва в сфері дизайну 

зовнішості та створенні власного стилю та чи існує необхідність нанесення тату для 

того, щоб почуватись сучасним. 

Завдання:  

 ознайомитися з історією, видами та значеннями татуювання;  

 визначити причини, з яких люди наносять тату;  

 довести, що тату - це вид образотворчої діяльності в сфері дизайну 

зовнішності. 
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Новизна роботи полягає в тому, що у ній зібрано й узагальнено дані про види 

татуювань, встановлено роль, яку вони відіграють в житті людини, а також 

визначено фактори та функції натільних малюнків.  

Теоретичне значення: дослідження є спробою проаналізувати й визначити з 

актуальність тату та довести, що при розумному і вдумливому застосуванні татуаж 

може вважатись одним із видів мистецтва візажу.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

застосування при вивченні історії татуювання та як практичний посібник для 

молоді.  

 

СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

ПРИРОДА РІДНОГО КРАЮ 

В КАРТИНАХ ХУДОЖНИКІВ-АМАТОРІВ МІСТА СКВИРИ 

 

         Автор: Литвин Андрій, учень 10 класу Сквирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Сквирської 

районної ради 

         Науковий керівник: Плівачук Катерина 

Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук, 

Заслужений вчитель України, керівник гуртка Сквирського 

районного центру дитячої та юнацької творчості 

Сквирської районної ради 

 

 

 

 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що назріла потреба в більш 

глибокому дослідженні творчості художників Сквири, пошуку таємниць їхнього 

художнього натхнення, мистецького ідеалу. 

На наш погляд, сьогоднішнє покоління мусить цікавитися живописом, 

пейзажними полотнами, на яких буяє природа рідного краю, з’ясувати складові 

майстерності художника, полотна якого їх вразили найбільше, навчитися на 

прикладі митців пензля любити щиро, віддано, чисто. Кожен художник вкладає у 
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своє творіння частинку себе. Нерідко за колірною гамою, побудовою композиції, 

сюжетів зображень можна з легкістю «прочитати» емоційний стан художника, його 

характер, настрій. 

Об’єкт дослідження: образотворче мистецтво Сквири.  

Предмет дослідження: життя і творчість відомих художників-аматорів 

Сквири та їхня творчість у пейзажному жанрі. 

Мета дослідження: з’ясування своєрідності творчості митців пензля             

м. Сквири в контексті пейзажного мистецтва, а також здійснити комплексний 

компаративний аналіз особливостей художньої майстерності художників -аматорів. 

 Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

− дослідити особливості пейзажу як жанру образотворчого мистецтва; 

− ознайомитися з біографією відомих на Сквирщині художників:  

− проаналізувати особливості їх змалювання природи рідного краю; 

− простежити вплив творчості художників–аматорів на сучасний мистецький 

процесс; 

− зробити соціологічне дослідження. 

        Наукова новизна зумовлена самою постановкою теми. Здійснено цілісний 

мистецтвознавчий аналіз спадщини художників, розглянуто в комплексі художньо-

естетичні особливості й семантику творчого доробку митців в пейзажному жанрі.  

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження доповідались 

на краєзнавчій районній конференції «Свята спадщина», в основу якої покладено 

краєзнавчі дослідження школярів з історії та культури Сквирщини, вивчення та 

дослідження матеріалів про життєвий та творчий шлях майстрів мистецтва. 

Практична цінність роботи: результати дослідження можуть бути 

використані на уроках художньої культури, заняттях гуртків мистецького 

спрямування, позаурочній роботі в закладах  освіти.  

Структура роботи відповідає меті дослідження, її головним завданням і 

відтворює послідовність їх розв’язання. Науково-дослідницька робота  складається 

зі вступу, трьох розділів,  підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. 

 

 

 

 

 



 

 

255 

 

СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

                   САМОБУТНІСТЬ ТАЛАНТУ  РОДИНИ ЧЕБОТАРУ 

ЯК   КАЛЕЙДОСКОП КРАСИ ТА ПІЗНАННЯ 

 

        Автор: Семенченко Діана, учениця 9 класу Ситняківського 

навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дитячий садок» Макарівської районної ради 

       Науковий керівник: Йовенко Катерина Семенівна, вчитель 

української мови і літератури та зарубіжної літератури 

Ситняківського навчально-виховного об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»  

Макарівської районної ради 

 

 

           Мета роботи: збереження  художньо-культурних  надбань України. 

Сім’я художників Чеботару, які створили сотні неповторних робіт. Микола, Тамара, 

Олексій та Андрій Чеботару мають свій творчий метод, працюють у різних 

техніках. Проте, їх об’єднує реалістичний погляд на світ, кольорове сприйняття 

дивовижної природи. Доля людей, які змушені покинути рідний дім і стати одними 

із тисяч переселенців з окупованого півострова Крим. Вічний живопис, який 

пройшов іспит 2014-м роком. Науково – дослідницька робота є першою із спроб 

дослідження самобутнього становлення відомих художників України ХХІ ст. 

Творчий шлях Миколи, Тамари, Олексія, Андрія Чеботару та їх твори мистецтва  

стали об’єктом дослідження. 

Завдання:   

- познайомитися з творчим шляхом художників Чеботару; 

- проаналізувати  манеру роботи  живописців;  

- систематизувати та узагальнити результати; висвітлити власні судження. 

Під час дослідження були зроблені висновки, що, ознайомившись з діяльністю 

художників Чеботару, ми вивчаємо художнє мистецтво нашої Батьківщини – 

України, її скарбниці живопису, духовну культуру. Це допомагає глибше 

проникнути в культурне надбання рідної землі, збагатити власний внутрішній світ, 

відчути себе частинкою народу, патріотом Україн и. 
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

НАЦІОНАЛЬНІ МОТИВИ В СУЧАСНІЙ МОДІ 

 

             Автор: Тетеря Вероніка, учениця 11 класу Переяслав- 

Хмельницької загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 

Переяслав- Хмельницької міської ради 

             Науковий керівник: Мельник Надія Миколаївна, 

вчитель української мови та літератури Переяслав-

Хмельницької загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 

Переяслав- Хмельницької міської ради 

 

 

 

Актуальність роботи. Національний костюм є виявом національної 

самосвідомості, етнічної самоідентифікації і водночас могутнім засобом їх 

формування, утвердження як в індивідуальній, так і в суспільній свідомості. Костюм 

має яскраво виражений знаковий характер, визначає приналежність людини, у 

даному разі – етнічну. Він створює художній образ, втілює естетичний ідеал нації. 

Знаходять в ньому вираз і етичні норми, уявлення. Костюм складався протягом 

століть, тому втілює в собі й історію нації, її національні цінності. У сучасному світі 

національний одяг служить знаком свідомої національної самоідентифікації, тобто є 

виразом патріотичних почуттів. Тому тема роботи є актуальною. 

Мета: здійснити аналіз українського чоловічого національного одягу як явища 

традиційного і досконалого народного мистецтва.  

Для реалізації поставленої мети потрібно було вирішити такі дослідницькі 

завдання: 

1.Проаналізувати повноту дослідження і відображення в етнографії проблеми 

розвитку чоловічого українського національного одягу. 

2.Розкрити історичний розвиток українського національного одягу. 

3.Зробити аналіз стародавніх елементів в українському чоловічому 

національному одязі, що відображають світосприйняття народу, зв’язок із 

космогонічними уявленнями, архаїчними культами. 

4. Розкрити символіку і роль українського національного одягу в розвитку 

сучасної моди.  
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5. Вивчити ставлення старшокласників до національних мотивів у сучасному 

одязі. 

Об’єктом дослідження є чоловічий національний одяг як виразник кращих 

традицій мистецтва українського народу. 

Предметом дослідження є матеріал, колір, дизайн, структура та функції 

чоловічого національного одягу.  

Методи дослідження. Характер завдань та специфіка об’єкта зумовили 

комплексний підхід до вибору методів дослідження. Основними є описовий, який дає 

змогу узагальнити і класифікувати особливості національного чоловічого одягу, 

методи спостереження, порівняння та анкетування, якими послуговувалися для 

виявлення особливостей костюмів різних регіонів України, простеження динамічних 

процесів запровадження національних елементів у сучасній моді.  

Наукова новизна. Опрацьовані етнографічні джерела та проведена 

дослідницька робота дали можливість визначити основні домінантні елементи в 

українському чоловічому національному одязі, розкрити художні особливості цього 

виду народного мистецтва. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали 

можуть бути використані на уроках декоративно-прикладного мистецтва та 

трудового навчання, на заняттях гуртків народного мистецтва – вишивки, ювелірної 

пластики, крою та шиття, малювання, моделювання одягу, у власноручному 

виготовленні костюма або його елементів. 

Висновки: 

1. Основні елементи українського народного одягу мають давньослов’янське 

походження і беруть свої витоки з культури Київської Русі. 

2. В українському традиційному вбранні кінця XIX-початку XX ст. поряд із 

збереженням давніх місцевих ознак простежуються й пізніші нашарування, пов'язані 

насамперед з історичною долею різних земель України. 

3. Оздоблення народних строїв відзначається багатством різновидів орнаментальних 

мотивів; різноманітністю технік; широким вибором оздоблювальних матеріалів 

(вовна, шовк, шкіра, метал, бісер). 

4. Використання мотивів українського народного костюма в сучасному дизайні одягу 

сприяє відродженню національних ідей та національної приналежності. 

5. Старшокласники не тільки позитивно ставляться до одягу, який має фолькльорні 

елементи, а й мають його у власному гардеробі, вважаючи одяг із стилізованими 

національними елементами не тільки красивим, а й сучасним модним та святковим. 
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СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА ПОТАПЕНКА 

ТА СЕРГІЯ ДУРИЦЬКОГО: ДІАЛОГ ПОКОЛІНЬ 

 

 

             Автор: Дурицький Сергій, учень 11 класу КЗ КОР 

«Переяслав-Хмельницький ліцей-інтернат «Патріот» 

             Науковий керівник: Нагайко Катерина Миколаївна, 

вчитель  української мови та літератури КЗ КОР «Переяслав-

Хмельницький ліцей-інтернат «Патріот» 

 

 

 

 

Мета роботи – здійснення ідейно-тематичного аналізу поетичних збірок 

Олександра Потапенка «Дві матері», «Дух. Любов. Творчість» та «Crescendo 

душі»; представлення добірки творів Сергія Дурицького. 

Реалізація поставленої мети потребує вирішення таких завдань: 

- здійснити огляд біографії Олександра Потапенка; 

- дослідити художні особливості творчості автора;  

- представити добірки творів Сергія Дурицького. 

Об’єктом дослідження виступають збірки Олександра Потапенка «Дві 

матері», «Дух. Любов. Творчість» та «Crescendo душі»; збірка поезій та прозових 

творів Сергія Дурицького «Несвідоме». 

Предмет – огляд ідейно-тематичних особливостей збірок Олександра 

Потапенка «Дві матері», «Дух. Любов. Творчість» та «Crescendo душі» та Сергія 

Дурицького «Несвідоме». 

Методи: описовий, біографічний, метод усної історії. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що в 

роботі поглиблено відомості про життєвий шлях письменника і науковця 

О. Потапенка, представлено дослідження ідейно-тематичних особливостей його 

творчості. Вперше подано систематизований доробок творів Сергія Дурицького. 

Практичне значення роботи. Використання основних результатів 

проведеного дослідження можливе на заняттях з української літератури у середніх 



 

 

259 

 

закладах освіти, ВНЗ, написанні рефератів, курсових, бакалаврських, дипломних, 

магістерських робіт, підготовки спецкурсів та спецсемінарів. 

Висновки. У роботі здійснено ідейно-тематичний огляд творчості 

Олександра Потапенка та Сергія Дурицького. Зокрема, збірок О. Потапенка «Дві 

матері», «Дух. Любов. Творчість» та «Crescendo душі», який дав можливість 

зробити висновок, що автор звертається до тем: релігії, сімейних відносин, 

кохання, патріотизму. Систематизовано творчість Сергія Дурицького, результатом 

чого є збірка «Несвідоме», що складається з семи циклів, які містять в собі вірші з 

ранньої творчості, прозу та поезію, написану у період з 2016 по 2018 рік, один з 

прикладів фігурних віршів та авторські переклади.  

Структура роботи. Робота складається з двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФАНТАСТИКИ 

 

          
  Автор: Майборода Влада, вихованка гуртка КЗ КОР 

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», учениця 11 

класу Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради  

             Науковий керівник: Нижник Ольга Вікторівна, 

керівник гуртка КЗ КОР «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини» 

 

 

 

В останні роки з’явилося багато нових жанрів, і українська література не 

встигає за швидким розвитком світової літератури. Причин тому достатньо багато. 

Основні з них: недостатність україномовних авторів та несприятливі умови для 

видання молодих авторів. Цілком очевидною є актуальність обраної теми – 

недостатня розвиненість і поширеність україномовної фантастики. 

Метою дослідження є вивчення та підняття на поверхню нагальних проблем 

сучасної української літератури та фантастики зокрема. 

Об’єктом дослідження є українська література на сучасному етапі. 

Предмет дослідження – українська фантастика останніх років. 
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        Наукова новизна дослідження полягає в тому, що у ньому систематизовано 

інформацію про розвиток сучасної української фантастики. 

       Практична значимість роботи полягає в тому, що вона може бути 

використана для поширення мінімальної інформації про стан розвитку сучасної 

української фантастики серед дітей шкільного віку. 

        Результатом дослідження є систематизація особливостей розвитку 

української фантастики, вивчення читацьких інтересів школярів старшого віку, а 

також авторські оповідання для читачів, які надають перевагу фантастичній 

тематиці. 

 

СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

КОХАННЯ – ВІЧНЕ ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ 

 

 

       Автор: Ігнатенко Анастасія, учениця 11 класу Гребінківської 

гімназії Васильківської районної ради 

        Науковий керівник: Токар Олена Петрівна, вчитель 

української мови та літератури Гребінківської гімназії 

Васильківської районної ради 

 

 

 

 

Таїна людських стосунків – вічна, надто популярна, але до кінця не 

зрозуміла та не розкрита тема. Кожне наступне покоління митців (одні несміло, а 

інші зухвало чи, навіть, брутально) намагалося створити щось нове в цій царині. 

Вони вміло жонглювали лексичним багатством нашої мови, створюючи все нові і 

нові образи. З їх пера злітали то ніжні елегії, то пафосні оди. Різні вони були, але 

об’єднувало їх одне: бажання знайти власний ідеал кохання, дібрати такі слова, які 

зачеплять скам’янілі струни душі найзапекліших прагматиків. Століття змінюють 

одна одного, а пошук образів, мотивів і їх словесна трансформація триває. Це 

обумовлює актуальність обраної теми дослідження. 

 Об’єкт дослідження: власна інтимна лірика та зразки інтимної лірики ХVІІ – 

ХХІ ст. 
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 Предмет дослідження: еволюція та трансформація ліричного «Я» у власній 

поезії; рівень обізнаності різновікової цільової аудиторії зі зразками інтимної 

лірики, їх інтерес до творів цього жанру.  

    Мета дослідження: вперше провести порівняльний аналіз власних поезій на 

предмет трансформації ліричного «Я»; визначити рівень обізнаності людей різного 

віку та  професій з творами інтимної лірики. 

 Завдання дослідження:  

 порівняти зразки власної поетичної творчості з інтимною лірикою Івана Франка; 

 порівняти власні поезії різного часу написання; 

 провести вибіркове роздаточне анкетування, on-line опитування респондентів; 

 проаналізувати рівень обізнаності респондентів зі зразками інтимної лірики. 

Для досягнення поставленої мети було застосовано теоретичні та 

емпіричні методи, компаративний метод та метод кластерного аналізу. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

ІМПРЕСІОНІЗМ У ТВОРАХ ВЛАСНОЇ  ЗБІРКИ МАЛОЇ ПРОЗИ «У ДОЛІ НА КРИЛІ» 

 

 

              Автор: Луценко Юлія, учениця 10 класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Білоцерківської міської ради 

              Науковий керівник: Качка Ганна Григорівна, 

учитель української мови і літератури Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської 

міської ради, учитель-методист, відмінник освіти України 

 

 

 

 

Актуальність теми роботи викликана наявністю значної кількості сучасних 

українських художніх творів, недосліджених літературознавцями щодо втілення в 

них питань істинності людського життя, його сенсу, щастя людини, пошуку нею 

гармонії у світі та в собі, а також елементів вираження цих тем у творах, 

особливостей зображення внутрішнього світу сучасника. Недослідженість цих 
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питань на прикладі власної збірки малої прози «У долі на крилі» зумовила тему 

нашого дослідження – «Імпресіонізм у творах власної збірки малої прози «У 

долі на крилі».  

Тому мета роботи полягає в комплексному вивченні імпресіоністичного 

стилю художньої оповіді у творах власної збірки малої прози «У долі на крилі».     

Об’єктом дослідження визначено імпресіонізм у відтворенні внутрішнього 

світу персонажів у творах власної збірки малої прози «У долі на крилі», а 

предметом вивчення обрано імпресіоністичні елементи літературної техніки,  

утілені у творах власної збірки малої прози «У долі на крилі»; жанрову специфіку 

творів; психологізм творів; пейзаж, інтер’єр, слухові й зорові образи, колористику 

як важливий елемент відтворення суб’єктивного світосприйняття персонажа, один 

із провідних чинників, що розкриває його внутрішній стан; стилістичні особливості 

творів.   

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше визначено 

риси імпресіоністичного стилю у творах власної збірки малої прози «У долі на 

крилі» у зв’язку із жанровою специфікою доробку; установлено елементи, що 

забезпечують психологізм розглядуваних творів; з’ясовано роль пейзажу, інтер’єру, 

слухових і зорових образів, кольорів у зображенні внутрішнього стану персонажа, 

його емоцій і почуттів, зв'язок образу-персонажу та образу-пейзажу; розкрито 

стилістичні особливості аналізованих творів як імпресіоністичних; доповнено 

літературознавство науковою розвідкою про розвиток імпресіонізму в сучасній 

українській літературі. 

У ході дослідження зроблено такі загальні висновки: 

– провідними ознаками імпресіонізму в художній літературі є фіксація 

початкового враження від предмета, фрагментарність зображуваного, настроєність, 

суб’єктизоване світовідчуття, тобто психологізм; використання образів-пейзажів, 

зорових, звукових і слухових образів, кольорів; творення невеликих прозових 

творів; недомовленість, уривчастість оповіді; 

– у творах збірки «У долі на крилі» фрагментарність, етюдність, 

незавершеність картин зумовлює їх жанрову специфіку – це  психологічні твори – 

нариси, ескізи, образки, замальовки; 

– художнє відтворення гамми відчуттів людини, її внутрішнього світу, 

суб’єктизоване світовідчуття, настроєність зумовили психологізм аналізованих 

творів; 
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– вагомим засобом відтворення внутрішнього стану персонажа, його емоцій і 

почуттів у творах є пейзажі (у низці творів людина і природа становлять єдине), 

ціле слухові й зорові образи, колористика; 

– в імпресіоністичних творах збірки психологічно відтворено внутрішній світ 

сучасника – його емоції й почуття, суб’єктизоване світовідчуття, враження, що 

розкриває  його сумніви,  болісні відчуття – чи то від довгої розлуки з донькою, чи 

неможливості жити повноцінно, чи самотньої старості, чи втрат на війні – та,  

водночас радощі, надії, сподівання. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

СИМВОЛІЧНИЙ ОБРАЗ ЯНГОЛА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 

 

 

              Автор: Руденко Дарія, учениця 9 класу 

Андріївського навчально-виховного об’єднання 

«Загальноосвітня школа I-II ступенів-дитячий садок» 

Макарівської районної ради 

              Науковий керівник: Германчук Юлія Іванівна, 

вчитель української мови і літератури Андріївського 

навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа 

I-II ступенів-дитячий садок» Макарівської районної ради 

 

 

Роботу присвячено проблемам інтерпретації образу ангела як вічного образу, 

що був і залишається актуальним. Проаналізовано твори сучасних українських 

поетів, які використовують образ янгола як «вічний традиційний образ». Це поезії 

Івана Малковича, Галини Кирпи, Галини Британ. Окрім цього, представлено власні 

твори («Колискова», «Сон», «Вибір»). Образ ангела став темою дослідження 

багатьох як вітчизняних, так і закордонних науковців, зокрема: С. Аверинцева, 

Г.Марселя,  Г.Ратгауса,  Я.Абрамовської,  В.Бачинського, В.Панаса та ін. 

Метою роботи є дослідження образу янгола у творчості сучасних поетів. 

Мета передбачає виконання таких завдань:  
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- аналіз творів сучасних українських поетів, у яких використовується образ янгола 

як «вічний традиційний образ»; 

- визначення художньої специфіки образу ангела як традиційного для сучасної 

української поезії, окреслення семантичної парадигми цього образу; 

- тлумачення образів ангела у творах Івана Малковича, Галини Кирпи, Галини 

Британ, Дарії Руденко в аспекті специфіки художнього стилю авторів та 

відповідно до національних особливостей творчості. 

Актуальність теми дослідження визначається постійно зростаючою в 

українському літературознавстві увагою до проблеми взаємозв’язку релігії та 

літератури, а також увагою до таких важливих у нашому сьогоденні проблем 

людського розуміння, спілкування та співчуття. 

Досліджено, що функціонування ангелології в поетичній системі розглянутих 

авторів різниться своєю семантичною палітрою. Використано символічну 

парадигму, яка стала своєрідним кодом для художнього аналізу поданих поетичних 

текстів. 

 

 

СЕКЦІЯ: КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ГУМАНІТАРИСТИКА 

 

ГРОМАДСЬКИЙ РУХ КРИМСЬКОТАТАРСЬКИХ ЖІНОК. БОРОТЬБА ЗА 

ЕМАНСИПАЦІЮ МУСУЛЬМАНСЬКОГО ЖІНОЦТВА 

 

             Автор: Рамазанова Шекурє, учениця 11 класу 

Бучанської Української гімназії Бучанської міської ради 

              Науковий керівник: Сторожик Лариса Яківна, 

учитель історії Бучанської Української гімназії Бучанської 

міської ради 
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Мета дослідження: обґрунтувати, дослідити та визначити роль жінки в 

ісламі, її права та свободи, з’ясувати специфіку громадського руху 

кримськотатарських жінок кінця XIX - початку XXI століття. 

Об’єкт дослідження: національно-культурний розвиток 

кримськотатарського народу кінця XІX початку XXІ століття. 

Предмет дослідження: історична специфіка формування та розвитку 

громадського руху кримськотатарських жінок. 

Відповідно до мети окреслено такі завдання дослідження: 

1. Здійснити аналіз проблеми національно-культурного розвитку 

кримськотатарського народу кінця XІX - початку XXІ століття. 

2. Охарактеризувати роль жінки в ісламі, рівень її прав та свобод. 

3. Визначити тенденції розвитку сучасного руху кримськотатарських 

жінок. 

4. Розглянути головні аспекти боротьби кримськотатарських жінок за 

громадсько-культурну емансипацію.  

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю спростувати 

загальнопоширені стереотипи про становище жінки в ісламському суспільстві, 

зокрема – кримськотатарської жінки. Історична специфіка розвитку 

кримськотатарського національного руху полягає в тому, що вже в діяльності 

Ізмаїла Гаспринського проблематика емансипації жінки, її права на освіту  та 

участь у громадському житті посідала визначальне місце. Починаючи з часу 

трагічної депортації народу у 1944 р. і аж до сьогодення кримськотатарські 

жінки разом із чоловіками пліч-о-пліч відстоюють своє право на свободу та 

гідне життя.   

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що:  

–  вперше теоретично обґрунтовано національно-культурний розвиток 

кримськотатарського народу кінця XІX початку XXІ століття; 

– уточнено тенденції розвитку сучасного руху кримськотатарських жінок. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

висновки й матеріали можуть бути використані для подальшої розробки даної 

тематики та виховання серед підростаючого покоління кримськотатарської 

молоді стійкого інтересу до проблематики відстоювання жінками своїх прав і 

свобод.  

Структура i oбсяг роботи. Рoбoта складається зi вступу, двох рoздiлiв, 

загальних висновків, списку викoристаних джерел. Загальний обсяг становить  
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36 стoрiнок, із них – 33 стoрiнки oснoвнoгo тексту. Список використаних 

джерел нараховує 17 найменувань. 

Висновки. Закони ісламу звільнили жінок від їх рабського стану і вони 

стали брати участь у культурному і громадському житті суспільства.  У Криму 

жінка здавна користувалася свободою, яку жінки не мали навіть у Каїрі чи 

Стамбулі. Борючись протягом майже трьох століть за емансипацію 

мусульманського жіноцтва, кримські татари розпочали втілення в життя слів 

Н. Челебіджіхана: «Якщо тієї чи іншої нації жінки, поряд з чоловіками, залучені 

до участі в суспільному житті, є причетними до інтелектуальної діяльності, то 

така нація досягне успіхів, вона не загине, буде незнищенною та не зазнає 

занепаду». 

 

 

СЕКЦІЯ: КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ГУМАНІТАРИСТИКА 

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ  АВТЕНТИЧНОСТІ КРИМСЬКИМИ ТАТАРАМИ ПРОТЯГОМ 

СТОЛІТЬ ТА ПОШИРЕННЯ ЇХНЬОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ  НА 

МАТЕРИКОВІЙ УКРАЇНІ 

 

             Автор: Шевченко Юлія, учениця 11 класу 

Білоцерківської гімназії №2 Білоцерківської міської ради 

              Науковий керівник: Наконечна Оксана Борисівна,  

учитель української мови та літератури Білоцерківської 

гімназії №2 Білоцерківської міської ради 

 

 

 

  

Політичні події останніх років і зростання суспільного запиту на осмислення 

історичної долі та культурного спадку кримських татар, який здавна є невід’ємною 

складовою національного надбання України підкреслюють важливість дослідження 

кримськотатарської проблематики сьогодні. 

Мета дослідження – створення системної наукової картини досліджуваної 

галузі мистецтва з урахуванням уже зробленого науковцями у фактографічному і 
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теоретичному аспектах, вироблення цілісного погляду на художньо-стилістичні 

особливості, типологію, символіку декоративного мистецтва кримських татар і його 

орнаментику, аналіз розвитку культурних подій та надбань кримських татар на 

материковій Україні після анексії Криму. 

Відповідно до поставленої мети у дослідженні реалізуються такі завдання: 

- проаналізувати маловідомі матеріали з різних видів народного 

кримськотатарського мистецтва; 

- визначити джерела національних традицій декоративного мистецтва кримських 

татар; 

- дослідити процесс еволюції основних форм народного декоративного мистецтва, 

охарактеризувати його художню мову і стиль як найбільш яскравого 

відображення творчих ідей у період XV– середини XX ст.; 

- охарактеризувати основні орнаментальні мотиви; 

- створити мистецтвознавчий словник кримськотатарського декоративно 

ужиткового мистецтва і орнаментики, відповідно до лексичного звучання, 

побутового призначення та символічного контексту роботи. 

- провести опитування серед населення щодо обізнаності питаннями кримських 

татар; 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше у 

мистецтвознавчій науці висвітлено питання формування кримськотатарського 

декоративно-ужиткового мистецтва в обраний для розгляду період і водночас 

простежено сучасний розвиток культури кримських татар на материковій Україні 

після анексії Криму; комплексно узагальнено декоративно-ужиткове орнаментальне 

мистецтво кримських татар як принципово важливий і характерний різновид 

національної художньої культури. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

ДІАЛЕКТИ СКВИРЩИНИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ФОЛЬКЛОРІ ТА ХУДОЖНІХ 

ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЗЕМЛЯКІВ 

 

          Автор: Іванченко Вікторія, вихованка Сквирського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, учениця 

11 класу Навчально-виховного комплексу «Сквирський ліцей – 

загальноосвітня школа І – ІІ ступенів» Сквирської районної 

ради 

           Науковий керівник: Цимбалюк Василь Іванович, 

кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України 

 

 

 

 

Діалектні особливості нашої мови досліджують науковці. Особливо плідну 

роботу в цьому питанні проводить  Інститут української мови НАН України, зокрема 

її директор Петро Гриценко [31,с.145-151].  Інститут вивчає регіональні особливості 

діалектів України, особливо областей. Спеціальних же робіт з вивчення діалектів 

районів України, в тому числі Сквирщини, ще немає. Тому наша робота про діалекти 

Сквирського району є актуальною. Це і зумовило вибір теми нашого дослідження 

«Діалекти Сквирщини та їх використання в фольклорі та художніх творах 

письменників-земляків». 

Об’єкт дослідження – діалекти Сквирщини. 

Предмет дослідження – система діалектів Сквирщини та їх використання в 

фольклорі та в художніх творах письменників-земляків. 

Мета роботи – дослідження особливостей діалектів Сквирського району на 

Київщині в контексті української народної говірки. 

При цьому вирішуються такі завдання: 

1. Охарактеризувати, що таке діалектологія як наука та її головне поняття – 

діалектологія. 

2. Визначити основні види діалектів та описати діалектологічну карту України. 
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3. Дослідити систему діалектів Сквирщини в їх лексичному, фонетичному, 

морфологічному та синтаксичному вираженні. 

4. Простежити використання місцевої говірки в українському фольклорі 

(прислів’ях та  приказках, народнопісенній творчості Сквирщини). 

5. Проаналізувати вживання діалектизмів у художній творчості письменника-

земляка Леоніда Куліша. 

Методи дослідження: описовий, аналізу, синтезу, зіставлення та узагальнення. 

Новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше досліджується 

система територіальних та соціальних діалектів Сквирщини у їх фонетичному, 

лексичному, морфологічному і синтаксичному вираженні, а також їх використання у 

місцевому фольклорі та в художніх творах письменників-земляків. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження 

сприяють збагаченню знань про діалектологію та територіальні діалекти, а її 

практичне значення – зібраний матеріал може знайти використання у 

загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах при підготовці та  проведенні 

уроків та вивченні курсу української мови на філологічних факультетах вищих 

навчальних закладів, при написанні підручників та навчальних посібників. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

ПОШИРЕННЯ І ДОРЕЧНІСТЬ АНГЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

          Автор: Харченко Анна, учениця 11 класу Переяслав-

Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 

Переяслав-Хмельницької міської ради 

             Науковий керівник: Мельник Надія Миколаївна, 

учитель української мови і літератури Переяслав-Хмельницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Переяслав-

Хмельницької міської ради 
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Актуальність дослідження. На сьогоднішній день, мабуть, кожна людина у 

повсякденному житті, сама цього не помічаючи, наштовхується на ті чи інші 

слова іншомовного походження. Мова йдеться про ті запозичення, якими 

апелюють наші політики, виступаючи публічно, які використовують радіо- та 

телеведучі у своїх щоденних програмах, на які ми постійно натикаємося на 

сторінках преси та в Інтернеті.  

Досліджуючи склад іншомовних слів в українській мові, учені встановили 

факт значного переважання слів, запозичених з англійської мови. Незважаючи на 

позитивну роль іншомовних слів в українській лексиці, необдумане введення їх у 

склад нашої мови зумовлює не її збагачення, а нівелювання: «калькуляція» замість 

«обчислення», «сферичний» замість «кулястий», «пресинг» замість «тиск», 

«мітинг» – «збори» тощо. 

Так чи інакше, процес запозичення відбувається постійно, віддзеркалюючи 

нові реалії нашого життя, даючи їм нові найменування. Але не можна допустити, 

щоб такі процеси проходили стихійно, невмотивовано, бо часто яскрава та 

приваблива запозичена лексема є зовсім непотрібною в системі сучасної 

української мови. Саме тому в час швидкого розвитку науки і техніки, тісних 

мовних взаємозв’язків України з іншими державами феномен поширення слів 

англомовного походження в сучасній українській мові залишається актуальним 

завданням для дослідження. 

Відповідно до цього, мета дослідження – з’ясувати, чи поширення 

англіцизмів в українській мові як наслідок науково-технічного прогресу та 

контактів з іншими країнами є доречним, чи це прямує до знецінення українського 

слова. 

У відповідності з поставленою метою основна увага була зосереджена на 

вирішенні таких завдань: 

1. Проаналізувати наукову літературу з питань, що стосуються 

запозичень, зокрема англіцизмів, їх роль у складі сучасної української мови та 

причини їх запозичень. 

2. Дослідити англіцизми в лексиці української мови та оцінити рівень 

їх поширення, опрацювавши науковий, публіцистичний та розмовно-побутовий 

стилі мовлення. 

3. З’ясувати, чи поширення англіцизмів в українській мові є 

нормальним явищем. 

Об’єкт дослідження. Англіцизми в складі сучасної української мови. 

Предмет дослідження. Використання англіцизмів у мовленні. 



 

 

271 

 

Методи дослідження. Характер завдань та специфіка об’єкта зумовили 

комплексний підхід до вибору методів дослідження. Основними є описовий, який 

дає змогу узагальнити і класифікувати мовні факти, методи спостереження та 

зіставний, якими послуговувалися для простеження динамічних процесів у 

використанні англіцизмів у сучасній українській мові. Використано також 

кількісні підрахунки для обґрунтування найважливіших узагальнень дослідження. 

Наукова новизна. Уперше проаналізовано пласт англомовних запозичень в 

українській мові в науковому, публіцистичному та розмовно-побутовому стилях 

мовлення, виявлено рівень поширення англіцизмів у них. 

Практичне значення. Результати дослідження допомагають усвідомити 

інтенсивність процесу запозичення англіцизмів в українській мові та зрозуміти, 

наскільки доцільним є їх вживання або ж навпаки – непотрібним. Також отримані 

дані можуть використовуватися для опрацювання та аналізу в класах із 

профільним навчанням та в університетах на філологічних факультетах. 

Результати дослідження. 

1. Мова кожного народу функціонує й розвивається в контексті мов 

світу й під впливом цього контексту, країни та їх народи перебувають у постійних 

взаєминах економічного, політичного, наукового й культурного характеру, тому 

всі спроби штучної ізоляції національної мови від інших мов суперечить 

об’єктивним законам розвитку людства і його найдивовижнішого феномену – 

мови.  

2. Були досліджені англіцизми в лексиці різних стилів мовлення. У 

науковому стилі мовлення було нараховано 45 слів англомовного походження і 

встановлено, що це складає приблизно 4% із 10% усіх запозичень. У 

публіцистичному стилі мовлення було нараховано 49 слів англомовного 

походження, що складає 3% серед усіх запозичень. У розмовно-побутовому стилі 

мовлення було нараховано 54 слова англомовного походження, що складає 5% 

серед усіх запозичень. Варто зазначити, що в науковому та публіцистичному 

стилях мовлення англіцизми здебільшого виражають нові найменування та 

поняття, у той час як у розмовно-побутовому стилі основна кількість слів 

англомовного походження трапляється у вигляді сленгу, який просто замінює 

існуючі українські слова. На нашу думку, це пов’язано з активним потягом молоді 

до англійської та американської культур. 

3. За допомогою результатів нашого дослідження ми змогли з’ясувати, 

чи поширення англіцизмів в українській мові є нормальним явищем. На нашу 

думку, вживання англіцизмів у нашій державній мові є нормою, адже разом з 
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іншими запозиченнями вони становлять дуже малу частку в лексиці сучасної 

української мови. Однак, кожен має усвідомлювати те, що запозичення – дуже 

швидкий та інтенсивний процес, який відбувається кожного дня та має бути 

постійно під контролем. Українська мова повинна збагачуватися іншомовними 

словами та поняттями лише в тому випадку, коли вони характеризують нові реалії 

та здобутки в сучасному світі. Ми ні в якому разі не повинні відкидати в минуле 

споконвічну лексику та замінювати її іншими словами, запозиченими з інших мов. 

Будь-який громадянин є обличчям своєї країни і має завжди розумно підходити до 

питання вживання культурної державної мови. Саме тому кожна людина має бути 

відповідальною та завжди свідомо відноситися до того, якими словами вона 

користується у тих чи інших ситуаціях. Щоб зберегти нашу державу, її 

самобутність та неповторність, ми повинні зберегти нашу мову. 

 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

ІНШОМОВНА ЛЕКСИКА ЯК СКЛАДОВА ІДІОСТИЛЮ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА 

ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ ІРЕНИ КАРПИ 

         Автор: Шугаєва Наталія, учениця 11 класу Бучанської 

Української гімназії Бучанської міської ради 

         Науковий керівник: Карпенко Валентина Миколаївна, 

учитель української мови і літератури Бучанської 

Української гімназії Бучанської міської ради 

 

 

 

 

 

Мова є вирішальним фактором у розкритті творчої індивідуальності 

письменника, й іншомовна лексика грає в цьому неабияку роль. 

Актуальність наукової роботи зумовлена необхідністю поглибленого 

вивчення активних процесів в літературній мові через дослідження ідіостилів 

сучасних українських письменників, зокрема тих, до кого прикута особлива увага 

молоді, тих, хто впливає на світогляд в цілому та на мовні смаки сучасного соціуму.  
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Об’єктом дослідження є мова художньої творчості та публічного мовлення 

Ірени Карпи, сукупність лінгвостилістичних засобів, які вирізняють її як 

індивідуальну особистість з-поміж інших письменників та медійних персон.   

Предметом дослідження є власне специфіка вживання іншомовної лексики у 

мовотворчості та усному публічному мовленні Ірени Карпи.   

Мета: визначити особливості індивідуального стилю Ірени Карпи через 

вживання іншомовних слів у її художніх текстах та інтерв’ю. 

Завдання: 1) проаналізувати категорію «запозичення» в  науковій літературі; 

2) визначити поняття «ідіостиль» у сучасному науковому дискурсі; 3) дослідити 

причини функціонування запозиченої лексики в мовотворчості Ірени Карпи; 4) 

проаналізувати повість письменниці з погляду вживання іншомовної лексики; 5) 

дослідити специфіку вживання запозиченої лексики в інтерв’ю Ірени Карпи; 6) 

зіставити особливості іншомовної лексики в художньому і медійному мовленні 

досліджуваної авторки. 

Результат дослідження – простеження тенденції до використання іншомовних 

одиниць, яка відображає мовний стиль частини молоді в сучасному світі. 

Практичне застосування полягає у приверненні уваги до багатства і розмаїття 

лексики української мови. 

Висновки: 1) запозичення слів – природний і необхідний процес мовної 

еволюції, один із продуктивних способів розширення лексичного складу будь-якої 

мови; 2) у художній мові митець виявляє свою індивідуальність: застосовує 

характерні лексеми, вислови, звороти; речення відзначаються певними 

особливостями у побудові тощо; 3) причини запозичень – глобалізація, науково-

технічний прогрес, «мода» на іншомовні слова; 4) Ірена Карпа часто використовує 

іншомовні лексеми в лературній творчості, оскільки вони віддзеркалюють ті реалії, 

те середовище, у якому живе сучасна молодь; 5) іншомовні одиниці в усному 

мовленні письменниці виконують первинну функцію, тобто називають певні реалії, 

явища, тощо; 6) у публічному мовленні іншомовна лексика використовується Іреною 

Карпою значно рідше, ніж у літературній творчості, і вживається у прямому значенні. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ОЛЕКСАНДРА 

ДОВЖЕНКА ТА ІВАНА АНДРУСЯКА 

 

          Автор: Малюк Анна, учениця 8 класу Ірпінської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Ірпінської міської 

ради 

         Науковий керівник: Присяжнюк Тетяна Федорівна, 

учитель української мови і літератури Ірпінської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Ірпінської міської 

ради 

 

 

 

 

Науковці доводять, що стилістично маркована лексика знаходиться поза 

нормами української літературної мови. Існування таких лексем може мати місце у 

художньому творі, але тільки з метою емоційного підсилення тексту. 

Актуальність роботи спричинена відсутністю в українському мовознавстві 

праць, у яких би спеціально розглядалися семантичні та функціональні особливості 

стилістично маркованої лексики у художньому прозовому тексті певного автора. 

Тому на часі є виокремлення співвіднесеності різновидів стилістично маркованої 

лексики художньої прози Олександра Довженка та Івана Андрусяка з лексичними 

нормами літературної мови, виявлення ідіостилю письменників. 

Об’єктом дослідження є стилістично маркована та знижена лексика у творах 

Олександра Довженка та Івана Андрусяка. 

Предметом дослідження є семантичні та функціональні особливості вживання 

стилістично маркованої лексики у прозі Олександра Довженка та Івана Андрусяка. 

Метою наукової роботи є з’ясування семантичних та функціональних 

особливостей стилістично маркованої лексики в ідіостилях О.Довженка та 

І.Андрусяка на матеріалах прозових творів «Зачарована Десна» та «28 днів з життя 

Бурундука» 

Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 

- окреслити поняття «український сленг»; 

- з’ясувати поняття «жаргон»; 
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- обґрунтувати вживання лайки та прокльонів в українській літературі; 

- охарактеризувати «суржик» як дефект української мови; 

- визначити стилістичні функції розмовної лексики; 

- виокремити прокльони та лайливі слова у художньому тексті «Зачарована 

Десна»; 

- розмежувати суржик, сленг та жаргон у творі Івана Андрусяка  «28 днів з життя 

Бурундука». 

- Результатами дослідження є окреслення поняття «український сленг»; з’ясування 

поняття «жаргон»; обґрунтування вживання лайки та прокльонів в українській 

літературі; охарактеризування «суржика» як дефекту української мови; 

визначення стилістичних функцій розмовної лексики; виокремлення стилістично 

маркованої лексики за різними ознаками (морфологічними, семантичними) у 

художньому дискурсі Олександра Довженка та Івана Андрусяка; висвітлення 

інформації у діаграмі «Частотність лайки у творі «Зачарована Десна» 

О.Довженка» та словничку жаргонізмів, сленгізмів з твору «28 днів з життя 

Бурундука». 

 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

ЛЕКСИЧНІ АНТОНІМИ В ПОЕТИЧНОМУ ІДІОЛЕКТІ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА: 

ФУНКЦІЇ, СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 

             Автор: Мукомел Юлія, учениця 10 класу  Комунального 

закладу «Тетіївський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо-

математичний ліцей»» Тетіївської об’єднаної територіальної 

громади 

            Науковий керівник: Куца Людмила Миколаївна, учитель 

української мови і літератури Комунального закладу «Тетіївський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – природничо-математичний ліцей» Тетіївської 

об’єднаної територіальної громади 
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Дослідження лексичного багатства мови позитивно впливає на сучасний її 

стан. Одна з основних і найменш вивчених категорій лексико-семантичної системи 

мови є антонімія.  

    Вивчення антонімії будь-якого художнього твору дає змогу виявити особливості 

мовостилю письменника, з’ясувати засоби образності, виразності, поетичності 

твору. Цікавим феноменом, що заслуговує на всебічне вивчення, є творчість Василя 

Симоненка. Його твори побудовані на контрасті, а одним із засобів створення 

контрастності є антонімія, тому тема наукового дослідження «Лексичні антоніми в 

поетичному ідіолекті Василя Симоненка: функції, семантичний потенціал» є 

актуальною.  Мета роботи - дослідити й описати типи антонімів на матеріалі 

поезій Василя Симоненка, а також стилістичних фігур, побудованих на антонімії. 

Мета роботи зумовлює реалізацію таких завдань: 

–  опрацювати відповідну наукову літературу з обраної теми;  

–   вибрати й проаналізувати антоніми, вжиті В.Симоненком, з погляду їх  

семантичних, структурних та морфологічних особливостей;  

– простежити стилістичне використання та особливості вибраних одиниць у 

творчому доробку митця; 

– зібрати фактичний матеріал та укласти картотеку. 

   Результатом наукового дослідження є те, що вперше зроблено спробу на 

широкому фактичному матеріалі провести комплексний аналіз функціонування 

антонімів та стилістичних фігур (оксиморону та антитези), побудованих на 

антонімії у творах Василя Симоненка, виокремлено 147 антонімічних пар, що 

дозволяє об'єктивно розкрити структурні типи антонімів та простежити їх 

стилістичне використання. 
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Афoристичне мислення i спoсiб викладу думки стають oдним iз 

перспективних напрямiв лiтературнoї твoрчoстi та мoвнoї майстерності. 

Синтаксична oрганiзацiя афoризмiв станoвить наукoвий iнтерес, oскiльки не тiльки 

вiдбиває oсoбливoстi структури крилатих вислoвлень, для яких характерне 

вираження рiзнoманiтних уявлень прo дійсність, фiлoсoфічність рoздумiв, а й пo сутi 

значнoю мiрoю забезпечує «афoристичнiсть»: глибину думки при лакoнiчнiй, 

кoмпактнiй фoрмi, мoбiльнiсть, легкiсть вiдтвoрення, наявнiсть пiдтексту, 

різночитання. 

Предмет дослідження – стилістичні особливості афоризмів, оскільки 

синтаксична досконалість та стилістична довершеність – одна із найважливіших 

властивостей афористичного тексту.  

Об’єктом дослідження є афоризми, що увійшли до найповнішого видання від 

найдавніших часів до наших днів «Українська афористика Х – ХХ ст.» під 

загальною редакцією Івана Драча та Володимира Черняка, головного редактора 

Романа Коваля. 

Мета роботи – вивчення стильових особливостей афоризмів, що увійшли до 

збірки «Українська афористика Х-ХХ ст.». 

Для досягнення мети необхідно було виконати такі завдання: 

– з’ясувати жанрову специфіку афоризмів; 

– проаналізувати відомі класифікації афоризмів; 

– відмежувати афоризм від інших жанрів; 

– простежити залежність структури афоризмів від мовленнєвого стилю авторів; 

– відстежити в текстах афоризмів стилістичні фігури як важливі компоненти 

синтаксичної організації тексту. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

1) Афоризми  існують як окремий жанр літератури, у якому стислість доведена до 

максимуму, й відрізняються тим, щo мають літературне походження. 

2)  Усім афоризмам збірки характерні ознаки цього жанру, а також вони підлягають 

загальновизнаній класифікації. 

3) За синтаксичною будовою в афоризм можуть входити як кілька простих речень, 

так і прості та складні речення з різним зв’язком одночасно. Більшість афоризмів 

є твердженнями без обґрунтування, їх побудовано за моделлю судження: тезис – 

аргумент; тезис – антитеза – висновок. 
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4) Оскільки афоризми досліджуваної збірки представлені в художньому, 

розмовному та публіцистичному стилі, в них виявлені такі види стилістичних 

фігур: анафора, антитеза, гіпербола, градація, еліпс, іронія, парадокс, 

парцеляція, паралелізм, полісиндетон, порівняння, риторичні фігури (запитання, 

оклик, звертання), тавтологія. 

5) Серед стилістичних фігур домінують риторичні звертання, окличні, запитання. 

Афоризми, які містять ці художні засоби, об’єднані темою патріотизму, 

самовідданого служіння рідній землі та народу. Однак неможливо визначити, для 

якого мислителя вони є типовими, оскільки однаково присутні у доборі 

афоризмів кожного. 

6) Другу групу за кількістю знайдених прикладів складають гіпербола, парадокс, 

еліпс. Прослідкувавши за текстом таких афоризмів, можна зробити висновок, що 

їх авторами є літератори, публіцисти, громадські та військові діячі. Еліптичні 

конструкції сприяють значному скороченню обсягу тексту. За добором прикладів 

виявили, що більшість з них належать майстрам слова, які можуть в кількох 

фразах акумулювати глибоку думку, що помітно в творчості Ліни Костенко. 

Парадокс як стилістична фігура виразності афоризму в збірці представлений у 

вигляді антитези та оксюморону. Він найбільш помітний в афоризмах 

письменників ХХ століття. Дослідивши антитезу в українській афористиці, 

переконалися в тому, що вона є одним із виявів мовної майстерності з часів 

Григорія Сковороди донині, однак більш притаманна мові громадських діячів та 

поетів. 

7) У третю групу за кількістю прикладів об’єднано анафору, порівняння та 

парцеляцію. Анафору використали митці слова різної доби, однак більш 

поширена вона в афоризмах нової та сучасної української літератури. Дібрані 

приклади ілюструють віршовану мову крилатого вислову, оскільки ця 

стилістична фігура притаманна тільки їй. Добираючи приклади парцеляції, 

встановили, що більшість афоризмів складається із основного висловлювання 

(базової частини) і одного парцелята. За кількістю знайдених прикладів можна 

вважати майстром цього засобу А. Крижанівського, літератора ХХ століття. 

8) Четверту групу за кількістю складають тавтологія, паралелізм та полісиндетон. 

Паралелізм як засіб поетичної мови найширше представлений у крилатих 

висловах Тараса Шевченка. Полісиндетон не так активно використаний у мові 

крилатого вислову, однак притаманний афоризмам періоду давньої літератури, 

які за будовою близькі синтаксичним конструкціям біблійних текстів. У новій 

українській літературі стилістичну фігуру активно використав Тарас Шевченко, а 

в період ХХ століття – Василь Стус. За кількістю знайдених зразків тавтології в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Висловлювання
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афоризмах збірки можемо стверджувати, що це одна з провідних стилістичних 

фігур, яка поширена у афоризмах ХІХ-ХХ століття. 

9) Серед стилістичних фігур афоризмам менше притаманна градація, ніж інші 

засоби виразності мови. Найчастіше це нанизування слів чи виразів із 

зростаючим чи спадаючим значенням, що помітно у творчості Тараса 

Григоровича Шевченка.  

10) Відбір тих чи інших засобів, які використовуються при будові таких 

експресивних стислих текстів як афоризми, залежить, по-перше, від стилю автора 

та згодом стає відмінною особливістю його творів, але у той же час, судячи із 

наведених прикладів, використання певних засобів може бути типовим для 

кількох авторів. Так, наприклад, використання однакових лексичних одиниць 

пояснюється тематикою творів, яка може співпадати. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що, зосередивши увагу на 

синтаксичній організації тексту, нам вдалося виділені типові стилістичні фігури як 

важливі компоненти афоризму, що служать для логічного виділення і 

впорядкування тексту, увиразнення і підсилення його фонетичних і лексичних, 

словотвірних і граматичних засобів. 

Виявлення синтаксичних та стилістичних особливостей афоризмів дозволить 

не тільки поглибити уявлення про синтаксис афоризму та систему виражальних 

засобів, а й сприятиме підвищенню культури мовлення її носіїв. Це зумовлює 

актуальність теми дослідження. 

Результати наукової роботи апробовані на уроках української мови в 11 класі 

під час вивчення теми «Лінгвістична риторика», зокрема «Виражальні засоби 

риторики», та на засіданні гуртка МАН Пісківської гуманітарної гімназії.  

Дослідження може мати широке практичне застосування на уроках 

української мови та літератури для поглиблення знань з теорії літератури, 

афористики. Вона буде цінна у позакласній роботі зі старшокласниками для 

активного вираження концентрованої думки. 
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Актуальність даного дослідження розкривається у процесі вивчення 

лайфхаків як стратегії і методики, узятих на озброєння для того, щоб більш 

ефективно використовувати їх під час вивчення української мови. 

Наукова новизна: було зроблено спроби систематизувати вже існуючі 

теоретичні матеріали з даного питання, а також виконати власні спостереження та  

дослідження, зробити певні висновки та узагальнення у вивченні питання 

лайфакінгу. 

Об’єкт дослідження: набір методик і прийомів «злому» навколишнього 

життя для спрощення процесу досягнення поставлених цілей за допомогою різних 

корисних порад і хитрих трюків.  

Предмет дослідження: лайфхаки з української мови, їх доцільність та 

ефективність під час вивчення предмету.  

Мета дослідження: з’ясувати та обґрунтувати особливості використання 

лайфхаків з української мови.  

Завдання науково – дослідницької роботи: 

 дослідити історію виникнення терміну «лайфхак»; 

 проаналізувати інструменти та методики лайфхакінгу; 

 виявити ознаки лайфхаків; 

 з’ясувати ефективність та застосування лайфхаків під час опрацювання різних 

мовних тем; 

 провести соціологічне дослідження з питань доцільності використання 

лайфхаків як у повсякденному житті, так і під час вивчення предмету. 
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 Основними методами дослідження у вивченні даної проблеми визначено: 

 теоретичні: узагальнення матеріалів і фактів, що стосуються теми дослідження;  

 емпіричні: аналіз та оцінювання з метою вивчення актуальності 

досліджуваного питання. 

 Поняття «лайфхак» зародилося в 1980-х роках в IT-середовищі. У 2004 році 

О'Браєн виступав на конференції O'Really Emerging Technology в Сан-Дієго 

(Каліфорнія, США). Його доповідь називалася «Life Hacks - Tech Secrets of 

Overprolific Alpha Geeks». У 2006 році Американська спілка з вивчення 

діалектів назвала lifehack одним із найбільш корисних слів після podcast. У 

2005 році явище підкорило Інтернет, і відтоді залишається одним із 

найпопулярніших запитів усіх пошукових систем. У 2011 році термін з'явився 

на онлайн-сторінках «Оксфордського словника». 

 — сукупність спеціальних прийомів і способів, що 

полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення 

штучних асоціацій. — діаграма, на якій відображають слова, ідеї, 

завдання або інші елементи, розташовані радіально навколо основного слова 

або ідеї. Використовуються для генерування, відображення, структурування та 

класифікації ідей і як допоміжний засіб під час навчання, організації, 

розв'язання проблем, прийняття рішень та написання документів. Керування 

часом, тайм-менеджмент – сукупність методик оптимальної організації часу 

для виконання поточних задач, проектів та календарних подій. 

інженерія — це наука, що вивчає людську поведінку та фактори, які на неї 

впливають. Основною метою соціальної інженерії є дослідження причин тої чи 

іншої поведінки людини, обставин та середовища, що впливають на 

формування системи цінностей індивіду та їх поведінки. 

 Проаналізувавши термінологію і походження лайфхаку, ми виявили такі 

головні ознаки: оригінальний та нестандартний погляд на проблему, економія 

ресурсів (час, гроші, сили та інше), спрощення різних сфер життя (робота, 

освіта, відносини, здоров'я, самовдосконалення тощо), легкість застосування, 

користь для великої кількості людей. 

 Лайфхаки у формі корисних порад призначені для вивчення української мови. 

Вони допоможуть засвоїти найскладніші орфограми й пунктограми з 

української мови.  Також лайфхаки спрямовані на вироблення мовленнєвих 

компетенцій, стимулюють розвиток критичного мислення та творчого підходу. 

Вони можуть бути цінними для усіх зацікавлених в опануванні безмежжя 

української мови.   



 
 

282 

 

 Нами було проведено соціологічне дослідження з метою визначення ролі 

лайфхаків у повсяденному житті та під час вивчення української мови.  Було 

поставлено 4 питання. В опитуванні брали участь  136 респодентів  підліткової 

вікової категорії. Перше питання полягало в тому, чи використовують дані 

особи лайфхаки у повсякденному житті. Зі 136 голосуючих 68 осіб, що 

становить 50% від всієї кількості, вибрали позитивну відповідь. Друге наше 

питання було сформовано таким чином: «Чи використовуєте ви лайфхаки при 

вивченні шкільних предметів?».  Варто зазначити, що зі 112 опитаних лише 41, 

що становить 37%, використовують їх у школі. Третє питання полягало у тому, 

чи використовують школярі лайфхаки при вивченні української мови. І, 

проаналізувавши результати, ми робимо висновки: зі 128 осіб 78, що становить 

61%, використовують корисні поради у  вивченні мови. Останнім було питання 

про ефективність та доцільність використання лайфхаків при вивченні 

шкільних предметів. Зі 117 осіб 83,що становить 71% , вважають лайфхаки 

важливими у навчальному процесі. 

 Загалом, респоденти використовують лайфхаки у повсякденному житті та при                

вивченні української мови. 

Структура роботи відповідає меті дослідження, її головним завданням і 

відтворює послідовність їх розв’язання. Наукова робота складається зі вступу, 

двох розділів, 11 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг роботи – 40 сторінок. 

Практична цінність роботи. Результати даного дослідження можуть бути 

використані в межах програми школи з української мови, факультативного 

курсу, соціології; в освітньому процесі студентів-філологів. 

 

 

СЕКЦІЯ: РОСІЙСЬКА МОВА 

 

ПРОСТОРЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СКАЗКАХ В. ВЫСОЦКОГО 

 

              Автор:  Агалиева Анна, ученица 10 класса Белоцерковского 

коллегиума Белоцерковского городского совета 

             Научный руководитель: Бондаренко Оксана Васильевна, 

учитель русского языка и мировой литературы  Белоцерковского 

коллегиума Белоцерковского городского совета 
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       Употребление просторечных единиц является неотъемлемым атрибутом  

современных художественных произведений разных жанров.  В. Высоцкий в своих 

песнях блестяще реализовал возможности просторечий, их эмоционально-

экспрессивное воздействие на читателя. Особый интерес представляет просторечная 

лексика в сказках поэта. Следовательно, недостаточное изучение  особенностей 

просторечий,  функционирования их в текстах сказок и их роль в авторском замысле 

определяет актуальность работы. 

        Объект исследования – сказки В. Высоцкого: «Про дикого вепря», «Песня-

сказка о нечисти», «Песня-сказка про джинна», «Лукоморья больше нет», «Странная 

сказка». 

        Предметом исследования являются просторечные единицы в сказках В. 

Высоцкого. 

       Целью данной работы является выявление особенностей использования 

просторечных лексем в сказках В. Высоцкого. 

       В результате исследования сказок В. Высоцкого мы пришли к выводу, что автор 

активно употребляет просторечные единицы на различных уровнях языка 

(фонетика, лексика, морфология, синтаксис), что придает речи образность, 

выразительность, доступность.  

       Результатом исследования является систематизация и обобщение 

особенностей использования просторечных элементов в сказках В. Высоцкого. Это 

подтверждает гипотезу, что просторечия являются главной составляющей 

индивидуального стиля В. Высоцкого, своеобразным способом выражения 

авторского замысла поэта. 

 

СЕКЦІЯ: ІСПАНСЬКА МОВА 

 

 

ВЗАЄМОВПЛИВ БАCКСЬКОЇ ТА ІСПАНСЬКОЇ МОВ 

 

        Автор: Волочай Мілана, учениця 11 класу Іванківського 

районного ліцею, вихованка гуртка Київського обласного 

комунального позашкільного навчального закладу «Мала 

академія наук учнівської молоді Іванківського району 

        Науковий керівник: Пархоменко Світлана Олексіївна, 

вчитель іспанської мови Іванківського районного ліцею 

Іванківського району 
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Баскська мова – це неіндоєвропейська мова, що не пов’язана із жодною іншою 

відомою мовою. Баскською мовою розмовляють більше ніж півмільйона осіб у 

Країні Басків і на південному заході Франції. Сьогодні є можливість прослідкувати 

взаємовплив баскської мови та інших мов, з якими вона контактувала протягом 

певного часу.  

Потрібно аналізувати особливості баскської для продовження вивчення 

походження цієї особливої через її своєрідну структуру мови. Знання того, як 

оцінювати відмінності між народами та різними культурами та уникати можливих 

мовних конфліктів, є важливим для розвитку багатьох країн світу, і в цьому полягає 

актуальність нашого дослідження.  

Баскська мова (euskera, eusquera, éuskara, vascuence, vasco, éuskaro, vascongado, 

eskuara, üskara) також відома в сучасному світі як біскайська мова, є 

неіндоєвропейською мовою, якою говорять на територіях Іспанії та Франції, що 

межує з Біскайською затокою. Крім Країни Басків та Автономної провінції Наварра, 

де ця мова є офіційною, баскську вивчають у країнах, де існують центри з вивчення 

баскської мови, а саме: у Франції, Італії, Німеччині, Росії, США, Мексиці, 

Венесуелі, Чилі, Австралії, Уругваї та Аргентині. 

Хуліо Каро Бароя, іспанський історик, антрополог, мовознавець і фольклорист 

писав, що баскська мова є однією з небагатьох мов, якою на сьогоднішній день 

говорять в Європі й яка не сходить з індоєвропейської магістралі нарівні з такими 

мовами, як фінська, угорська, естонська, грузинська, турецька та мальтійська [3].  

Мета дослідження: проаналізувати взаємодію баскської та іспанської мов на 

різних рівнях. 

Завдання науково-дослідницької роботи: 

− дослідити походження та історію розвитку баскської мови; 

− проаналізувати фонологічні, фонетичні та граматичні особливості баскської 

мови; 

− розглянути причини лінгвістичного конфлікту між баскською та іспанською 

мовами; 

− вивчити взаємовплив баскської та іспанської мов на фонетичному та лексичному 

рівнях. 

Об’єктом дослідження є вивчення історичних і мовних процесів, що 

відбувалися на території існування баскської мови.  

Предметом дослідження є мовне вираження взаємовпливу баскської та 

іспанської мов. 
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Методами дослідження є метод аналізу (аналіз сучасної мови та її розвитку; 

аналіз граматичних, фонетичних і лексичних елементів); метод оцінювання даних 

(оцінювання інформації у процесі дослідження). 

 

 

СЕКЦІЯ: ІСПАНСЬКА МОВА 

 

 

                  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЛЕНГУ В ІСПАНСЬКИХ ЗАСОБАХ  

                                    МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

        Автор: Петрова Міла, учениця 10 класу КЗ КОР 

«Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-

ІІІ ступенів - Центр реабілітації» 

        Науковий керівник: Гершуненко Ольга Василівна, учитель 

іспанської мови КЗ КОР «Володарська спеціалізована 

загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів - Центр 

реабілітації» 

 

 

Актуальність обраної теми зумовлена загальною спрямованістю сучасних 

досліджень на вивчення особливостей впливу ЗМІ на людину. Популяризація 

сленгового лексикону в засобах масової інформації останнім часом стає явищем 

звичним, повсякденним та певним чином закономірним. Молодіжний сленг 

характеризується швидкою змінюваністю лексичного складу, який на кожному 

етапі свого розвитку потребує нових досліджень, поглибленням міжнародних 

культурних та освітніх зв’язків, необхідністю застосування до його вивчення нових 

підходів, зокрема лінгвокогнітивного та соціокогнітивного та соціолінгвістичного, 

а також браком відповідних досліджень на лінвістичному просторі України. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

дослідити використання сленгу в іспаномовних засобах масової інформації. 

Відповідно до поставленої мети були визначені завдання дослідження: 

 теоретично обґрунтувати поняття «сленгу» в молодіжному мовленні; 

 прослідкувати історію розвитку терміну; 

 проаналізувати основні джерела сленгу;  



 
 

286 

 

 охарактеризувати стан використання сленгу в іспаномовних засобах 

масової інформації. 

Об’єкт дослідження – сленг в молодіжному мовленні. 

Предмет дослідження – особливості використання сленгу в іспаномовних 

засобах масової інформації. 

Матеріал дослідження – тексти іспаномовних періодичних видань; праці 

вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені висвітленню піднятої проблеми; 

словники сленгу. 

 

СЕКЦІЯ: ІСПАНСЬКА МОВА 

 

 

                   ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ФУТБОЛУ 

      

              Автор: Волочай  Діана, учениця 11 класу  Іванківського 

районного ліцею Іванківського району 

              Науковий керівник: Пархоменко Світлана Олексіївна, 

вчитель іспанської мови Іванківського районного ліцею 

Іванківського району 

 

 

 

 

 

Актуальність дослідження. Футбол – це одна із визначальних областей 

соціуму, що має суттєвий вплив на формування культури особистості, її інтересів, 

смаків, на настрій мільйонів людей по всій планеті. Футбол – це вид спорту номер 

один у світі. На ряду з цим футбольна лексика залишається невід’ємною частиною 

спілкування серед сучасних вболівальників та спортсменів. Актуальність 

футбольних фраз, сленгів не втрачатиметься й надалі. 

Мета роботи – вивчити і проаналізувати футбольну лексику з лексико-

семантичної точки зору. 

Завдання дослідження: 

 визначити термін запозичення і його загальні характеристики; 

 класифікувати їх відповідно до рівня адаптації та необхідності слова; 
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 визначити причини виникнення запозичення в іспанській мові; 

 ознайомитися з походженням та еволюцією футболу; 

 дослідити морфологічний опис футболу; 

 визначити справжнє значення кожного терміну і прослідкувати їхнє запозичення.  

Об’єкт дослідження – футбольна мова як частина мовознавства. 

Предмет дослідження - лексико-семантичний аналіз футбольної мови. 

Методи дослідження: 

● метод аналізу - щоб зрозуміти, що таке футбол, його походження, розвиток та 

проаналізувати його особливості; 

● метод дедукції - спочатку ми говорили про мову футболу взагалі, а потім 

перейшли до різних типів згаданої мови; 

● метод класифікації - цей метод був використаний при поясненні футбольної 

мови, для чого ми взяли класифікацію мов, зроблених Хосе Франциско Мединою 

Монтеро; цей метод також використовувався для представлення розділу 

спортивної мови, зробленої Нестором Ернандесом Алонсо; 

● метод пошуку; 

● метод узагальнення, який допоміг нам зробити висновки. 

 

 

СЕКЦІЯ: ІСПАНСЬКА МОВА 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ АФІКСАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ В ІСПАНСЬКІЙ 

ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

      

        Автор:  Перепона Олександра, учениця 10 класу 

Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 імені В. 

Стуса Броварської міської ради 

       Науковий керівник: Мурадян  Анна Арутюнівна, учитель 

іспанської мови Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №5 імені В. Стуса Броварської міської ради 
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Актуальність теми дослідження. В даній роботі я хочу дослідити 

особливості формування афіксальної деривації в іспанській і українській мовах. 

Дослідження зумовлено об’єктивною потребою вивчити дериваційний потенціал 

мови, встановити структурно-семантичні типи їхніх словотвірних парадигм. 

Недостатня вивченість процесів словотворення, що відбувається на сучасному 

етапі розвитку, та необхідність вивчення найпродуктивніших афіксів в сучасній 

іспанській мові дає новий поштовх до більш уважного і детального їх вивчення. 

Предметом дослідження є різноманітність афіксів, префіксів на суфіксів в 

іспанській мові. 

Мета роботи: представлення і пояснення формування афіксальної 

деривації, яка є продуктивною в іспанській морфології сьогодні. 

Завдання роботи: 

- показати різноманітність афіксів, які використовуються в іспанській мові 

для утворення слів; 

- виконати порівняльний аналіз афіксального словотворення іменних 

інновацій в іспанській і українській мовах; 

- показати типове і притаманне лише одній з мов на прикладах деривації. 

Методи дослідження: вивчення та аналіз відповідної літератури, 

порівняння словотворення в іспанській та українській мовах. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в даній роботі досліджується 

специфіка словотвору в сучасній іспанській мові, його різнобічності, у 

різноманітності його зв’язків, змін, які постійно відбуваються в мові. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати можуть 

використовуватися у викладі курсу теоретичної граматики, лексикології, як 

теоретичних дисциплін. 
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА  

 

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕЙСЬКОГО ТА ЯПОНСЬКОГО ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ 

 

         Автор: Бобко Юлія, учениця 10 класу 

Великодимерського навчально-виховного об’єднання 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади                               

        Науковий керівник: Дудар Аліна Віталіївна, учитель 

англійської мови Великодимерського навчально-виховного 

об’єднання Великодимерської об’єднаної територіальної 

громади 

 

 

 

 
 

 

Світ глобалізується, і щоб устигнути за ним, потрібно володіти не однією 

мовою. Мова – живий організм, який реагує на найменші зміни в суспільстві.У 

лексичному складі кожної мови певне місце посідає лексика, запозичена з інших 

мов. Звернемо увагу, що запозичення є скрізь, оскільки жоден народ не живе 

відокремлено від інших народів. Вивчення запозичень є важливим аспектом у 

долученні до культурно-просвітницької діяльності певної країни. 

Предмет дослідження: корейський та японський варіанти англійської 

мови – від формування, виокремлення видів запозичень, до шляхів створення 

нових калькувань. 

Мета роботи – дослідити тенденції розвитку інтеграційних процесів 

корейського та японського варіантів англійської мови; з’ясувати та 

схарактеризувати  динаміку процесів запозичення, функціонування іншомовних 

слів, здійснити аналіз семантичних зрушень у них. 

Актуальність теми роботи пояснюється малодослідженістю особливостей 

вживання англіцизмів в корейській та японських мовах. 

Новизна дослідження полягає в тому, що в ньому: а) вперше 

проаналізовано особливості формування, поширення та тенденції розвитку 

корейського і японського варіантів англійської мови; б) розроблено розширені 

функціонувальні класифікації запозичених англо-американізмів; в) досліджено 

вплив англіцизмів у різних культурних сферах на становлення державних мов.  
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При написанні наукової роботи було використано мінімум літератури і 

максимум власних спостережень під час перебування у Південній Кореї та 

наведено думки вчених-дослідниківіз приводу теми дослідження. 

Теоретичне значення. Результати дослідження сприяють збагаченню 

знань про корейську та японську культури, їх історичний розвиток, особливості 

функціонування англіцизмів в азіатських країнах і надають можливість 

формувати уявлення  про специфіку мовних явищ у Південній Кореї та Японії. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати, а 

також зібраний матеріал можуть знайти практичне використання тими, хто 

відвідує Південну Корею та Японію; допоможуть уникнути непорозумінь та 

бар’єру у спілкуванні, що спостерігається в розвитку життєдіяльності в сучасному 

світі. Підготовлені додатки ілюструють важливість потреби у знанні корейського 

варіанту англійської мови та японського варіанту англійської мови та можуть 

слугувати лінгвістичним підґрунтям для глибинного вивчення їх особливостей. 

Висновки та узагальнення, здійснені у дослідженні, можуть бути залучені до 

написання посібників для поціновувачів азіатської культури, викладання курсів з 

компаративної лінгвістики та у роботі лінгвістичних гуртків. 

Наступною сферою нашої пошукової діяльності ми визначили створення 

тлумачного словника функціонуючих англіцизмів корейського та японського 

варіантів англійської мови та ретельне дослідження  культурних проявів нових 

мовних феноменів. 

 

СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

 

ДІАЛЕКТИ ТА АКЦЕНТИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

 

   Автор: Починок Марія, учениця 10 класу Ірпінської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 

з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені З. 

Алієвої Ірпінської міської ради 

         Науковий керівник: Хайлов Андрій Миколайович, 

учитель англійської мови Ірпінської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з вивченням 

іноземних мов (школа лінгвістики) імені З. Алієвої Ірпінської 

міської ради 
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Актуальність теми дослідження. Вивчення лексичного складу діалектів та 

акцентів залишається одним із актуальних завдань у вітчизняній і зарубіжній 

лінгвістиці. Увага до всебічного вивчення діалектів та акцентів зумовлена низкою 

причин, серед яких і зацікавленість науковців щодо історії розвитку рідної мови, 

матеріальною й духовною культурою свого народу. 

Мета наукової роботи: на основі аналізу доктринальних джерел вітчизняної 

та зарубіжної лінгвістики розглянути діалекти та акценти шляхом визначення 

особливостей їхнього функціонування у Великій Британії. 

Для досягнення поставленої мети були поставлені такі основні завдання: 

– розкрити поняття та ознаки діалектів; 

– проаналізувати класифікацію та види діалектів Великої Британії; 

– дослідити акцент як одну із специфічних особливостей діалекту 

лінгвістики; 

– визначити проблеми фонетичної особливості вимови мовця; 

– провести компаративний аналіз діалектів сполученого королівства з 

Received Pronunciation. 

Об’єктом дослідження є граматичні, лексичні та фонетичні властивості 

діалектів Великої Британії. 

Предметом дослідження є діалекти та акценти Великої Британії. 

Методологічний інструментарій дослідження обрано з урахуванням мети і 

задач, а також предмета та об’єкта наукового дослідження. Методологічну основу 

дослідження наукової роботи становили загальнонаукові (абстрагування, 

узагальнення, формалізація, моделювання) та емпірико-теоретичні (аналіз, синтез) 

методи. 
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОРІВНЯННЯ СЕМАНТИЧНОГО ЗМІСТУ СУЧАСНОГО 

АМЕРИКАНСЬКОГО ТА БРИТАНСЬКОГО ВАРІАНТІВ МОЛОДІЖНОГО 

АНГЛІЙСЬКОГО СЛЕНГУ У ВЕКТОРІ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

          Автор: Шевченко Ганна, учениця 11 класу Броварської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 7 Броварської міської 

ради 

         Науковий керівник: Лиховська Юлія Олегівна, учитель 

англійської мови Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  

№ 7 Броварської міської ради 
 

    

 

 

 

Метою роботи є дослідження поняття сленгу як різновиду соціальних 

діалектів, основні тенденції його розвитку та причини поширення, систематизація 

основних відмінностей обох варіантів сленгу в англійській мові, виявлення 

відмінностей британського і американського варіантів англійського сленгу. 

Актуальність роботи полягає в проведенні систематизації сленгових                  

новотворів британських та американських школярів, що досі не було предметом 

спеціального дослідження в мовознавстві. 

Головним завданням роботи є визначення граматичних та лексичних 

відмінностей між британським і американським варіантами англійської мови. 

Підсумком роботи є створення характеристики функціонування 

англійського сленгу з декількох мовознавчих ракурсів. 
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

ВИВЧЕННЯ ІДІОМАТИЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ ТВАРИННИМ КОМПОНЕНТОМ 

 

       Автор: Горова Олександра, учениця 11 класу Обухівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №5 із поглибленим вивченням іноземних мов – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» 

         Науковий керівник: Ступак Зоя Степанівна, учитель 

англійської та німецької мов Обухівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 із 

поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №5» 

 

 

Фразеологізми є одним з найбільш яскравих та дієвих засобів мови. 

Метафоричність, емоційність та експресивність – це ті якості фразеологізмів, що 

надають мові образності та виразності, адже фразеологізми не лише 

відображають уявлення народу про світ та його специфічні ментальні 

особливості, а й усю складність і багатогранність мови. 

Об’єкт дослідження становлять фразеологізми сучасної англійської мови, 

у структурі яких присутні зооніми. 

Предметом дослідження є сутність зоонімів як компонентів 

фразеологічних одиниць англійської мови. 

Мета дослідження: проаналізувати, наскільки важким є переклад 

фразеологізмів із зоонімами та їх компонентних складових. 

Основні завдання дослідження: 

1. з'ясувати, наскільки значення зооніма може впливати на загальне 

значення фразеологічної одиниці; 

2. виявити семантичні можливості даних компонентів у сфері системних 

зв'язків; 

3. розглянути, якою мірою наявність зооніма впливає на переклад 

фразеологізму. 

Методи дослідження: 

 − пошук інформації про ідіоми, їх походження, структуру, поширення в 

літературі та розмовній лексиці людей; 

− перевірка отриманих знань на практиці; 

− порівняння українських та англійських ідіом; 
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− порівняння британського та американського варіантів англійської 

мови; 

− проведення досліджень та опитувань; 

− аналіз отриманих результатів та формулювання їх у висновки. 

Актуальність роботи обумовлена тим, що спілкування стало однією з 

найважливіших складових існування суспільства. Широкий процес, який 

отримав назву «глобалізація», поступово охоплює всі частини світу. Люди 

стають ближчими у сфері спілкування, тому їх вплив один на одного 

поширюється із колосальною швидкістю. Отже, дослідження фразеологічних 

одиниць є одним з методів наближення до вивчення та накопичення лексичного 

запасу. 

Наукова новизна роботи полягає в особистому погляді автора на 

використання ідіом в англійській та українській мовах, в аналізі, систематизації 

та узагальненні матеріалів про ідіоми. 

Структура даної роботи: вступ, теоретична частина, практична частина 

(дослідження походження і використання ідіом із тваринним компонентом), 

висновки до кожної частини, список літератури та використаних Інтернет 

ресурсів, додатки до наукової роботи. 

 

 

СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

ФРАЗОВІ ДІЄСЛОВА ЯК ФЕНОМЕН АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

          Автор: Воробйова Анастасія, учениця  9 класу 

Опорного навчального закладу «Щасливський навчально-

виховний комплекс «ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дитячий садок» Бориспільської районної ради 

           Науковий керівник: Гарнага Ніна Борисівна, учитель 

англійської мови Опорного навчального закладу «Щасливський 

навчально-виховний комплекс «ліцей – загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Бориспільської районної ради  

 

 

Мета дослідження – аналіз основних типів фразових дієслів в англійській 

мові та труднощів, з якими зустрічаються іншомовні користувачі при їх вивченні. 
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Об’єкт дослідження – найбільш поширені фразові дієслова сучасної 

англійської мови (згідно Програми зовнішнього незалежного оцінювання). 

Предмет дослідження – способи перекладу, вживання та вивчення фразових 

дієслів. 

Для дослідження поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

1) визначити місце фразових дієслів у системі лексичних одиниць сучасної 

англійської мови; 

2) дослідити структуру та характерні ознаки фразових дієслів; 

3) узагальнити існуючі класифікації фразових дієслів; 

4) виявити особливості вживання та перекладу фразових дієслів; 

5) розробити і запропонувати власну методику подолання труднощів при вивченні 

та запам’ятовуванні фразових дієслів; 

6) укласти шкільний міні-словник фразових дієслів. 

Актуальність дослідження фразових дієслів пояснюється високою 

частотністю їх вживання, проникненням у різні функціональні стилі та 

значущістю для акту комунікації.  

Результатом дослідження є розроблена методика подолання труднощів 

при вивченні та запам’ятовуванні фразових дієслів шляхом складання 

мікротекстів за обраною тематикою, а також укладений шкільний міні-словник 

фразових дієслів. 

У ході виконання роботи зроблено такі висновки: 

– фразове дієслово є мовним феноменом суто англійської мови, і тому є 

складними у вивченні та розумінні для іншомовних користувачів; 

– дієслівний компонент фразового дієслова разом із постпозитивним 

компонентом складають нероздільну семантичну єдність. Різноманітні 

відтінки значення цій єдності надає постпозитив, у той час, як у дієслівному 

компоненті міститься загальне лексичне значення фразового дієслова та його 

граматичні характеристики; 

– коректне вживання фразових дієслів робить мовлення природнішим, а 

правильне розуміння і відтворення їх українською мовою є ознакою високого 

рівня опанування англійською мовою. 

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання 

його результатів на різних етапах вивчення англійської мови, зокрема і в процесі 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

ВИКОРИСТАННЯ СЛЕНГОВИХ КОНСТРУКЦІЙ У КІНЕМАТОГРАФІ 

 

          Автор: Порвіш Марія, учениця 11 класу Фастівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Фастівської міської ради 

          Науковий керівник: Демиденко Аліна Леонідівна, учитель 

англійської мови Фастівської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів№4 з поглибленим вивченням іноземних мов Фастівської 

міської ради 

 

 

 

 

 

 Актуальність дослідження: англійська мова – мова міжнародного 

спілкування. У наш час без знань цієї мови важко влаштуватися в житті. І хто б що 

не казав, а сленг залишається важливою складовою в англійській мові. Аналіз 

вживання сленгізмів у англомовних фільмах та серіалах допоможе більш глибоко 

ознайомитися з цим явищем. До того ж, кінопереклад завжди буде актуальним. 

Метою роботи є дослідження сучасного англійського сленгу його   

характеристик, виникнення, еволюції розвитку, впливу на сучасне суспільство та 

його використання у кінематографі. Реалізацію означеної мети дослідження 

обумовило вирішення таких завдань: 

1. Дослідити таке явище як «англійський сленг». 

2. Знайти приклади вживання сленгізмів у сучасному кінематографі. 

3. Порівняти російський та український переклади цих сленгізмів, визначити, 

які з них будуть більш влучними. 

4. Знайти головну проблему адаптації до мов (українську, російську).  

Новизна дослідження: вперше в науковій роботі на тему англійського сленгу 

ми спробуємо порівняти український і російський переклад англомовних 

сленгізмів, до того ж, перевіримо, які з варіантів перекладу є більш влучними. 

Об’єктом дослідження є молодіжний сленг, джерела сленгу, його види, 

структура, вживання у фільмах і серіалах 

Предметом дослідження є англомовні фільми, український і російський 

переклад цих фільмів. 
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Результатом дослідження є систематика знань про сучасний англійський 

сленг  як спосіб спілкування, який використовується у сучасному кінематографі.  

Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості 

використання систематизованого емпіричного матеріалу, теоретичних положень, 

узагальнень і висновків та оцінок, наведених у ньому, при підготовці 

узагальнюючих наукових праць з англійської мови, а також у процесі викладання 

загальних і спеціальних курсів з англійської мови у вищих та середніх навчальних 

закладах. 

 

 

СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ СТІВЕНА КІНГА НА РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ ЖАНРУ 

ЖАХІВ 

 

         Автор: Новікова Анастасія,  учениця 11 класу Згурівського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів» Згурівської районної ради 

         Науковий керівник: Остапенко Вікторія Миколаївна, 

учитель англійської мови Згурівського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Згурівської районної ради 

 

 

 

Актуальність дослідження наукової роботи полягає у вивченні 

особливостей впливу творчості Стівена Кінга на жанр жахів та сучасну світову 

літературу в цілому, так як цей письменник став культовим автором та має значний 

авторитет у літературному світі.   

Мета роботи - визначити особливості стилю написання творів Стівена 

Кінга, обґрунтувати феномен популярності «короля жахів». 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

 Провести аналіз творчого та життєвого шляхів письменника; 

 провести дослідження особливостей його авторського стилю; 

 визначити, які стилістичні засоби використовує автор для створення 

атмосфери жаху та досягнення бажаного ефекту страху; 
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 визначити вплив Стівена Кінга на формування творчого шляху 

сучасних авторів; 

Об’єкт дослідження: творча спадщина Стівена Кінга, художні твори 

письменника створені за сорок років літературної діяльності. 

Предмет дослідження: вплив творчості Стівена Кінга на жанр жахів, 

феномен популярності письменника та актуальність його творів.   

Методи дослідження: теоретичні, аналіз, опитувальні.  

Основне опитування було проведене серед учнів Згурівського НВК 

«Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» безпосередньо та підлітків з країн 

СНД через соціальні мережі. Вік опитуваних 14-18 років. Загалом було опитано 

близько ста підлітків. Респондентів попросили відповісти на запитання про те, як 

часто вони читають, яким жанрам надають перевагу та чи знайомі вони з творчістю 

Стівена Кінга.  

Окремо учням Згурівського НВК були поставлені наступні запитання: чи 

дивляться вони фільми жахів, чи переглядали вони екранізації творів Кінга, чи 

хотіли б прочитати книгу жахів/переглянути фільм, та яку історію вони б вибрали. 

А також було проведено аналіз творчості Кінга на основі книг автора.    

Практичне значення одержаних результатів. Теоретично було визначено 

вплив творчості Стівена Кінга на жанр жахів та на формування творчого шляху 

авторів-початківців, головних ознак його письмового стилю, феномен творчості 

автора, популярність його творів серед молоді в добу новітніх технологій. 

Структура роботи. Дана робота МАН складається із вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.  
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

НАЙПОПУЛЯРНІШІ АНГЛІЙСЬКІ СЛОВА У СЛОВНИКАХ ІЗ ПОГЛЯДУ 

ВИДАВНИЦТВ І ЛЕКСИКОЗНАВЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У КОНТЕКСТІ              

СУЧАСНИХ ПОДІЙ 

 

        Автор: Ткаченко Валерія, учениця 10 класу 

Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради 

         Науковий керівник: Кравчук Наталія Леонідівна, 

учитель англійської мови Білоцерківського колегіуму 

Білоцерківської міської ради 

 

 

 

 

Лінгвістична наука XXI століття прагне втілити в словниковій формі всі 

аспекти отриманих знань, тому в новітніх словниках об’єктом опису стають не 

тільки слова, а й інші мовні одиниці. В динамічному суспільстві, що постійно 

прагне самовдосконалення й високо цінує освіту, словники мають величезне 

значення. 

Об’єкт дослідження: найвідоміші словники англійської мови від 

американських та британських видавництв та лексикознавчі організації. 

Популярність словників лише збільшується кожного року. Словники відіграють 

велику роль у сучасній культурі, у них відбиваються знання, накопичені 

суспільством протягом століть. Вони служать цілям опису і нормалізації мови, 

сприяють підвищенню правильності і виразності мови її носіїв. А також є  

точним відбитком подій сучасності у розрізі збагачення словникового запасу. 

Отже, у зв’язку з цим цілком очевидною є актуальність даної роботи. Адже, 

неможливо уявити вивчення будь-якої мови без словника. Важливість і 

необхідність словника в сучасному світі очевидна і незаперечна.  

Предмет дослідження: слова-переможці англійської мови у щорічній 

номінації «Слово року» з точки зору словників та лексикознавчих організацій. 

Мета дослідження: на основі дослідження існуючих матеріалів детально 

проаналізувати та дослідити найвідоміші словники англійської мови від 

Американських та Британських видавництв та лексикознавчих організацій щодо 
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вибору  найпопулярніших слів року та класифікувати обрані слова-фаворити з 

точки зору історичних подій сучасності. 

Результати дослідження: нова лексика, яка співвідноситься із життям 

суспільства, становить найбільшу соціофункціональну групу інновацій останніх 

десятиліть. Це свідчить про зростання впливу чинників, пов’язаних із розвитком 

суспільства. А, словники відіграють велику роль у сучасній культурі, і служать 

віддзеркаленням розвитку суспільства. Слова, що увійшли до номінації «Слово 

року» - це не просто слова, а цілі фрази чи вирази,  які не повинні бути абсолютно 

новими, але вони повинні бути помітними та популярними протягом року. 

Найпопулярніші слова англійської мови з точки зору видавництв та 

лексикознавчих організацій переплітаються та тісно пов’язані із сучасними 

історичними подіями  в світі і відображають зміни в соціумі як позитивні, так і 

негативні. 

 

 

СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

ВІДТВОРЕННЯ МІФОЛОГЕМ ТА ФОЛЬКЛОРИЗМІВ ЯК СКЛАДНИКІВ 

ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ ДЖ. РОУЛІНГ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ 

 

 

          Автор: Шемчук Дмитро, учень 9 класу Бучанської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№5 Бучанської міської ради 

          Науковий керівник: Гурбич Юлія Володимирівна, 

учитель англійської мови Бучанської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Бучанської 

міської ради 
 

 

          Твори Дж. Роулінг складають цикл фантастичних романiв, що поєднуються 

мiж собою не тiльки певною сюжетною лiнiєю, але й переплетенням реального та 

уявного свiтiв, фольклору та мiфу. Численнi мiфологеми та фольклоризми 

гармонiйно доповнюють сюжетне навантаження романів Дж. Роулiнг і становлять 

надзвичайний iнтерес для наукового дослiдження. 
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          Актуальнiсть дослiдження полягає у спробi комплексного аналізу 

мiфологем та фольклоризмiв у романі Дж. Роулiнг та  їx  вiдтворення  в 

українському перекладі. Твори письменницi користуються в Українi 

надзвичайною популярнiстю. Джоан Роулiнг стала своєрiдним новатором у жанрi 

фентезi, вдало поєднавши архетипи та образнi системи рiзних культур. 3 

мiфологемами романiв письменницi проводиться багато паралелей, якi, на жаль, 

представленi лише як спроби iнтерпретувати окремi образи та явища. Грунтовних 

дослiджень мiфологем та фольклоризмiв як складникiв образної системи творiв 

Дж. Роулiнг на матерiалi українського перекладу здiйснено не було. 

          Мета  дослiдження полягає у  виявленнi  мiфологем  та  фольклоризмiв як 

складникiв образної системи творiв Дж. Роулiнг. Досягнення  цiєї  мети 

передбачає вирiшення конкретних завдань: 

• визначити поняття мiфологеми та фольклоризму; 

• встановити зв’язок мiж фольклором та мiфологiчним мисленням; 

• дослiдити шляхи виникнення мiфологем та фольклоризмiв у романі 

         Дж. Роулiнг «Гаррі Поттер та в’язень Азкабану»; 

• виокремити та інтерпретувати знайденi в творі письменниці мiфологеми та 

фольклоризми; 

• проаналiзувати мовнi засоби вiдтворення мiфологем та фольклоризмiв              

в українських перекладах дослiджуваних творiв. 

      Предметом дослiдження є мовнi засоби вiдтворення мiфологем та 

фольклоризмiв як складникiв образної системи у романах Дж. Роулiнг «Гаррі 

Поттер та філософський камінь» та «Гаррі Поттер та в’язень Азкабану» в 

українському перекладі. 

     Об’єктом дослiдження виступають мiфологеми та фольклоризми в англо 

українському перекладі романів Дж. Роулiнг «Гаррі Поттер та філософський 

камінь» та «Гаррі Поттер та в’язень Азкабану». 

     Теоретична цiннiсть дослiдження полягає в тому, що робота є внеском у 

перекладознавчу спадщину, а також у розвиток фольклористики. 

     Практична цiннiсть зумовлена можливiстю використання результатів 

дослідження при викладаннi англійської мови у навчальних закладах. 
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СЕКЦІЯ: НІМЕЦЬКА МОВА 

ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРУ ІМЕННИКІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

 

               Автор: Кошелєва Маргарита, учениця 11 класу    

Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 із 

поглибленим вивченням іноземних мов  Білоцерківської 

міської ради 

          Науковий керівник:  Філіпович Людмила Іванівна, 

учитель німецької  мови Білоцерківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 9 із поглибленим вивченням іноземних 

мов  Білоцерківської міської ради 

 

 

          Ця тема є актуальною, оскільки мова, як і навколишнє середовище, постійно 

розвивається, удосконалюється. Постійно виникають нові предмети, нові явища, 

які повинні мати свою назву, тому і виникає потреба у нових словах у різних 

сферах спілкування. 

    Нас цікавить слово з огляду словотворення. Слово – це мовна одиниця, яку 

можна поділити на маленькі частини (морфеми). Якщо ми розуміємо значення 

 морфем, знаємо принцип їх взаємодії, тоді ми швидше опановуємо словниковий 

запас слів іноземної мови, і можемо самостійно сторювати нові слова. Тому хороші 

знання словотвору є таким важливим чинником при вивченні іноземної мови.  

       Тема дослідження: Особливості словотвору іменників німецької мови. 

       Предметом дослідження є словотвір іменників німецької мови. 

       Об’єктом дослідження є способи словотвору іменників німецької мови. 

        Метою роботи є розгляд способів словотворення іменників у німецькій мові 

та визначення кола комбінованих способів словотвору на прикладах текстів різних 

стилів. 

        Завдання роботи: 

1. Охарактеризувати та класифікувати словотвір  німецької мови. 

2. Дати характеристику засобам і способам словотвору іменників у німецькій мові.  

3. Виявити та проаналізувати типи та способи  словотворення іменників у текстах 

художнього та науково-публіцистичного стилів. 
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СЕКЦІЯ: ФРАНЦУЗЬКА МОВА 

 

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ У ТВОРАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ТА В ЗАВДАННЯХ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З 

ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

 

          Автор: Савоскула Аліна, учениця 10 класу Згурівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Згурівської районної 

ради 

          Науковий керівник: Кузіна Лариса Віталіївна, 

учитель іноземних мов Згурівської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів Згурівської районної ради, учитель-методист 

 

      

 

 

    Предмет дослідження: фразеологічні одиниці у різних стилях мовлення. 

         Об’єкт дослідження: формування фразеологічних одиниць та їх 

застосування у сучасних французьких підручниках для вивчення французької 

мови, у розмовній мові та художній літературі. 

         Мета дослідження. У даній науково-дослідницькій роботі ми поставили за 

мету дослідити вживання стійких фразеологічних одиниць у різних стилях 

мовлення, зокрема на основі завдань зовнішнього незалежного оцінювання, 

французьких підручників, французької літератури та французької розмовної 

мови.  

Основні завдання дослідження: 

– дати характеристику фразеологізмів та фразеологічних одиниць; 

– дослідити застосування назв тварин, частин людського тіла та продуктів 

 харчування у фразеологічних словосполученнях; 

– дослідити особливості вживання фразеологізмів французькою мовою у різних 

стилях мовлення; 

– проаналізувати вживання фразеологічних словосполучень у завданнях 

зовнішнього незалежного оцінювання з французької мови в Україні за 2015, 

2016, 2017 та 2018 роки; 

– провести соціологічне дослідження серед учнів за темою роботи. 

Результати роботи: 
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Проведені дослідження текстів різних стилів (творів класичної та сучасної 

французької літератури, розмовної мови, а також тестів зовнішнього незалежного 

оцінювання в Україні з французької мови за 2015–2018 роки) підтвердили, що 

фразеологізми мають важливе місце у сучасній французькій мові, а їхнє вивчення 

може значно покращити рівень володіння французькою мовою, оскільки вони є 

невід’ємною частиною мови. Але вони створюють певні труднощі для тих, хто 

вивчає або лише починає вивчати французьку мову, оскільки мають специфічний 

переклад. Для підтвердження частого використання фразеологізмів та ролі 

фразеологізмів у процесі вивчення французької мови було проведено 

соціологічне опитування за темою роботи для учнів 8-10 класів Згурівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, які вивчають французьку мову. 

Результати опитування були обчислені у відсотках та надані у вигляді діаграм у 

додатках до даної роботи. 

Зв’язок даної роботи зі шкільною програмою. 

Дана робота тісно пов’язана зі шкільною програмою тим, що 

фразеологізми та фразеологічні одиниці більш детально розглядаються у старших 

класах. Ця тема розглядається стисло, але дає учням певні навички та знання з 

вивчення сучасної французької фразеології. Проте фразеологізми постійно 

зустрічаються у текстах для вивчення французької мови. 

Наукова новизна дослідження: 

Новизна роботи полягає у дослідженні стійких фразеологічних 

словосполучень, що використовуються у різних стилях французької мови, 

зокрема розподіл їх за групами застосування назв тварин, частин людського тіла 

та продуктів харчування у фразеологічних словосполученнях та, зокрема, в 

аналізі використаних фразеологізмів у завданнях для зовнішнього незалежного 

оцінювання за останні роки (2015, 2016,2017,2018). 
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СЕКЦІЯ: ФРАНЦУЗЬКА МОВА 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НОМІНАТИВНИХ АСПЕКТІВ МОВЛЕННЯ 

ШКОЛЯРІВ 

 

       Автор: Базарна Анна, учениця 11 класу Обухівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №5 із поглибленим вивченням іноземних мов – 

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №5» Обухівської міської 

ради 

      Науковий керівник: Корнійчук Інна Василівна, учитель 

французької мови Обухівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 із поглибленим 

вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів №5» Обухівської міської ради 

 

 

Актуальність статті зумовлена тим, що понині існують деякі недоробки та 

недоліки в описі мовленнєвого розвитку дітей, не дивлячись на те, що проведено 

безліч досліджень, присвячених саме дитячому мовленню. Це питання є особливо 

важливим для української лінгвістики. Працюючи над цією проблемою, вітчизняні 

мовознавці здебільшого обирали англійську, французьку та російську мови. Щодо 

закордонних вчених, то вже давно створено ґрунтовну практичну й теоретичну 

базу комплексного глибокого вивчення онтолінгвістики. Р. Браун,  Д.Слобін, 

М.Брейн, М.Бауерман, Е.Кларк, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн, П.Гальперін – одні з 

найвідоміших зарубіжних науковців, які досліджували це питання. 

Мета роботи: дослідити функціональні та структурно-семантичні специфіки 

номінативного дитячого мовлення. 

Об’єкт роботи: діти початкових, середніх та старших класів. 

Предмет роботи: стратегії номінативної діяльності та типи номінацій, які 

прослідковуються в дитячому мовленні. 

Практична цінність: результати, одержані під час проведення дослідження, 

можуть бути використані вчителями, щоб знайти правильний підхід та підібрати 

персональну методику проведення уроків французької та української мов в 

початкових класах. Також це може допомогти в розробці різних підручників та 

книжок із психолінгвістики. 

Основні висновки, які зробив автор: 
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Проведення такого дослідження дає змогу нам дізнатися, як розвивається дитина, 

чи не відстає вона, як формується її психіка і як проходить її емоційний розвиток, 

як вона спілкується і т.д. 

Можна ствердити, що процес оволодіння мовою - це тривалий і складний період. 

Проте саме мова відображає досвід взаємодії дитини з навколишнім світом, і чим 

багатший цей досвід, тим краще відбувається її засвоєння, що в свою чергу сприяє 

більш повному пізнанню світу. 

Отже, добре розвинене мовлення - найважливіша умова повноцінного розвитку 

дитини. Чим багатша і правильніша її мова, тим легше їй висловлювати свої 

думки, тим більш повноцінні відносини складаються з однолітками і дорослими, 

тим активніше здійснюється її психічний розвиток. 

 

СЕКЦІЯ: ПОЛЬСЬКА МОВА 

 

МОВА ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ (JĘZYKKRESOWY) 

  Автор: Ліщинська Ірина, учениця 9 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 із поглибленим вивченням 

слов'янських мов Білоцерківської міської ради 

     Науковий керівник: Олійник Леся Василівна, учитель 

польської мови Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №1 із  поглибленим вивченням слов'янських мов 

Білоцерківської міської ради 

 

 

 

Питання польсько-українських взаємовідносин привертає увагу дослідників 

уже не одне десятиліття. Співіснування польського та українського етносів у межах 

однієї держави протягом століть залишило слід у всіх сферах життя як українців, так 

і поляків, однак найбільше воно відбилося на мові  народів.  

Вплив української мови на польську (насамперед, у плані запозичень) і досі 

залишається дискусійним, адже вчені не можуть дійти до спільної точки зору у 

поглядах на зазначену тему, тому це питання ніколи не втратить своєї актуальності.   



 
 

307 

 

Об’єктом дослідження є українізми, зафіксовані у творчості польських 

південнокресових письменників XVI-XVII століть, зокрема Ш. Шимоновича,              

Б. Зіморовича, Ш. Зіморовича, М. Рея, С. Ожеховського. 

Предмет дослідження – семантика, етимологія розглянутих українізмів та 

їхня адаптація щодо норм польської фонетики й граматики. 

Основними методами, використаними при написанні роботи, є порівняльно-

історичний (історико-етимологічний аналіз) та описовий методи дослідження. 

Досягнення основної мети передбачає вирішення наступних завдань:  

–  з’ясувати історичні передумови формування діалекту польсько-

українського пограниччя; 

– виявити характерні риси південнокресового діалекту польської мови у 

XVI–XVII столітті;  

– простежити вплив південновресових українізмів на мову польської 

літератури  XVI–XVII століть; 

– провести семантичний, історичний, етимологічний, фонетичний та 

граматичний аналізи українських запозичень, зафіксованих у творах 

південнокресових письменників XVI–XVII століть; 

– з’ясувати міру збереження досліджуваних українізмів у сучасній 

польській літературній мові. 

Наукова новизна. У дослідженні за власною схемою у вигляді семантико-

етимологічного словника подано вичерпний перелік українських лексичних 

запозичень, які виступали у творах письменників XVI–XVII ст., указано вживання 

українізмів у творчості Б. Зіморовича, М. Рея, Ш. Шимоновича, Ш. Зіморовича, С. 

Ожеховського, представлена у вигляді діаграми, найчастіше вживані вказаними 

письменниками українізмів зведені в таблиці, також в діаграмі представлено час 

запозичення українізмів. Українське походження розглянутих лексем засвідчене у 

найавторитетніших польських етимологічних словниках, вказується період 

запозичення, наводиться етимологічна аргументація та адаптація українізмів до 

системи польської мови, прослідковуються фонетичні, граматичні та семантичні 

зміни, яких зазнавали українізми в історії розвитку польської мови.  

Практичне значення дослідження визначається його можливістю бути 

використаним під час вивчення польської мови на занятях факультативу «Польща: 

країна та люди».  
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ФІЛОСОФІЯ 

 

СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТИРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРОТИДІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИМ ВИКЛИКАМ 

СУЧАСНОСТІ 

 

         Автор: Кругляк Назар, вихованець Сквирського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, учень 11 

класу Навчально-виховного комплексу «Сквирський ліцей 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної 

ради 

         Науковий керівник: Козлова Ольга Леонідівна, учитель 

історії Навчально-виховного комплексу «Сквирський ліцей 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної 

ради 

 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасний період розвитку 

інформаційного суспільства постає як етап формування суспільства знань, що 

характеризується не тільки стрімким розвитком телекомунікаційних систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій, але і створенням якісно нового 

інформаційного середовища життєдіяльності, у якому інформаційна культура 

характеризує рівень розвиненості всіх видів інформаційних соціальних 

взаємовідносин, виступає мірою досконалості в оперуванні будь-якою суспільно 

необхідною інформацією і визначає здатність особистості до актуалізації 

власного творчого потенціалу, освіти та самоосвіти.   

На суспільному рівні інформаційна культура характеризує здатність 

суспільства ефективно використовувати інформаційні ресурси і засоби 

інформаційних комунікацій, застосовувати передові досягнення у галузі 

інформаційних технологій; вона спрямована на впорядкування спільного 

існування людей і тісно пов’язана з їх потребами та запитами, прагненнями й 

інтересами.  
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Швидкий обмін інформацією забезпечує активний розвиток інформаційних 

інтелектуальних ресурсів людства, і означений процес має як позитиви, так і 

негативи, адже інформація, підсилена технічними засобами її фіксації та передачі 

в просторі і часі,  несе в собі як творчу, так і руйнівну сутність, трансформуючи 

суспільну та індивідуальну свідомість, що може призвести до виникнення 

багатьох інформаційних катастроф та руйнування духовності суспільства. 

В умовах глобалізаційних викликів сучасності, що несуть загрозу 

інформаційній безпеці як суспільства загалом так і особистості зокрема, та 

можуть призвести до їх знищення, світоглядні орієнтири, що формуються 

завдяки інформаційній культурі, виступають одним з ефективних факторів 

протидії інформаційним війнам, що зумовлює актуальність означеного 

дослідження.  

Мета дослідження: Мета роботи зумовлена актуальністю обраної теми і 

полягає у комплексному дослідженні світоглядних орієнтирів інформаційної 

культури особистості у контексті протидії глобалізаційним викликам сучасності. 

Для досягнення поставленої мети необхідно визначити послідовне 

виконання відповідних завдань, таких як: 

1. з’ясувати соціокультурні аспекти становлення та розвитку 

сучасного інформаційного суспільства; 

2. визначити основні етапи розвитку інформаційної культури у 

вимірі культури людства; 

3. проаналізувати вплив глобалізаційних викликів сучасності на 

світоглядні орієнтири особистості; 

4. проаналізувати взаємозв’язок інформаційної культури та 

інформаційного світогляду особистості у епоху знань. 

Об’єктом дослідження – є інформаційна культура як суспільний феномен. 

Предметом дослідження є інформаційна культура особистості.  

Наукова новизна проблематики науково-дослідної роботи полягає у 

визначенні феномену інформаційної культури як ключового фактору 

формування інформаційно свідомої особистості в епоху інформаційних викликів 

сучасності. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів науково-

дослідної роботи полягає в уточненні, поглибленні та узагальненні знань щодо 

значення інформаційної культури для становлення інформаційного світогляду 

особистості у епоху суспільства знань. Одержані результати дослідження можуть 

бути використані для подальших наукових пошуків у означеній галузі. 
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Матеріали роботи можуть бути використані при розробці нормативних курсів з 

дисциплін соціально-філософського спрямування. 

 

СЕКЦІЯ: ФІЛОСОФІЯ 

 

 

ДІАЛОГ СОКРАТА: ЗУСТРІЧ ЛЮДИНИ З САМИМ СОБОЮ НА МАЙДАНАХ       

АФІН І КИЄВА 

 

          Автор: Христокіна Анна, учениця 11 класу Бучанської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

Бучанської міської ради 

         Науковий керівник: Печерська Наталія Олексіївна, 

учитель історії Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 Бучанської міської ради 

 

 

 

 

Актуальність теми дослідження. Постать та вчення про діалог Сократа в 

умовах Афінської демократії постає вкрай актуальним, а необхідність 

запропонованого мислителем методу важливим у пошуках шляхів подолання 

кризи загальнолюдських цінностей в утвердженні української національної 

державності.  

Мета дослідження. На основі розгляду історичного контексту античного 

полісу та аналізу філософської методології Сократа, здійснити дослідження 

діалогу як універсальної форми комунікації на майданах Афін (V ст. до н.е.) і 

Києва (2013-2014 рр.).  

Для реалізації мети дослідження сформульовано наступні завдання: 

 виявити основні соціально-політичні та соціально-культурні характеристики 

античного полісу; 

 розглянути постать Сократа в контексті громадсько-політичного та 

філософського життя античного полісу; 

 встановити універсальні засади та сутнісні характеристики діалогу як форми 

комунікації; 
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 простежити уявлення про діалог у Сократа в контексті формування його 

філософської методології; 

 проаналізувати знання афінян як зусилля морального у слідуванні 

даймоніону; 

 виявити ідентичність людини як діалог з собою на Майдані Незалежності 

(2013-2014 рр.). 

Результати дослідження. В наслідок проведеного дослідження можна 

стверджувати:  

 Саме демократичні Афіни, які знали суперечки філософів, диспути софістів, 

виступи на судах, промови відомих ораторів та театральні постанови і породили 

феномен діалогу, який став втіленням суспільної та філософської комунікації.  

 В унікальній постаті Сократа поєдналися сила його розуму разом із його 

внутрішнім генієм (даймонієм), який  вказує на глибоке сумління. Сила Сократа 

виявлялася не лише в тому, що він був непереможним в мистецтві діалогу, але й в 

його здатності глибоко занурюватися у споглядання себе. Сократ показав себе, як 

відданий закону і праву громадянин, який не захотів піти на угоди з владою та на 

компроміс із своєю совістю, щоб зберегти відданість собі та справедливості. 

 Автором класичного античного діалогу виступає Сократ, який за його 

допомогою дійшов мудрості і допомагав народжувати мудрість іншим. Своїми 

питаннями, іронією та майєвтикою Сократ вміло доводив співрозмовника до 

усвідомлення власного незнання і наводив його на шлях пошуку істини, яка за 

Сократом є вічним ідеалом до якого варто прагнути кожному, хто бажає стати 

мудрим.  

 Сократ був першим в історії, у кого ми помічаємо усю палітру раціональних 

методів пізнання. Він шукає найзагальніші визначення, родові поняття, які б 

визначали сутність морального явища. І хоча в більшості діалогів Сократу і його 

співрозмовникам не вдається дійти остаточної істини, але вони насправді 

реалізують наукову модель мислення – висловлюють логічні припущення 

(гіпотези) і постійно їх спростовують (фальсифікують), використовують методи 

аналізу та синтезу, постійно застосовують індуктивний та дедуктивний методи 

встановлення загальних понять, вживають методи синкризи та анакризи в діалозі. 

І все це разом дає можливість Сократу вперше в історії філософії розробити 

діалектику, як метод пошуку істини через спілкування, а діалог перетворити на 

інструмент теоретичного знання. 

 В роботі ми прийшли до висновків про важливу роль даймонію в 

інтелектуальному та політичному житті Сократа, його особливу участь в 

прийнятті морально вірних та громадянсько-політичних рішень. 
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 Опрацювання поглядів Х. Аренд на сократівський діалог дало можливість 

говорити про гармонію у Сократа мислення та дії, життя споглядального та 

політичного побачити. Відомий сократичний метод майєвтики вона тлумачить як 

з’ясування індивідуальних думок, над якими не стоїть «тиранія єдиної істини». У 

Сократа завжди панує дружня бесіда, що перетворює противників у союзників. 

Саме в цьому полягає справжня суть політичного – в комунікації як обміні 

відмінних думок.  

 Особливої ваги в роботі набуває осмислення феномену Майдану як простору 

екзистенційної, морально-політичної та інтелектуальної дії та вибору. Справжня 

участь в Майдані вимагала переосмислення себе, передбачала глибоку 

внутрішню роботу над собою, подолання внутрішніх страхів та світоглядних 

стереотипів. Кожен був поставлений у ситуацію своєрідного самопізнання, 

постійно вів внутрішній діалог з собою, з своєю совістю, з тим даймонієм, який в 

свій час направляв Сократа. На Майдані відбувалося формування нової 

української ідентичності в якій кожен міг відчути своє людське достоїнство, 

громадянську гідність й свободу. 

Висновки. «Майдан» в Афінах та в Києві постають як таке місце, де чеснота 

гідності (розважливість у доповнені з толерантністю і людяністю) проявляється у 

живій комунікації з собою та іншими, та утверджується вічна константа свободи 

людини. 

 

СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

ЧАЙЛДФРІ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН  

(ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДИХ 

ЖІНОК ДО ПИТАНЬ НАРОДЖУВАНОСТІ ДІТЕЙ 

 

      Автор: Кацімон Тетяна, учениця 11 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Вишгородської 

районної ради 

       Науковий керівник: Шевченко Ліна Вікторівна, вчитель 

історії, соціальний педагог Новопетрівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Вишгородської районної ради 
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    Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично перевірити   

особливості ставлення сучасних дівчат-підлітків та молодих жінок до питань 

народжуваності дітей та руху «чайлдфрі».

Актуальність теми полягає у тому, що новітній етап суспільного розвитку 

характеризується стрімкими трансформаціями в усіх сферах, зокрема, і у сімейній. 

Однією із найпопулярніших тенденцій XXI століття стало поширення стилю життя 

(як жінок, так і чоловіків), не пов’язаного зі шлюбом і народженням дітей, що 

втілилося в ідеології «чайлдфрі». 

Для сучасної України  це явище достатньо нове, з’явилося на противагу стандартним 

сімейним  цінностям і послужило викликом загальноприйнятим нормам суспільства. 

        Новизна роботи – у роботі отримано і теоретично узагальнено емпіричні дані 

про особливості ставлення сучасних дівчат-підлітків та молодих жінок до питань 

народжуваності дітей. Феномен «чайлдфрі» розглядається як новітня тенденція 

сучасного суспільства, що є викликом загальноприйнятим сімейним нормам і 

цінностям та загрозою зниження народжуваності.    

Завдання дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз сутності  феномену «чайлдфрі». 

2. Охарактеризувати основні причини  поширення руху «чайлдфрі». 

3. З’ясувати  особливості руху «чайлдфрі» в Україні. 

4. Емпірично дослідити  ставлення сучасних дівчат-підлітків та молодих жінок до 

питань народжуваності дітей та руху «чайлдфрі».  

Результатом роботи  є  спроба теоретично обґрунтувати та емпірично 

перевірити особливості ставлення сучасних дівчат-підлітків та молодих жінок до 

питань народжуваності дітей та руху «чайлдфрі».                                                                                                   

          У ході виконання роботи зроблено висновки: аналіз психолого-педагогічної 

літератури дав нам можливість констатувати,  що «чайлдфрі» – це соціально-

психологічне явище, за якого люди свідомо відмовляються від народження дітей, не 

маючи на те будь-яких фізіологічних обмежень. 

       Серед основних причин поширення руху «чайлдфрі» можна виділити  

наступні:  1) небажання вийти з зони комфорту; 2) страх втратити близьку людину; 

3) кар’єра; 4) відраза до вагітності, до пологів і страх втратити фізичну 

привабливість; 5) економічна, політична, соціальна нестабільність; 6) егоїзм; 7) 

нестача природних ресурсів; 8) страх передати спадкові хвороби.  

      Якщо західні «свідомо бездітні» хочуть жити все життя тільки для себе, то в 

українців головним чинником відмови від дітей стає далеко не егоцентризм. Наші 

люди просто бояться не забезпечити своїй дитині гідне майбутнє. 
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           З метою виявлення причин можливої відмови від продовження роду та 

мотивів, якими керуються при цьому дівчата-підлітки та молоді жінки, нами було 

проведено соціологічне опитування. Гіпотеза дослідження підтвердилась: у 

більшості респондентів нейтральне ставлення до руху «чайлдфрі». В ході 

дослідження було виявлено цікаву закономірність: майже всі дівчата та жінки, які 

виховувались в багатодітних родинах, не хочуть в найближчому майбутньому 

народжувати дітей, пояснюючи це відсутністю потрібних матеріальних благ.  

Практичне значення  полягає в тому, що теоретичні та емпіричні дані роботи  

можуть бути використані педагогами, психологами в закладах освіти з метою  

переорієнтації  життєвих настанов молоді, формування навичок усвідомленого 

батьківства як важливої умови попередження поширення явища «чайлдфрі». 

 

 

СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

СУБКУЛЬТУРА ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ СТАНОВЛЕННЯ СВОГО «Я» 

 

 

          Автор: Гузова Анна, учениця 10 класу Броварської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Броварської міської 

ради 

         Науковий керівник: Кузьменко Віра Іванівна, учитель історії 

Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9     

Броварської міської ради 

 

 

 

 

Тези дослідження: 

 віднайти своє місце в сучасному інформаційному суспільстві можна за умови 

повної свободи індивідуму; 

 я, як представник нової генерації, повинна використати весь простір вільного 

виміру для того, щоб віднайти своє «Я» і власне місце в соціумі; 

 неформальна культура чи не найкраще створює умови для індивідуальної 

свободи і пошуку свого «Я» усуспільстві; 

Тема роботи: «Субкультура як один з чинників становлення свого «Я»», 

актуальність проблеми вплинула на вибір теми. 
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Мета: «Визначення рівня впливу сучасних субкультур на формування системи 

моральних цінностей та моделі поведінки молоді». 

Об’єкт дослідження: історія виникнення об’єднань неформалів. 

Предмет дослідження: стосунки неформалів з однолітками і дорослими; 

Завдання:  

- вивчити історію виникнення неформальних об’єднань в різні історичні 

часи та їх риси; 

- охарактеризувати сучасні та самі впливові неформальні об’єднання;  

- провести опитування серед однокласників з метою вивчення позитивних 

і негативних проявів впливу на молодь; 

- розробити пропозиції, які дозволять уникнути конфліктних ситуаційміж 

дорослими і підлітками. 

В роботі було використано безліч літератури, серед яких роботи І.С.Кона; 

Порядок написання роботи: 

- інтелектуальний  (аналіз, синтез, опис об’єкта, що вивчається; 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків, постановка проблеми, її 

вирішення); 

- практичний (використання навчальної, довідкової, додаткової 

літератури, опитування серед учнів моєї школи, оформлення 

результатів роботи у вигляді таблиць і діаграм); 

- перевірочний (планування роботи, раціональне використання 

часу, регулювання і перебудова своїх дій). 

         В теоретичній частині дослідила історію виникнення неформальних об’єднань 

і прийшла до висновку, що вони мають глибоке коріння, сягають давніх часів, 

мають свої характерні особливості (зовнішній вигляд, модель поведінки, естетичні 

смаки). 

        Практична частина включала опитування десятикласників і анкетування, що 

допомогли встановити суперечливий характер молодіжних течій та визначити 

рівень інтересу до їх ціннісних орієнтирів. 

   Загальні висновки: 

1. система норм і цінностей молодіжних субкультур прямо пов’язана з традиційною 

культурою і є її складовою частиною; 

2. субкультура має два типи прояву на молодь – прямий та непрямий; 

3. багатогранність поняття субкультури, а також її вплив на ціннісні орієнтири та 

моделі поведінки юнацтва, яке носить неоднозначний характер; 

4. позитивні і негативні аспекти впливу субкультури; 
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5. кожна субкультура має феноменальну складову, яка допомагає визначити 

морально-етичні вподобання нового покоління і віднайти своє місце в соціумі. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

 

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ 

ОРІЄНТИРІВ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

 

         Автор: Удовенко Дарина, учениця 9 класу Білоцерківської 

спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 

імені М.О.Кириленка Білоцерківської міської ради 

         Науковий керівник: Богословець Ніна Анатоліївна, учитель 

географії Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної 

школи І-ІІІ ступенів № 16 імені М.О.Кириленка Білоцерківської міської 

ради 

 

 

 

 

Актуальність дослідження. Розвиток технологій в усіх областях нашого життя 

призвів до удосконалення засобів комунікації та універсалізації свідомості. Сучасне 

суспільство досягло постіндустріального рівня розвитку. Інформація сприймається 

як якісно новий ресурс, що є фундаментальною основою всього іншого. У 

суспільстві, яке також має назву «інформаційне», домінує сфера послуг, власність 

як критерій соціальної нерівності втрачає свою значущість, вирішальним стає рівень 

освіти і знань. 

Мета дослідження. Обгрунтувати термін «соціальна реклама», дослідити 

психологічний вплив соціальної реклами на підлітків, утвердити соціальну рекламу 

як метод популяризації моральних цінностей підростаючого покоління. 

Об’єкт дослідження: соціальна реклама. 

Предмет дослідження: психологічний вплив соціальної реклами на свідомість 

підлітків. 

Завдання дослідження: 

 провести теоретичний аналіз поняття «соціальна реклама», її видів; 
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 визначити сутність та інформаційно-комунікативні функції соціальної реклами; 

  з’ясувати ефективність емоційного впливу соціальної реклами на свідомість 

підростаючого покоління при формуванні особистісних цінностей; 

 обґрунтувати вибір і опис методів діагностики, використаних в емпіричному 

дослідженні; 

 через анкетування та опитування виявити та описати психологію сприйняття 

соціальної реклами підлітковою аудиторією; 

  проаналізувати отримані результати впливу соціальної реклами на школярів за 

методикою ШДЕ (шкала диференціальних емоцій)  К. Ізарда.   

Методи та організація дослідження: теоретичні: аналіз і синтез літератури, 

конкретизація понять та явищ, зіставний метод. Емпіричні: експеримент (вільний 

асоціативний), анкетування, спостереження, математична обробка кількісних даних. 

За основу у роботі була використана література психологічного, педагогічного, 

соціологічного напрямків.  

Наукова новизна отриманих результатів. В роботі дістало подальший 

розвиток вивчення впливу соціальної реклами на різні вікові групи учнів, що надає 

в подальшому можливість диференційовано підходити до створення ефективних 

видів соціальної реклами. Більш детально проаналізовано специфіку впливу 

соціальної реклами на підліткову аудиторію, виховання якої в дусі патріотизму, 

поваги до загальнолюдських цінностей, прав і свобод людини тощо є одним з 

головних завдань нашої держави на сучасному етапі її розвитку. Під час 

дослідження була використана авторська соціальна реклама «Не існує 

безпритульних собак, існують безсердечні люди», яка посіла І місце у 

Всеукраїнському конкурсі «Гуманне ставлення до тварин» в номінації «Собака має 

бути не в кожному домі, але у кожної собаки має бути дім». 

Теоретична та практична цінність роботи. Теоретична цінність полягає у 

висвітленні наукових положень та висновків, що доповнюють вже існуючу наукову 

базу досліджень соціальної реклами як специфічного засобу впливу на сучасну 

українську молодь. Отримані висновки та результати можуть бути використані для 

подальшої теоретичної розробки понятійного апарату соціальної реклами з 

обов’язковим урахуванням молодіжної специфіки. 
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНИХ ПРАКТИК В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

          Автор: Городецький Іван, учень 9 класу Хотівського 

Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – гімназія» Києво-Святошинського району 

          Науковий керівник: Зателепа Любов Іванівна, учитель 

історії Хотівського Навчально-виховного комплексу  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Києво-

Святошинського району 

                                                                       

 

 

На сьогоднішній день найшвидшим джерелом отримання та обміну інформації 

є мережа Інтернет та соціальні мережі. Нові інформаційні технології все частіше 

впроваджуються в усі можливі сфери життєдіяльності, особливо в бізнес. 

Відбувається певна переорієнтація мережі Інтернет з каналу комунікації до 

середовища ринкових відносин, що має певні особливості та характеристики, 

формуються нові практики споживання в соціальних мережах, разом з ними – нові 

рекламні практики. Цим пояснюється актуальність роботи, оскільки соціальні 

мережі, а зокрема Instagram, мають велику популярність у світі, налічують мільйони 

активних користувачів і завдяки цій мережі бренди можуть підключатися до 

споживачів, наповнювати свої сторінки якісним, корисним та швидкооновлюючим 

контентом, що в свою чергу розвиватиме нові особливості рекламних практик. 

Мета: виявлення змісту нових тенденцій рекламних практик в контексті 

соціальних мереж. 

Робота складається з вступу, трьох розділів и висновку. В першому розділі йде 

ознайомлення з літературою щодо розуміння Інтернету та соціальних мереж, 

визначення характеристики та особливості практик споживання в соціальних 

мережах. В другому розділі я проаналізува ознаки, особливості та тенденції 

рекламних практик. Також ми провели власне контент-аналітичне дослідження, на 

основі матеріалів якого було здійснено вивчення шляхів реалізації нових рекламних 

практик, що мають місце в публікаціях відомих людей в соціальній мережі 

Instagram. 
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

ЕЙДЖИЗМ У СФЕРІ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

          Автор: Чернявка Владислав, учень 11 класу Березанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Березанської міської 

ради 

          Науковий керівник: Печенюк Таміла Олександрівна, учитель 

історії Березанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Березанської міської ради 

 

                                                                     

 

 

 Дискримінація за віком є одним із найбільш типових сучасних видів 

дискримінацій поряд з гендерною, етнічною, релігійною, за ознакою сексуальної 

орієнтації та за станом здоров’я. Вона на сьогоднішній день є об’єктом уваги 

багатьох сучасних організацій. Зазнати вікової дискримінації у житті може будь-яка 

людина, оскільки незалежно від інших індивідуальних особливостей кожен з нас весь 

час взаємодіє з людьми різного віку. А фактор віку завжди впливає на стосунки між 

людьми. 

 У сучасному суспільстві має місце і трудова дискримінація за віком, адже багато 

підприємств вимагають досвіду роботи, встановлюють вікові обмеження тощо. Через 

це деяким категоріям населення важко працевлаштуватися. Однак найбільше від 

цього страждають особи, що не досягли 18-річного віку. Адже дуже часто підліткам 

відмовляють у прийнятті на роботу, або значно знижують заробітну платню. Це 

суперечить споконвічним прагненням людства до свободи, рівності та 

справедливості. 

 Актуальність дослідження полягає у тому, що нині дедалі більше підлітків до 

18 років прагнуть влаштуватися на роботу у вільний час, аби заощадити певну суму 

грошей на власні потреби. Однак більшість роботодавців не надають можливості 

працювати на підприємствах навіть на правах стажера. Зрозуміло, що для 

працевлаштування на великі підприємства потрібні стаж і досвід. Однак навіть на 

малих підприємствах діють вікові обмеження або певні вимоги, що не дозволяють їм 

влаштуватися на роботу. Це суперечить правам і свободам неповнолітніх. Дана 

робота є актуальною в наш час, оскільки проблема трудової дискримінації, зокрема 
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неповнолітніх, є яскраво вираженою у суспільстві сьогодні. Проблема того, як вік 

впливає на місце людини в трудових відносинах в Україні, незмінно перебуває в 

центрі уваги, зокрема ЗМІ, юристів, соціальних дослідників і, звичайно, людей, що 

зустрічаються з цією проблемою. 

Об’єктом дослідження є ейджизм у сфері праці в Україні. 

Предметом дослідження є дискримінація працездатних неповнолітніх осіб за 

віковою ознакою на ринку праці. 

   Мета дослідження даної роботи полягає у дослідженні проявів трудової 

дискримінації серед неповнолітніх та визначенні шляхів протидії їй. 

   Завдання нашого дослідження:  

1. Проаналізувати сучасний стан дослідження проблеми трудової дискримінації 

серед неповнолітніх. 

2. Дослідити прояви ейджизму на ринку праці серед неповнолітніх. 

3. Охарактеризувати основні чинники, які є причинами трудової дискримінації в 

Україні. 

4. Розробити способи протидії дискримінації на ринку праці серед неповнолітніх 

осіб. 

Новизна досліджуваної проблеми полягає в аналізі проявів дискримінації за 

віковою ознакою серед неповнолітніх на основі контент-аналізу даних з сайту 

www.rabota.ua та інтерв’ю з провідними експертами Березанського міського центру 

зайнятості та приватними підприємцями. Нами також було проведено анкетування 

серед учнів 10-11 класів Березанської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №4. 

Такі заходи було проведено вперше. 

Дана робота також має і велике практичне значення, оскільки матеріали 

дослідження можуть бути використані на лекціях із соціології, уроках правознавства 

та громадянської освіти, у роботі психологів з неповнолітніми, під час подальших 

досліджень із соціології тощо. Також матеріали даної роботи можуть 

використовуватися під час профорієнтаційних заходів серед молоді. 
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СЕКЦІЯ: ПРАВОЗНАВСТВО 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ  ШКІЛЬНОГО 

БУЛІНГУ В УКРАЇНІ 

 

          Автор: Солоненко Ольга, учениця 9 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 1 Вишгородської  

районної ради 

           Науковий керівник: Тишковська Алла Петрівна, 

заступник директора з навчально-виховної роботи 

Новопетрівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 1 

Вишгородської районної ради 

 

 

 

 

           Мета роботи: проведення аналізу правового регулювання відповідальності 

за булінг серед неповнолітніх в Україні та шляхом аналізу чинного законодавства 

та наукових джерел виявити особливості проявів булінгу серед неповнолітніх, та 

визначити шляхи його попередження. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що жорстоке поводження з 

дітьми і нехтування їх інтересами можуть мати різні види і форми, але їх 

наслідками завжди є: серйозний вплив на здоров’я, розвиток і соціалізацію дитини, 

нерідко – загроза її життю або навіть смерть. Конституція України [1] проголошує, 

що будь-яке насильство над дитиною переслідується законом. Стаття 10 Закону 

України «Про охорону дитинства» передбачає, що кожній дитині гарантується 

право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Насильство до дітей 

і підлітків призводить до порушень, які зачіпають усі рівні функціонування 

соціальної системи. Воно призводить до стійких особистісних змін, які 

перешкоджають реалізації особистості в майбутньому. Діти, які виступали 

суб’єктом насильства, при потуранні з боку дорослих, невчасному реагуванні або 

зовсім ігноруванні ситуації, що склалася, у подальшому з великою вірогідністю 

можуть стати злочинцями.         

Новизна роботи – отримано і теоретично обгрунтовано правову природу 

булінгу, роль держави у профілактиці цього явища та відповідальність.  

Для досягнення поставленої мети дослідження поставлені такі завдання: 
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- здійснити теоретичний  аналіз сутності поняття булінгу;  

- проаналізувати нормативно-правове забезпечення захисту від жорстокого 

поводження;  

- проаналізувати політику держави щодо протидії булінгу; 

- дослідити адміністративну і кримінальну відповідальність  неповнолітніх за 

вчинення булінгу; 

         Результатом дослідження є розуміння того, чому застосовується насилля над 

дітьми і які профілактичні роботи потрібно проводити, щоб запобігти насиллю. 

        У ході виконання роботи зроблено висновки: булінг – достатньо нове 

поняття не тільки в правовій науці, але і у житті сучасної людини загалом. Із 

повсякденного визначення це слово перетворилося у міжнародний термін і містить 

у собі низку соціальних, психологічних, юридичних і педагогічних проблем. У 

перекладі з англійської булінг (bullying) означає цькування, залякування, 

третирування, агресивне переслідування. Осередком, у якому найбільш яскраво 

представлений булінг, є школа. На законодавчому рівні створено дієвий правовий 

механізм протидії явищу булінгу. Так, змінами до Закону України "Про освіту" 

нормативно визначений зміст поняття "булінг".  

Сьогодні держава проводить активну діяльність протидії булінгу, результатом 

якої є прийняття Закону №2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», яким закріплено 

відповідальність за вчинення булінгу. Обов’язок проведення превентивних заходів 

протидії булінгу покладено на: Ювенальну поліцію, Міністерство юстиції, 

Міністерство освіти та науки, Міністерство соціальної політики, Міністерство 

культури, Міністерство молоді і спорту, громадські організації, школи. 

 Особи, які вчиняють булінг, притягуються до двох видів відповідальності, а 

саме: адміністративної і кримінальної.  Законом №2657-VIII, який доповнює 

Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 173-4, передбачено, 

що за вчинення булінгу буде накладено штрафні санкції. В умовах сьогодення 

заборона застосування побоїв і мордування, катувань і жорстокого поводження є 

загальною міжнародною нормою, закріпленою ще в 1923 році у Женевській 

декларації та інших міжнародних нормативних актах.  Право дітей в Україні на 

захист від усіх форм насильства гарантується статтями 28, 52 Конституції України, 

відповідно до яких ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує його честь і гідність. Щодо європейського 

правового простору, то питання тлумачення поняття «катування» та суміжних з 

ним понять розкриваються передусім у рішеннях Європейського суду з прав 

людини. Слід зауважити, що практика Суду тлумачить ст. 3 Європейської конвенції 
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у нерозривному зв’язку зі змістом ст. 15 цієї Конвенції, де йдеться про те, що по 

жодному з положень ст. 3 не може бути зроблено відступу від обов’язків, а з цього 

випливає, що Європейська конвенція визнає абсолютну заборону щодо 

застосування катування, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження 

або покарання. Україна приєдналася до низки важливих міжнародно-правових актів 

з метою cвoєчacнoгo i пoвнoгo виявлeння фaктiв вчинeння тaкoгo злoчину тa 

зaбeзпeчeння нeвiдвopoтнocтi пoкapaння зa ньoгo, щo cпpиятимe утвepджeнню 

зaкoннocтi. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що результати проведеного 

дослідження можуть бути використані в освітньому процесі для проведення 

профілактики булінгу в школі. 

 

 

СЕКЦІЯ: ПРАВОЗНАВСТВО 

 

РОЛЬ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ У РОБОТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

       Автор: Зазека Артем, учень 11 класу Немішаївського 

навчально-виховного комплексу «спеціалізована школа ІІ-ІІІ 

ступенів загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Бородянської 

районної ради 

        Науковий керівник: Савченко Ольга Євгеніївна, учитель 

правознавства Немішаївського навчально-виховного комплексу 

«спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Бородянської районної ради 

 

 

 

Мета даного дослідження полягає у розкритті особливостей ролі МКДО 

(Молодіжних Рад) у роботі органів місцевого самоврядування. 

Завданнями науково-дослідницької роботи було передбачено: 

-  з’ясувати  зміст поняття «молодіжна рада»; 

- визначити характерні особливості відносин між молодіжною радою і органами 

місцевої влади в умовах високої активності громадян; 

- простежити процес створення та розвиту діяльність молодіжної ради в селищі, її 

зв'язок із молодіжним рухом в Україні; 
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- розкрити суть прагнень молоді селища в царині формуваання дієздатної 

молодіжної ради; 

- з’ясувати, якою є міра присутності та відсутності елементів відповідального 

ставлення молоді до свого майбутнього і майбутнього держави в умовах 

сьогодення; 

- охарактеризувати головні проблеми щодо утвердження засад молодіжного руху в 

сучасній українській дійсності. 

У результаті  дослідження зроблено висновки:  зміцнення молодіжного руху 

в Україні в умовах сьогодення потребує забезпечення рівних можливостей та 

отримання досвіду, що відіграє значну роль у всіх аспектах суспільного життя. 

Активна участь молоді в інституціях місцевого самоврядування є однією з основ 

побудови демократичного громадянського суспільства. 

Науковою  новизною даного дослідження:  Встановлення прямого зв'язку 

між роботою Молодіжної ради в селищі та ідеєю співпраці з органами місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями.  

Практичне значення.  Матеріали цієї роботи можна використати на уроках 

курсу «Правознавство» (при вивченні теми «Основні права, свободи і обов’язки  

громадян України»), а також на заняттях Громадянської освіти (при вивченні тем 

«Громада», «Громадська участь у житті суспільства», «Школа – простір демократії» 

України», «Дитячі й молодіжні громадські об'єднання») та правознавчого 

спрямування. Перспектива цього дослідження велика. Вона матиме продовження у 

створенні нормативно-правової бази щодо роботи органів місцевого 

самоврядування. 

 

СЕКЦІЯ: ПРАВОЗНАВСТВО 

 

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ВИБОРІВ В УКРАЇНІ 

 

       Автор: Лігай Владислава, учениця 10 класу Ставищенського 

НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – юридичний ліцей» № 

2 імені О.С.Паланського Ставищенської районної ради 

        Науковий керівник: Животівська Ірина Олександрівна, 

вчитель історії та правознавства Ставищенського НВК 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – юридичний ліцей» № 2 

імені О.С.Паланського Ставищенської районної ради 
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Актуальність дослідження зумовлена тим, що в 2019 році в Україні 

відбудуться вибори Президента та Верховної Ради України. Дослідження 

українських та іноземних науковців свідчать про систематичні порушення 

законодавства про вибори. Тому в нашій державі потрібно створити умови, які 

унеможливлять фальсифікації під час виборчого процесу.  

Мета дослідження: проаналізувати методи фальсифікацій під час проведення 

виборів в Україні, вивчити досвід іноземних держав у вирішенні даного питання, 

дослідити нормативні акти, що регулюють дане питання, зробити висновки, 

розробити пропозиції до законодавства про вибори. 

Завдання науково-дослідницької роботи: 

 проаналізувати нормативно-правові акти, які регулюють виборчий процес в 

Україні; 

 визначити ставлення до участі у виборах взагалі та до можливості проведення 

чесних виборів зокрема у суспільстві;  

 провести анкетування та інформаційну роботу серед учнів 8-11 класів та 

виборців; 

 розробити пропозиції до законодавства про вибори. 

Результатом дослідження стало розроблення пропозицій до законодавства про 

вибори в Україні. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

 вибори–найпоширеніша форма прямого народовладдя, за допомогою якої 

формуються представницькі органи державної влади та місцевого 

самоврядування;  

 вибори пройшли складний шлях становлення;  

 проведення чесних виборів є обов’язковою умовою існування демократичної та 

правової держави; 

 в Україні застосовуються численні методи фальсифікації виборів. За всі такі 

діяння передбачена або адміністративна, або кримінальна відповідальність, але 

притягнених до відповідальності одиниці. Це породжує недовіру громадян 

України до результатів голосування. 

 у багатьох іноземних державах із метою подолання фальсифікацій виборів 

застосовують  інформаційні технології на етапах обліку виборців та кандидатів,  

здійснення голосування з використанням електронних засобів, автоматизованого 

підрахунку голосів із застосуванням електронних пристроїв та спеціального 

програмного забезпечення; 

 в Україні повинні врахувати досвід іноземних держав при створенні Виборчого 
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кодексу, який повинен закріпити використання комп’ютерних технологій під час 

виборів, що забезпечить чесність та справедливість виборів.   

 Відразу ж потрібно розпочати інформаційну роботу серед виборців, щоб вони 

були готовими до впровадження новітніх інформаційних технологій та довіряли 

результатам голосування.  

 Таким чином буде зроблено перший крок до подолання фальсифікацій під час 

виборів в Україні. 

Практичне значення полягає у можливості використання матеріалів роботи 

при створенні законопроектів про вибори в Україні під час вивчення на уроках 

громадянської освіти, правознавства тем, пов’язаних із правами та свободами 

людини та громадянина, громадянським суспільством та правовою державою, 

конституційного законодавства, кримінального та адміністративного права, історії 

держави і права України. 

 

 

СЕКЦІЯ: ПРАВОЗНАВСТВО 

 

ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

       Автор: Мудра Катерина, вихованка гуртка КОК ПНЗ «Мала 

академія наук учнівської молоді» 

        Науковий керівник: Бондарук Ірина Петрівна, керівник гуртка 

КОК ПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

 

 

 

 

 

Мета роботи: охарактеризувати поняття «державний суверенітет», дослідити 

специфіку його структури, особливості та тенденції розвитку державного 

суверенітету України на сучасному етапі. 

Актуальність дослідження зумовлена зовнішньополітичною та внутрішньою 

ситуацією в нашій державі. Поняття державного суверенітету виникло як ідейно-

теоретичне обґрунтування абсолютної влади монарха. Проте у сучасній 

юридичній науці трактування цього поняття видозмінюється і набуває 
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універсального значення – як комплексна ознака держави незалежно від її форми 

та інших конкретно-історичних особливостей. Разом з тим теорія і практика 

суверенітету суттєво впливає на інші політико-правові явища, призводить до їх 

трансформації, модифікації, обмеження, і тому потребує ґрунтовних досліджень. 

Для України проблематика державного суверенітету актуалізувалась у 2014 

році у зв’язку з відомими подіями в Криму та на Південному Сході України. 

Новизна роботи. Новизна роботи полягає у дослідженні проблем 

забезпечення державного суверенітету України в умовах сьогодення. 

Завдання науково-дослідницької роботи: 

- розкрити поняття «державний суверенітет», 

- дослідити специфіку його структури, його ознаки та види; 

- охарактеризувати процес становлення суверенітету в незалежній 

Україні; 

- окреслити сучасні проблеми забезпечення державного суверенітету 

України. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

- аналіз стану проблеми, здійснений у процесі роботи, дає підстави 

стверджувати про необхідність дослідження даного питання під 

широким кутом зору, необхідні глибокі наукові розробки юристів – 

науковців і практиків, з урахуванням як вітчизняного, так і зарубіжного 

досвіду; 

- наявність суверенітету саме як верховної влади і є найістотніша, 

відмітна ознака держави, без якої вона не може існувати як самостійне, 

незалежне політичне ціле; 

- у Конституції України державний суверенітет закріплений з 

урахуванням положень Декларації про державний суверенітет України, 

у якій він трактується як «верховенство, самостійність, повнота і 

неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і 

рівноправність у  зовнішніх зносинах»; 

- для України проблематика державного суверенітету актуалізувалась у 

2014 році у зв’язку з відомими подіями в Криму та на Південному Сході 

України; 

- забезпечення державного суверенітету як процесу є складним, 

багатоаспектним і багаторівневим; 

- державний суверенітет України може бути належним чином 

забезпечений лише шляхом її подальшого та незворотного утвердження 

як демократичної, правової і соціальної держави, яка визнає та 
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безпосередньо втілює всі принципи такого типу організації і 

функціонування державної влади у своїй повсякденній діяльності. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що накопичений у процесі 

дослідження матеріал може бути використаний на уроках історії України (теми: 

«Україна в умовах незалежності», «Наш край у другій половині XX – початку 

XXI століття), курсу «Основи правознавства» (теми Розділу 1 «Основи теорії 

держави і права», Розділу 3 «Взаємозв’язок людини і держави»), курсу 

«Громадянська освіта» (при вивченні тем Розділу 4 «Демократичне суспільство та 

його цінності», Розділу 2 «Права і свободи людини», Розділу 7 «Україна, Європа, 

Світ»), також на заняттях курсів за вибором громадянознавчого та правознавчого 

спрямування. 

 

 

СЕКЦІЯ: ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

 ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ 

 

ПОКРОВСЬКА ЦЕРКВА – ДУХОВНИЙ ОСЕРЕДОК НОВИХ ПЕТРІВЕЦЬ 

 

         Автор: Коновал Діана, учениця 10  класу  Новопетрівської 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №1 Вишгородської  

районної ради 

       Науковий керівник: Тишковська Алла Петрівна,  учитель   

історії  Новопетрівської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів 

№1 Вишгородської  районної ради 

 

 

 

 

 

  Мета роботи: дослідити становлення і розвиток Покровської церкви в селі 

Нові Петрівці. 

 Актуальність дослідження: на сучасному етапі розвитку українського 

суспільства все з більшою гостротою постає проблема відродження культури та 

духовності, що базується на формуванні потужної системи глибинних морально-

етичних цінностей. Українці здавна були відомі як надзвичайно релігійна та 
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високодуховна нація. В той час, коли наш народ розділений за мовними, 

політичними та світоглядними принципами, саме релігія стає об'єднавчим 

чинником українського суспільства. Церква протягом віків була опорою в житті 

людини, показувала шлях до спасіння душі та важливість втілення заповідей Божих 

у ставленні до інших людей. У часи війни церква ставала прихистком, у пору бід – 

відрадою та молитовною підтримкою… До храму йшли дякувати, просити 

благословення та щиро молитися.  

Новизна роботи: зроблено спробу зібрати і систематизувати відомості про 

Покровську церкву села Нових Петрівець і її священнослужителів від ХVІІ до ХХІ 

століття.  

Завдання науково-дослідницької роботи: дослідити етапи становлення 

Покровської церкви; з’ясувати роль церкви в житті новопетрівчан у ХVІІ–ХІХ 

століттях; на основі архівних даних знайти відомості про священнослужителів 

Покровської церкви; проаналізувати долю Покровської церкви в ХХ-ХХІ століттях.  

Результатом дослідження є розуміння того, що храми і священнослужителі 

відіграють величезну роль у становленні особистості, збагачують її духовний світ.  

У  ході виконання роботи зроблено висновки: 

        – перша дерев’яна церква в селі Нові Петрівці була побудована у 1746 році. 

Освячена була в ім’я Покрови Пресвятої Богородиці. В 1903 році було прийнято 

рішення будувати просторий кам’яний храм за проектом архітектора Миколи 

Миколайовича Горденіна. 26 вересня 1910 року церкву було освячено;   

– у ХVІІ–ХІХ століттях навколо церкви зосереджувалося майже все життя 

людини. Храм був для людей і школою, і читальнею, і лікарнею, і фортецею. І тоді, 

коли треба було підтримати не тільки душу людини, а й тіло;  

– в житті людей важливу роль відігравала особистість священика: йому 

довіряли, радились, поважали. З Клірових відомостей, що збереглися в архівах, 

дізнаємося імена деяких священиків, що служили в Покровській церкві. Всі вони 

були високоосвіченими людьми і користувалися авторитетом серед людей; 

–  ХХ століття – це століття двох світових воєн, прихід до влади більшовиків. 

Це період, коли руйнувалися і закривалися церкви. 3 1936 по 1991 рік  у церкві була 

і колгоспна комора, і музей-діорама. Згодом церкву було повернено релігійній 

громаді, зокрема парафіянам УПЦ КП. 

Якщо в ХХ столітті був занепад церкви, то ХХІ – це відродження духовного 

осередку Нових Петрівець. Сьогодні церква Покрови Пресвятої Богородиці є 

окрасою і духовним джерелом не тільки нашого села, а й усієї Київщини. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%A6_%D0%9A%D0%9F
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Практичне значення полягає в тому, що матеріал даної роботи може бути 

використаним під час освітнього процесу  в закладах освіти, на краєзнавчих 

конференціях.     

 

 

СЕКЦІЯ: ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

 ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ 

 

ЗНАЧЕННЯ САКРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ХРИСТИЯНСЬКОГО ІКОНОПИСУ У 

ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДУХОВНОСТІ 

 

    Автор: Харитонкіна Ксенія, вихованка Сквирського  

районного центру дитячої та юнацької творчості, учениця 11 

класу навчально-виховного комплексу «Сквирський ліцей – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної ради 

    Науковий керівник: Ломачинська Ірина Миколаївна,   

доктор філософських наук, професор, керівник гуртка 

Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Сквирської районної ради 

 

 

Актуальність теми дослідження. У складних релігійно-культурних реаліях 

сучасного буття України актуалізується проблема християнських сакральних 

цінностей, що визначають духовний простір українського суспільства. Особливе 

місце у вітчизняній сакральній мистецькій практиці обіймає православний 

іконопис, який виступив цілісним символом української православної духовності.  

Сакральний іконопис формувався традиціями іконописних шкіл, які 

втілювали естетичний та богословський зміст  середньовічного мистецтва. Мова 

іконописного образу формувалася на підставі символізму середньовічного 

мислення. Українські ікони зберігають канони візантійського іконопису, водночас, 

втілюють національні естетичні традиції. Через специфічну художню мову 

сакральне мистецтво передало унікальну естетику українського середньовіччя.  

У сучасній культово-богослужбовій практиці сакральний іконопис став 

потужним комунікаційним засобом культово-богослужбової практики і є дієвим 

засобом психологічного впливу на свідомість.  
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Сакральне мистецтво є своєрідним духовним зв’язком минулого і сучасності, 

ключовим чинником формування соціальної пам’яті та духовного 

самовдосконалення нації. 

Таким чином, постає необхідність аналізу ролі сакральних цінностей 

християнського іконопису у  формуванні національної духовності. 

Мета дослідження: аналіз релігійно-філософських засад осмислення 

феномену сакрального мистецтва в українській релігійно-культурній традиції. 

Для досягнення поставленої мети необхідно визначити послідовне 

виконання відповідних завдань, таких як: 

1. з’ясувати історичні особливості становлення сакральної сутності іконопису 

в історії християнської церкви; 

2. проаналізувати ідейне спрямування вчення про сакральний образ у історії 

християнської церкви; 

3. проаналізувати джерела формування традиції українського іконопису; 

4.визначити духовні засади естетики вітчизняного іконопису. 

Об’єктом дослідження є християнський іконопис як релігійно-естетична 

категорія. 

Предметом дослідження є духовний зміст сакральних цінностей 

вітчизняного християнського іконопису. 

Наукова новизна проблематики науково-дослідної роботи полягає в 

актуалізації ідейних витоків християнського іконопису та його впливу на 

формування духовних засад української нації. 

  Висновки: 

1. Ікона – у християнській релігії в широкому сенсі – зображення Ісуса Христа, 

Богоматері і святих, якому церква приписує священний характер. Іконографія 

розвинулася в певному історичному культурному та релігійному середовищах, 

пройшовши нелегкий шлях від іконоборства до іконовшанування. 

Християнський іконописний культ знаходить поєднання з державним культом 

образу імператора. Відповідно, нова імперська релігія - спадкоємиця і теорії, і 

примусової практики колишнього імперського культу. 

2. Іконопис – вид живопису, що має культове призначення. Іконописний канон 

постає як сукупність правил і прийомів іконопису. Канон - це не зовнішні 

рамки, а внутрішній стрижень, духовна основа ікони, що поєднує зміст і сенс 

образу, символіку і іконографію, художні прийоми та набір сюжетів, 

богословські поняття і естетичні критерії. 

3. Ікона є своєрідним вікном у духовний світ, тому вона має особливу мову, де 

кожен знак — символ. За допомогою знаково-символічної системи ікона 
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передає інформацію подібно письмовому тексту, мову якого необхідно знати, 

щоб сприйняти, зрозуміти й пережити її духовний сенс.  

4. Ікона дає своєю символікою присутність особи, яку вона зображує; вона постає 

як зустріч з божественним і надприродним світом. Українська ікона практично 

втілює символьну семантику краси, світла, образу, розуміння простору і часу, 

канону. Ікона — мистецтво національне й водночас всесвітнє, бо вселюдське 

починається з національного.  
 

 

СЕКЦІЯ: ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

 ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ 

 

КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ОСНОВИ ХРИСТИЯНСТВА ТА ІСЛАМУ 

 

         Автор: Задніпряна Яна, учениця 10 класу 

Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради 

         Науковий керівник: Сич Марина Олександрівна, учитель 

мистецтва Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської 

ради 

 

 

 

 

У ХХІ столітті спостерігаються стрімкі глобалізаційні процеси, поширення 

інформаційних технологій та поступ інших векторів розвитку цивілізації. Попри те, 

що розвиток технологій робить людей у різних куточках світу ближчими один до 

одного, а стиль життя сучасної людини в різних півкулях світу стає все більш 

схожим, ми мусимо визнати той факт, що нікуди не зникають конфлікти на ґрунті 

національних та релігійних відмінностей.  

Важливим для сучасного людського суспільства є розуміння того, що основи 

будь-якого віросповідання є незмінними, а витоки лежать у одній площині. 

Беззаперечним фактом є те, що найбільш поширеними у світі є християнство та 

іслам. Ці світові релігійно-філософські системи мають безліч відгалужень і течій.  

Актуальність теми полягає у вивченні особливо важливого аспекту розуміння 

культурних та історичних основ християнства та ісламу. Адже в останні десятиліття 

релігії часто прикривають або виправдовують конфлікти та теракти.  Саме базові 
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принципи релігійних вірувань є поєднуючим елементом, а обрядова частина, як 

правило, виступає культурним нашаруванням, притаманним певному географічному 

регіону. Поглиблення знань про християнство та іслам сприятиме зростанню 

толерантності до представників різних віросповідань, а також уникненню 

конфліктів на релігійному ґрунті.  

Мета дослідження: розкрити роль релігії у сучасному суспільстві, 

проаналізувати іслам та християнство, визначити їх спільні та відмінні риси. 

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: 

1. Визначити міфологічні витоки християнства та ісламу. 

2. Розкрити основи християнства та ісламу. 

3. Встановити зв’язок між Біблією та Кораном. 

Висновки. Християнство та іслам опираються на спільні іудейські, старозавітні 

джерела і, відповідно, мають спільні витоки. Обидві монотеїстичні релігії 

використовують одні сюжети, але інтерпретують їх у відповідності до умов 

історико-культурного розвитку і середовища, у якому вони виникли. Коран та 

Біблія, попри значні відмінності, сходяться у багатьох базових для монотеїзму 

питаннях. Фокусування на основах релігій, зокрема на деталях, сформованих 

регіональними особливостями культур носіїв віри, допоможе уникнути конфліктів 

та випадків нетолерантного ставлення на релігійному ґрунті.   

Результати дослідження. У ході роботи розкрито міфологічні основи 

створення священних текстів ісламу (перський фольклор, іудейські та 

зороастрійські тексти) і християнства (іудейські тексти, міфи, шумерські та 

вавилонські міфи, мандрівні сюжети міфів, поширені у багатьох народів); визначено 

базові постулати Корану та Біблії, проаналізовано їх спільні та відмінні риси; 

складено базовий словник термінів за темою. 
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СЕКЦІЯ: ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

 ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ 

 

ТАЇНСТВО ВІНЧАННЯ В ПРАВОСЛАВНІЙ САКРАМЕНТОЛОГІЇ 

 

         Автор: Маценко Максим, учень 10 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка» 

Бориспільської міської ради 

         Науковий керівник: Томенко Лариса Олексіївна, учитель 

історії Бориспільського навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» імені Костянтина Могилка» Бориспільської міської ради 

 

 

Актуальність теми: дослідження обумовлене тим, що наразі суспільство 

переживає девальвацію та десакралізацію багатьох соціальних інститутів, в тому 

числі й інституту шлюбу. Така ситуація спонукає різні релігійні течії до рефлексії 

та концептуалізації розуміння тих чи інших соціальних проблем.  

Предмет дослідження: історія та специфіка погляду на таїнство вінчання у 

православних традиціях. 

Об’єкт дослідження: православна Сакраментологія. 

Мета дослідження: висвітлити специфіку та особливості погляду на таїнство 

вінчання у православній церкві та його історичний розвиток. 

     Основні завдання дослідження: зробити порівняльний аналіз природи та сенсу 

шлюбу у Старому та Новому Заповітах; проаналізувати еволюцію формування 

чину вінчання. 

      Гіпотеза. Таїнство шлюбу розуміється в християнстві як онтологічне 

поєднання двох людей в єдине ціле, яке відбувається Самим Богом, і є даром краси і 

повноти життя, істотно потрібне для вдосконалення, для здійснення свого 

призначення, для перетворення і вселення в Царство Боже.   

  Висновки: Наукова література, присвячена означеній проблематиці, не є 

досить великою; фактично є відсутніми повноцінні та фундаментальні розвідки 

стосовно еволюції таїнства шлюбу та його богослов'я. 
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА 

 

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДИТИНИ У ВИХОВНІЙ ПРАКТИЦІ 

СІМ`Ї ЗАСОБАМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

 

           Автор: Голубенко Анастасія, учениця 11 класу НВК 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з 

поглибленим вивченням української мови та літератури – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Малишка 

Обухівської міської ради 

          Науковий керівник: Жевага Олена Миколаївна, 

учитель української мови НВК «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим 

вивченням української мови та літератури – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1 імені А.С. Малишка Обухівської 

міської ради 

 

 

Актуальність теми дослідження: глибоко гуманістичними ідеями про людину, 

добро, свободу творчості, проактивність, синівський борг, відповідальність, право 

на вибір, взаємоповагу, взаємодію, відповідальність, радощі Василь Сухомлинський 

увійшов у суспільно-педагогічну свідомість кінця 60-х р.р. ХХ ст. Багатьом його 

ідеї здавалися несвоєчасними, небезпечними й помилковими. Можна погодитися, 

що несвоєчасними, бо вони набагато випереджали свій час, час тотальної цензури, 

шаблонів, вказівок. І як не парадоксально, у часи нової української школи його ідеї 

залишаються актуальними, а видатний педагог минулого століття сприймається як 

реформатор та будівничий власного освітнього простору. 

Тому, що НУШ – це час його ідей: основні засади педагогіки партнерства, 

витоки модернізації методів навчання, формування найважливішого завдання 

вчителів «не тільки дати учням знання, а й навчити дітей усе життя поповнювати та 

збагачувати свої знання», й актуальний погляд на навчання усвідомленого читання, 

й потреба постійної самоосвіти, й така важлива в час дегуманізації людського 

суспільства концепція виховання моральних цінностей дитини.  

Відзначаючи сторічний ювілей високообдарованого педагога із самобутнім 

творчим почерком, констатуємо, що ідеї, думки, рекомендації народного вчителя 

витримали випробування життям і часом. 50 монографій, понад 600 статей, 1500 
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оповідань – чим не спроба змінити освітній простір. Використовуючи ідею 

текстоцентризму, Василь Сухомлинський творив цілісну освітню траєкторію із 

наскрізним процесом виховання і сприяв формуванню громадянських, 

національних, моральних, естетичних, екологічних світоглядних орієнтирів, 

говорячи сучасною термінологією, компетентностей. 

Що таке моральні цінності? Це фундаментальні речі, які не є застарілими і у 

всесвітню добу інтернету, які не втрачають значення і для покоління «цифрових» 

дітей, що є жителями віртуальних мереж. Створюючи тематичні тексти, Василь 

Сухомлинський намагався розширити межі бачення світу, вибудовував алгоритм 

виховання людини, готував до можливих непростих ситуацій у майбутньому. 

Висока гуманістична позиція педагога виявилася в його ставленні до сім’ї. Він 

показав, як розвиток особистості залежить від культури батька й матері, як 

пізнаються людські стосунки і суспільне оточення на прикладі батьків. Сім’я – 

школа справжньої людської любові, любові відданої і суворої, ніжної і вимогливої. 

Особливо актуальними у процесі впровадження моральних цінностей у виховну 

практику сім'ї є педагогічні ідеї Василя Сухомлинського з питань сімейного 

виховання, які потребують подальшого вивчення і поціновування. Розроблена ним 

методика, висновки і рекомендації щодо виховання дитини в сім’ї, формування 

основних моральних цінностей  є важливими і мають використовуватися у практиці 

сьогодення як перевірені часом педагогічні скарби, виховні взірці. 

Моральне обличчя особистості залежить, з яких джерел черпала людина свої 

радощі в роки дитинства. Основні істини з роками не змінюються. Усе, чого нас 

навчили в дитинстві, що «ввійшло до нашого розуму й серця», ми використовуємо 

впродовж всього життя. Дитинство характеризується особливою чутливістю до 

морально – духовних впливів. Це надзвичайно важливий період у процесі 

духовного становлення особистості, оскільки закладається фундамент для 

сприйняття оточуючої дійсності, свого місця й ролі в ній. У сучасному 

життєтворчому процесі, коли зростає роль життєвої компетентності, важливо 

розвивати свідому орієнтацію на морально-духовні цінності. Саме духовність і є 

тим джерелом, яке підживлює вольову наполегливість людини для здійснення 

процесу життєстановлення, самоосвіти, самовиховання. Духовність і моральність 

людини – це не лише психологічні й педагогічні проблеми, а здебільшого соціальні. 

У їх розв’язанні надзвичайне місце належить процесу виховання. Метою якого є 

формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно 

самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.  

Яким має бути ставлення дітей до інших людей, як їм домогтися моральної 

виправданості й обґрунтованості своїх учинків, учать літературно-художні твори 
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Василя Сухомлинського. Це виплекані педагогом щирі мудрі оповіді, що йдуть від 

серця до серця й породжують розумові, моральні й естетичні почуття. 

Якими виростуть діти, як складеться їхнє життя в подальшому? В першу чергу, 

це залежатиме від того, чим наповняться серця цих дітей уже сьогодні. І тому 

важливим є посилення ролі сімейного виховання. А використання в системі 

сімейного виховання літературних мініатюр Василя Сухомлинського допоможе 

дітям усвідомити систему пріоритетів морально-духовних цінностей.  

У сучасних умовах формування нового освітнього простору української школи 

й суспільного розвитку досвід Василя Сухомлинського безцінний, оскільки сучасні 

життєві ідеали молоді далекі від позитивного «ідеалу», наслідком чого є 

бездуховність у суспільстві, низька моральна культура, загальна деградація 

суспільних відносин. Якщо сучасні батьки, школа приймуть досвід Василя 

Сухомлинського, акумульований у його творах, зокрема в літературно-художніх 

мініатюрах, то в майбутньому вдасться створити ефективну модель формування 

життєвих стратегій у сучасних молодших школярів, що відповідатиме реаліям 

ринкової економіки, але не виключатиме формування гуманної складової в їх 

життєвих пріоритетах.  

Мета дослідження: дослідити через призму спадщини Василя 

Сухомлинського найважливіші завдання сім`ї в духовно-моральному вихованні 

дітей, визначити провідні якості моральності, які мають сформуватися у процесі 

сімейного виховання молодшого школяра та обґрунтувати роль літературно-

художніх мініатюр визначного педагога у формуванні духовно-моральних 

цінностей, моральних почуттів, емоційної культури.   

Відповідно до мети окреслено такі завдання дослідження:  

1. Здійснити аналіз педагогічних ідей Василя Сухомлинського з сімейного 

виховання,напрями родинного виховання, які педагог вважав першочерговими. 

2. Охарактеризувати особливості родинного виховання, які педагог вважав 

значущими у формуванні моральних цінностей. 

3. Визначити, що сім’я для дитини – основна цінність, основа для розвитку і 

становлення її як особистості. 

4. Систематизувати окремі літературні твори Василя Сухомлинського, що мають 

великий потенціал для осмислення виховних настанов. 

Об’єктом дослідження є притчі, оповідання, етюди збірок «Вогнегривий 

коник» та «Квітка сонця», написаних Василем Сухомлинським для дітей 

молодшого та середнього шкільного віку. 
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Предметом дослідження є педагогічні ідеї Василя Сухомлинського з 

сімейного виховання, напрями родинного виховання, які педагог вважав 

першочерговими.  

Наукова новизна роботи полягає в систематизації  відповідно до напрямів 

сімейно-родинного виховання літературних мініатюр Василя Сухомлинського, що 

потребують спокійного, вдумливого, чуттєвого прочитання, з метою рекомендації 

батькам для спільного опрацювання в колі сімейного читання для формування 

моральних цінностей у дітей.  

Теоретичне та практичне значення роботи полягає в тому, що це 

дослідження може бути використане як путівник для сімейного читання творів 

Василя Сухомлинського, для поглиблення знань і вмінь з літературного читання 

учнями молодших класів. 

Структура й обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг становить – 75 

сторінок, із них - 30 сторінок основного тексту. Список використаних джерел 

нараховує - 20 найменувань. 
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Актуальність дослідження. У силу свого віку підліткам найтяжче стримувати 

свої емоції. Саме тому відомо багато прикладів, коли тинейджери сваряться із 

батьками, вчителями, ровесниками, грублять, вживають лайливі слова. Разом із тим 
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вони можуть показувати й щиру любов та захоплення, якщо людина викликає в них 

симпатію, або коли річ приносить задоволення. Навчитись керувати своїми 

емоціями, бути терплячим і вміти адекватно реагувати на зміну подій – важливо, але 

нелегко. Для розвитку емоційного інтелекту можна використовувати різні засоби, 

серед яких одне із перших місць належить музиці 

Наукова новизна. Вперше зроблено спробу дослідити формування емоційного 

інтелекту через прослуховування пісень сучасного гурту «Океан Ельзи», розроблено 

методичний комплекс занять з елементами тренінгу та проведено педагогічний 

експеримент. 

Об’єкт дослідження – психолого-педагогічні умови підліткового віку.  

Предмет – методичне забезпечення розвитку емоційного інтелекту, який 

сформовано через сучасні пісні гурту «Океан Ельзи». 

Мета - визначити психолого-педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту в 

підлітковому віці та створити методичне забезпечення його розвитку через 

прослуховування сучасних пісень гурту «ОЕ».  

Для реалізації мети дослідження поставлено завдання: проаналізувати 

психолого-педагогічні передумови підліткового віку; з’ясувати специфіку феномену 

емоційний інтелект та особливості його вияву в підлітків; дослідити залежність 

емоцій слухачів від музичних творів; розробити методичне забезпечення комплексу 

занять з елементами тренінгу  та провести педагогічний експеримент з метою вияву 

емоційного інтелекту старшокласників та його покращення шляхом використання 

пісенних творів сучасного рок-гурту «Океан Ельзи»; надати рекомендації щодо 

розвитку емоційного інтелекту підлітків. 

Для досягнення загальної мети та розв’язання поставлених завдань використано 

методи: теоретичні (аналіз наукових джерел, порівняльний аналіз, систематизація 

матеріалу); практичні (моделювання, створення методичних розробок). 

Висновки. Розроблені заняття з елементами тренінгу для розвитку емоційної 

поведінки старшокласників можна використовувати під час освітнього процесу. 

Комплекс розрахований на чотири тематичні модулі: «Я і держава», «Я і стосунки з 

протилежною статтю», «Я і оточення», «Я і Я». Завдання кожного модуля – 

визначати емоції, обговорювати їх за темою, знаходити вербальне пояснення емоції 

в текстах пісень гурту «Океан Ельзи», обґрунтовувати й робити висновки щодо 

вияву цих емоцій. До кожного модуля підібрано низку пісень гурту «Океан Ельзи», в 

текстах яких виражено відповідні емоції. Ці модулі можуть використовуватися як 

окремі виховні заходи, як елементи тренінгу або як частини організаційного етапу 

уроку. 
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Практичне значення. Отримані результати можуть бути використані в 

подальших психолого-педагогічних розвідках чи соціальних дослідженнях з 

емоційного інтелекту. Крім того, надані розроблені рекомендації можуть слугувати 

засобом для виховання чи самовиховання. 
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Актуальність дослідження. 

Важливою складовою професійної діяльності вчителя є спілкування з 

учнями, у ході якого він кожного дня розв’язує різні за змістом завдання. 

Ефективність  діяльності вчителя обумовлена не лише продуманим вибором 

методів і форм навчання, але й умінням керувати вербальними і невербальними 

засобами у міжособистісній взаємодії.  

Тембр голосу, як компонент невербального спілкування, істотно підвищує 

ефективність і привабливість навчального процесу, допомагає у його регуляції. 

На нашу думку, емоційний стан школярів у міжособистісній взаємодії 

навчального процесу, а також їх академічну успішність можна розглядати в якості 

показника вмінь та навичок вчителя використовувати невербальні засоби 

спілкування, зокрема тембр голосу та його інтонаційне забарвлення.     

Мета науково-дослідницької роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні 

та  дослідженні впливу тембру голосу вчителя на академічну успішність учнів,  а 

також у розробці рекомендацій вчителям щодо розвитку комунікативних вмінь, 

зокрема навичок невербального спілкування у педагогічній діяльності. 
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Відповідно до висунутої мети, визначені такі завдання дослідження: 

1. Визначити сучасний стан досліджуваної проблеми.  

2. Дослідити особливості впливу тембру голосу вчителя на академічну 

успішність учнів (підліткового віку). 

3. Установити взаємозв’язок тембру голосу вчителя з його особистісними 

якостями. 

4. Розробити рекомендації вчителям щодо розвитку комунікативних  вмінь, 

зокрема навичок невербального спілкування у педагогічній діяльності. 

Новизна отриманих результатів. 

У ході написання науково-дослідницької роботи ми уточнили та 

конкретизували вплив тембру голосу вчителя на академічну успішність учнів. 

Практичне використання полягає в тому, що розроблені рекомендації 

вчителям щодо розвитку комунікативних вмінь, зокрема невербальних  навичок у 

міжособистісній взаємодії. Адже наш голос, жести тіла впливають на слухача 

більше, ніж наші слова. Ми живемо в ері високо розвинутих технологій. Знань і 

відомостей з кожним днем з’являється більше і більше, і люди повинні встигати 

слідкувати  за цим швидким розвитком. Ми маємо знати не тільки нещодавні 

відкриття та їх наслідки, але й базові знання, які отримуємо в школі, коледжі чи 

університеті. У засвоєнні цих знань велику роль відіграють учителі, які вчать нас 

змалечку писати і читати. Але ми рухаємося далі і не стоїмо на місці, тому 

викладачі повинні  мати гнучкий розум та знати, як донести до учнів цю важливу 

інформацію.  

Знаючи, як правильно використовувати невербальні засоби спілкування, як 

краще розповідати новий матеріал, як заохочувати учнів до його вивчення, 

вчителям буде легше навчати дітей, а дітям будуть відкриватися нові знання 

цього безмежного Всесвіту.  
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ЕДЬЮТЕЙМЕНТА НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ 

 

 

       Автор: Потіха Ірина, учениця 9 класу Великополовецького 

НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 

Сквирської районної ради 

        Науковий керівник: Хіврич Світлана Миколаївна, 

учитель української мови та літератури Великополовецького 

НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 

Сквирської районної ради 

 

 

Актуальність теми:  Едьютейнмент - це новий спосіб освіти через розвагу. 

Для того щоб йти в ногу зі стрімким розвитком світу, ми повинні дізнаватися щось 

нове щодня. Але багато хто з нас любить отримувати задоволення і не любить 

учитися. Для того щоб заохочувати дітей навчатися,  було вигадано багато цікавих 

і корисних ігор. Едьютейнмент може вирішити відразу кілька проблем. Крім того, 

що цей спосіб навчання здатний пробудити інтерес будь-якого учня, він дозволяє 

зробити навчання дуже мобільним. 

Об’єкт дослідження: найвідоміші світові едьютейнмент-проекти та 

використання їх на теренах української освіти та регіональному рівні. 

Предмет дослідження: едьютейнмент: навчання як розвага. 

Ступінь дослідження проблеми.  Для того, щоб дослідити обрану 

проблему, ми зверталися до наукових робіт Томазо Кампанелли, Франсуа Рабле, 

Яна Амоса Каменського, Фрідріха Фребеля, М.Бірштейна, Н.М. Больц, О.М 

Железнякова., О.О.Дьяконова, Д.К.Калинкіної, К.Л.Крутій та ін. Тема досить нова 

для українського простору, тому більшість літератури міститься в Інтернеті.  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у детальному 

вивченні едьютейнмента як навчання розвагою та впровадження нової освітньої 
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технології, сучасних інформаційних та комунікативних прийомів (конвергентних 

медіа) в сучасну українську освіту та в школи  регіонального рівня.  

Завдання: прослідкувати передумови виникнення методу та його 

вивчення передовими науковцями та педагогами; дослідити ознаки та особливості 

методики едьютейнмента; визначити місце едьютейнмента в освітній діяльності 

школярів та як спосіб мотивувати дітей до навчання; дослідити, наскільки доцільне 

використання ігрових технологій в умовах освітнього процесу; визначити чітку 

межу між розвагою та грою; дослідити найвідоміші світові едьютейнмент-проекти 

та використання їх на теренах української освіти та регіональному рівні. 

Методи дослідження. Для того, щоб дослідити обрану тему, ми 

використали такі методи: 

• Емпіричні (спостереження, дослідження, порівняння, узагальнення); 

• Історичні (вивчення методу  визначними науковцями і педагогами); 

• Методи наукового і теоретичного пізнання (загальнологічні методи); 

• Практичні (дослідження). 

Наукова новизна одержаних результатів. Було систематизовано дані про  

явище едьютейнмента; досліджено впровадження найвідоміших світових 

едьютейнмент-проектів та використання їх в сучасній українській освіті та на 

регіональному рівні. 

Практичне значення одержаних результатів. Робота може 

використуватись як джерело написання доповідей, курсових та дипломних робіт, 

застосовуватися вихователями і педагогами у практичній роботі  з дітьми. 

Апробація результатів дослідницької роботи. Матеріали роботи 

доповідались та обговорювались на засіданні МАН учнів Великополовецького 

НВК «Еврика», в ході науково-практичної конференції вихованців секцій МАН 

Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості; презентувалися на 

позакласному заході талант-шоу учнів Великополовецького НВК, на уроці 

української мови у 9 кл. «Урок мовлення. Повідомлення на наукову тему». 

Структура та обсяг роботи. Науково-дослідницька робота складається із 

вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг 

роботи складає 57 сторінок, основний зміст викладено на 33 сторінках, список 

використаних джерел включає 18 найменувань. 
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА 

 

 

ВПЛИВ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ПІДЛІТКІВ 

 

 

                                                      
                                       Автор:  Резніченко Анжеліка, вихованка  Комунального 

                                       закладу Миронівської районної ради «Миронівський район- 

                                       ний центр дитячої та юнацької творчості»                              

           творчості                Науковий  керівник: Лобода  Ольга  Іванівна, керівник  

                                       гуртка Комунального  закладу Миронівської районної ради 

                                       «Миронівський районний центр дитячої та юнацької твор- 

                                       чості» 

 

 

 

Актуальність роботи  полягає у вивченні специфіки поширення молодіжних 

субкультур з метою створення сприятливих умов для соціального розвитку 

учнівської молоді. Це зумовило тему нашого дослідження  – «Вплив молодіжних 

субкультур на соціалізацію підлітків». 

Мета роботи полягає у з’ясуванні специфіки поширення субкультур серед 

підлітків: 

- теоретичному та практичному дослідженні сутності, структури і класифікації 

молодіжних субкультур; 

- вивченні питання щодо впливу молодіжних субкультур на соціалізацію підлітків; 

- визначенні готовності батьків до участі у соціалізації дітей.  

Об’єктом дослідження є  молодіжні субкультури та чинники їх впливу на 

соціалізацію підлітків. 

Завдання дослідження:  

- на підставі аналізу наукової літератури з’ясувати сутність, структуру і 

класифікацію молодіжних субкультур; 

- визначити особливості їх поширення в Україні;  

- виявити  роль молодіжних субкультур у соціалізації підлітків;  

- провести соціологічне дослідження щодо впливу молодіжних субкультур на 

соціалізацію підлітків (анкетування);  
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- провести соціологічне дослідження (анкетування батьків) щодо їх готовності до  

створення умов для соціалізації дітей;  

- розробити рекомендації для підлітків щодо їх соціалізації;  

- розробити рекомендації для батьків щодо створення умов для соціалізації 

дитини.  

Наукова новизна роботи полягає у виявленні специфіки поширення та 

впливу молодіжних субкультур на соціалізацію підлітків, розробленні 

рекомендацій для підлітків і батьків з питань поширення молодіжних субкультур та 

створення умов для соціалізації підлітків.  

Теоретичне значення роботи полягає в поглибленні теорії педагогіки, 

філософії та суспільствознавства щодо впливу молодіжних субкультур на 

соціалізацію підлітків; розробленні на цій основі рекомендацій із метою 

оптимального керування цими процесами з тим, щоб сприяти духовному розвитку 

підлітків, формуванню їх особистості, самоствердженню, самореалізації.  

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання його 

матеріалів та висновків у роботі загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладів, у викладанні курсів за вибором, факультативів.        

У ході дослідження зроблено такі загальні висновки: 

–  молодіжна субкультура – це сукупність специфічних соціально-

психологічних ознак (норм, цінностей, стереотипів, смаків, які впливають на стиль 

життя та мислення окремих груп людей і дозволяють їм усвідомити і утвердити 

себе як не схожих на інших представників соціуму; 

–  молодіжні  субкультури,  поширені у нашому районі, мало відрізняються 

від специфіки поширення субкультур в Україні. Вони позитивно впливають на 

розвиток творчих здібностей, дають можливість спілкуватися з однодумцями, 

зменшується рівень тривоги, загостреної потреби в розумінні. Юнаки і дівчата 

знаходять свій спосіб самореалізації, самоствердження, розкриття своїх здібностей, 

соціалізації. Ще одним з позитивних факторів впливу молодіжної субкультури є те, 

що молоді люди створюють власну систему цінностей, прагнуть підвищувати свій 

культурний рівень. Негативний вплив включає багато факторів – нездоровий спосіб 

життя, порушення громадського порядку, насилля, суїциди. 

–  успішна соціалізація кожної молодої людини буде залежати від того, яку 

течію молодіжної субкультури вона обере, та що визначатиме зміст її діяльності в 

певній субкультурі; 

–  велике значення у соціалізації підлітків має сім’я, стиль сімейного 

виховання та готовність батьків створювати належні умови для соціалізації своєї 

дитини; 
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–  на основі проведено дослідження отриманих результатів та розроблено 

рекомендації для підлітків щодо їх соціалізації; 

–  розроблено рекомендації для батьків щодо створення умов для 

соціалізації підлітка; 

–  проблема молодіжних субкультур, їх вплив на формування юної 

особистості, цінностей і ціннісних орієнтацій молоді є актуальною та вагомою для 

сучасної педагогіки. 

 

 

СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА 

 

 

ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПОЕЗІЄЮ НАТАЛІЇ ПАВЛИК 

 

       Автор: Середа Валерія, учениця 11 класу Переяслав-

Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Переяслав-

Хмельницької міської ради 

        Науковий керівник: Мельник Надія Миколаївна, вчитель 

української мови та літератури Переяслав-Хмельницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Переяслав-Хмельницької 

міської ради 

 

 

 

Неможливо уявити наше життя без поезії. Вона надихає людину, допомагає 

зануритися у найпотаємніші куточки власної душі, дає можливість відволіктися від 

буденності або ж навпаки – замислитися над своїми проблемами, учить розрізняти 

добро і зло, бачити прекрасне в нашому світі і насолоджуватися ним, збагачує 

духовний світ читача, дає поштовх щось змінити у своєму житті, йти до своєї мети і 

бути щасливішим. Поезія робить людину особистістю. А отже, вона виховує 

людину. 

Актуальність дослідження полягає у застосуванні сучасних інформаційно-

комунікаційних форм поширення ліричних рядків, поетичного доробку Наталії 

Павлик, з метою формування світогляду старшокласників. 
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Мета роботи: формування світогляду старшокласників у процесі 

ознайомлення, поширення та популяризації поетичного доробку Наталії Павлик 

через соціальні мережі. 

Об’єкт дослідження: формування світогляду старшокласників.  

Предмет дослідження: форми і засоби ознайомлення, поширення та 

популяризації поетичного доробку Наталії Павлик. 

Завдання дослідження: 

1) проаналізувати літературні джерела з питання впливу поезії на 

формування світогляду сучасної молоді;  

2) дослідити особливості сприйняття поетичних творів 

старшокласниками; 

3) виявити сучасні форми і засоби ознайомлення, поширення та 

популяризації поетичних творів Наталії Павлик. 

Методи дослідження: характер завдань та специфіка об’єкта зумовили 

комплексний підхід до вибору методів дослідження. Основними методами 

дослідження було обрано аналіз, спостереження та анкетування, методи 

математичної статистики, якими послуговувалися для виявлення форм 

поширення поетичних рядків з метою формування їх світогляду, мобілізації уваги 

старшокласників та позитивного впливу. 

Практичне значення. Результати роботи можуть бути використані 

учителями-словесниками для популяризації поетичних творів серед учнів старших 

класів у позаурочний час та у формуванні завдань учнівських проектів на уроках 

літератури. 

У ході дослідження було виявлено, що 96 % старшокласників користуються 

інтернетом, із них 30 % проводять вільний час, спілкуючись у соціальних мережах 

та отримуючи інформацію. 40 % опитаних учнів зазначають, що мотиваційні 

ролики, поетичні твори не залишають їх байдужими. 92 % опитаних переконані, що 

поетичні твори можуть відображати проблеми сучасного українського суспільства. 

85 % старшокласників не знайомі з творчістю територіального персоналія – Наталії 

Павлик, тому для ознайомлення з її творчим доробком варто скористатися 

соціальними мережами. 

Лірика Наталії Павлик пройнята наскрізною філософічністю. Сила любові, 

яку оспівує поетеса, виховує людину духовну, спонукає її до духовної праці, 

самовдосконалення, робить благороднішою, чистою, підносить у думках. 

За добу за допомогою публікацій у соціальних мережах (Facebook, Instagram, 

Viber) 188 користувачів були ознайомлені з поезією Наталії Павлик. Такої кількості 

переглядів ми досягли за допомогою візуалізації тексту, що привертає більше уваги 
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до публікації, а значить вподобань і коментарів, ніж звичайний сухий текст. 

Результати дослідження довели, що соціальні мережі відіграють фундаментальну 

роль у поширенні інформації, яка має вплив на формування світогляду читачів та 

старшокласників зокрема. 

Нові виклики, породжені сучасними технологіями, змінюють не лише 

систему традиційних поглядів на освіту та грамотність, але й потребують 

застосування інтеграційних технологій – як по відношенню до окремих навчальних 

предметів, так і методики впровадження в освітній процес об’єднаного курсу з 

медійної та інформаційної грамотності.  

 

 

СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА 

 

МИСТЕЦТВО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ 

 

Автор:  Квашук Даниїл, учень 11 класу Ірпінської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 13 Ірпінської 

міської ради 

           Науковий керівник: Чернюк Мирослава Іванівна, 
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За статистикою, кожному другому українцю доводиться виступати 

привселюдно. Знання принципів риторики та володіння мистецтвом красномовства 

вкрай необхідне і в професійній журналістській діяльності. Уміння правильно 

висловлюватися, формулювати думки і в логічній послідовності доносити їх до 

слухача – запорука успішного публічного виступу. Висвітленню цих проблем і 

присвячена дана науково-дослідницька робота. Зосереджено увагу на розкритті 

методів і засобів підготовки тексту, зовнішній культурі оратора, психологічних 

аспектах виступу. Крім того, розглянуто приклад безпосереднього впливу ЗМІ на 

свідомість реципієнтів та їхнє сприйняття подій. 

Суспільно-політичні та економічні процеси, що відбуваються в Україні та 

світі, вимагають, щоб кожен освічений громадянин мав навички виступу перед 
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публікою. Уміння переконувати, відстоювати власні погляди, думки та інтереси 

позитивно характеризують сучасну людину. А найбільше це стосується сфери 

журналістики у часи, коли зростає роль ЗМІ у вирішенні важливих соціально-

економічних та політичних проблем, формуванні активної громадянської позиції, 

пробудженні історичної свідомості співвітчизників. У цьому й полягає 

актуальність обраної теми. 

Завдання дослідження: стислий аналіз наукових праць із риторики, 

розробка та систематизація практичних знань, умінь, навичок для досягнення 

високої майстерності публічного виступу та дослідження впливу ЗМІ на аудиторію 

засобами риторики. 

Мета дослідження: довести важливість риторики в професійній діяльності 

журналістів та надати узагальнені рекомендації з опанування красномовства. 

Об’єкт дослідження: риторика, журналістика. 

Предметом дослідження є наукові праці з риторики, що містять знання про 

теоретичні та практичні аспекти науки, джерела мережі Інтернет, результати 

власних досліджень у галузі публічного виступу та журналістики. 

Методи дослідження:  

 опрацювання та аналіз теоретичних матеріалів; 

 проведення спостережень та досліджень; 

 узагальнення власного особистісного пошуку та досвіду.  

Наукова новизна дослідження:  

 систематизовано та конкретизовано знання з практичної риторики, узагальнено 

матеріал про шляхи досягнення високої майстерності публічного виступу; 

 дослідження спирається на теоретичну базу, але акцент зроблено саме на 

практичному застосуванні наданої інформації; 

 проведено власні спостереження щодо рівня підготовки старшокласників до 

публічних виступів, інтересів сучасної молоді та впливу ЗМІ на їхнє 

світосприйняття. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що подані в ній дані можуть 

стати основою лекційних курсів з практичної риторики, а також бути використані 

під час підготовки до публічних виступів. 

Апробація дослідження: результати дослідження були схвалені 

одинадцятикласниками на шкільній конференції на тему “Риторика в минулому і 

сьогоденні”. Крім того, під час конференції було проведено соцопитування, 

покликане осягнути інтереси сучасної молоді та проаналізувати досвід 

старшокласників у публічних виступах різних типів. Зібрано дані про рівень 
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готовності учнів до публічних виступів та упевненості у своєму успіху. 

Докладніше про результати дослідження – у пункті 1.1.5. роботи. 

Усе життя сучасної людини пов’язане зі спілкуванням. Щоб бути успішною 

людиною сьогодні, треба володіти мистецтвом комунікації. Давній інтерес людей 

до можливостей слова спричинив виникнення спеціальної науки красномовства – 

риторики. Сучасна риторика складається з трьох розділів: історія риторики, теорія 

риторики, практична риторика. 

Основні риторичні принципи: 

 журналіст має зважати на те, чого від нього очікує аудиторія; він не повинен 

«стріляти» складними термінами мов з кулемета і тиснути на аудиторію своїм 

високим інтелектом, а мусить бути співрозмовником; 

 щоб оволодіти чиєюсь свідомістю, потрібно спочатку опанувати себе: 

промовець має дисциплінувати думку, емоцію, жести; 

 запорукою успіху виступу є ґрунтовна підготовка, володіння предметом 

мовлення, загальна ерудиція доповідача; 

 виступ має порушувати проблему, яка є актуальною, цікавою слухачеві і несе в 

собі нову, потрібну інформацію; 

 позиція промовця повинна бути зрозумілою для аудиторії, однак у жодному 

разі вона не має бути пройнята суб’єктивними оцінювальними судженнями, а 

має бути заснована виключно на доведених фактах та вагомих аргументах; 

 варто неухильно дотримуватися законів логіки: викладати матеріал послідовно, 

обґрунтовувати кожне судження належним чином. Думки не мають суперечити 

одна одній. Не варто вдаватися до софістики – навмисного перекручування 

фактів і понять заради удаваної переконливості. 

Ораторське мистецтво є вкрай непростою справою, а його опанування 

передбачає чимало труднощів. Історія знає чимало людей украй наполегливих та 

завзятих, які, долаючи їх, пробили шлях до визначних успіхів. У античній історії 

відомим прикладом цілеспрямованої людини, яка пройшла тернисту путь на шляху 

до визнання, є Демосфен. Чимало з відомих сучасних медіа-персон свого часу 

прикладали багато зусиль, щоб стати непересічними фахівцями, роботу яких 

оцінять по-справжньому, як-от ведуча Катерина Осадча. 

Під час роботи з текстом виступу варто особливу увагу звернути на його вид, 

стиль, чіткість та дискутабельність тези та її аргументацію, добір матеріалів та їх 

логічне розташування.  Доцільно використовувати засоби виразності, щоб надати 

виступу більшої переконливості.  
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Для формування зовнішніх ораторських якостей варто звернути увагу на 

постановку голосу та розвиток його характеристик, постановку артикуляції, дикції, 

зовнішній вигляд оратора, погляд та жестикуляцію. 

Під час складання та проголошення доповіді необхідно належним чином 

врахувати психологічну налаштованість, бажання та сподівання людей, їх інтереси, 

поєднати логічну і психологічну мотивацію. 

Арсенал психологічного впливу журналіста на реципієнтів надзвичайно 

багатий: засоби структурування тексту, актуалізатори вторинної інформативності, 

мова-прайм, принцип “уявного вибору”; широке застосування мають методи 

інформаційно-психологічного впливу, як-от: “приклеювання ярликів” (name 

calling), “сяючі узагальнення” (glittering generality), “посилання на авторитети” 

(testimonial), “свої хлопці” (plain folks), “перетасування” (card stacking). Для 

успішного впливу варто створити атмосферу інформаційного комфорту. 

Журналістика – це складний творчий процес, спрямований на збір, аналіз та 

поширення правдивої інформації; взаємодія із широким інформаційним простором. 

Окрім усебічної наукової обізнаності, ерудиції, журналіст повинен повною мірою 

володіти засобами комунікації та вміти за допомогою їх якісно впливати на 

аудиторію. Саме тут і стає в нагоді красномовство – мистецтво самореалізації 

мовної особистості,– адже опанування ораторських вмінь і навичок – це запорука 

успіху в спілкуванні. 

Ораторське мистецтво журналіста, як і будь-якого універсального оратора, 

має ґрунтуватися на основі аналізу теоретичної та історичної складової 

красномовства, а також на основі практичних доробків багатьох поколінь учених, 

вміння критично мислити. “Журналістська риторика” – це одна з сучасних 

дисциплін, що опікується опрацюванням, пропагуванням і практичним 

застосуванням прийомів дієвої комунікації, які винятково потрібні в роботі 

журналіста. Оволодіння ними допоможе у поширенні матеріалу, який не лише 

прочитають або вислухають, але й зрозуміють, визнають як слушний та правдивий 

і запам’ятають. 

Термін “журналістська риторика” використовується в основному на 

позначення застосування засад, прийомів, методів риторики в індивідуальній 

творчості журналіста, його особистих публікаціях. Існують й інші терміни – 

“риторика ЗМІ” та “медіариторика”. Вони не мають значення особистої творчості, 

а позначають вектор ставлення мас-медіа до навколишнього світу, класифікації, 

аналізу та оцінки ними особистостей та подій. 

Уже неодноразово було сказано, що головне завдання журналіста (або ж і 

цілого засобу масової комунікації) – інформування населення про важливі події 
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сьогодення. Виникло запитання: а як же інформація, яку нам надають засоби 

масової комунікації, впливає на нас – молоде покоління,– яке не сьогодні-завтра 

стане фундаментом сучасної держави, рушійною силою змін і прогресу? Для 

початкового аналізу впливу повідомлень ЗМІ на молоду аудиторію було прийнято 

рішення провести дослідження, яке б допомогло зрозуміти й узагальнити вплив 

медіариторики на старшокласників, за допомогою опитування шляхом 

анкетування, питання з якого наведено в пункті 2.2.2. 

Об’єкт, щодо якого воно проводилося,– резонансна подія, а саме введення 

воєнного стану в Україні 26.11.18. Під час дослідження використано матеріали 

телеканалів «1+1» та «Україна» – ранкові  випуски новин «ТСН» та «Сьогодні» від 

27.11.2018. 

У опитуванні участь взяла 41 особа. З них 23 – жіночої статі (56 %), чоловічої 

– 18 осіб (44%). Вік усіх респондентів – 15-17 років. 

Наочні діаграми викладено в додатку Г. 

Дослідження довело, що зміна інформаційного поля внаслідок отримання 

інформації впливає на думку молоді. Журналістська риторика та риторика ЗМІ 

формує якісні характеристики впливу, які можуть змінювати поведінку людей і 

настрої в суспільстві, що й продемонстровано на прикладі цього дослідження 

старшокласників. Логіко-психологічні методи переконання в повідомленнях ЗМІ 

були підкріплені візуальними прийомами, такими як інфографіки. 

Обґрунтовано різницю у висвітленні подій двома телеканалами та на основі 

аналізу їх контенту зроблено висновки щодо можливого впливу на реципієнтів. 

Висновки: Риторика, як і журналістика, є складною та багатогранною 

наукою. Це тонке, філігранне мистецтво, яке потребує зосередженого та 

обережного ставлення. Бути майстром красномовства – це наполеглива багаторічна 

праця. Проте вмотивована людина здатна достатньо швидко опанувати її основи, 

щоб мати підґрунтя для подальшого вдосконалення. Ця інформація може бути 

корисною не лише майбутнім журналістам, а й усім, хто прагне стати успішною, 

освіченою людиною, адже в наш час комунікативні навички вкрай необхідні в усіх 

сферах діяльності. Кожному бажано їх засвоїти та навчитися вміло 

використовувати. 
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Журнали, радіо, газети стали потужним інструментом впливу на свідомість 

населення, а також важливим джерелом інформації про сьогодення. 

Для того, щоб справити враження на читача та надати своїм статтям 

експресивності, журналісти часто використовують елементи розмовної лексики, і 

сьогодні ця тенденція стає дедалі поширенішою. Саме тому вивчення елементів 

розмовності є актуальним.  

Об’єктом дослідження є мова журналу «Країна». 

Предметом дослідження - лексичні й синтаксичні одиниці, притаманні 

розмовному стилю у мові журналу «Країна». 

     Мета дослідження полягає у визначенні особливостей використання  

журналістами  елементів розмовного мовлення.   

Для досягнення поставленої мети в роботі окреслено такі завдання: 

 виявити елементи розмовності на лексичному та синтаксичному рівнях в 

публікаціях журналу «Країна»; 

 класифікувати основні лексичні й синтаксичні одиниці розмовного стилю 

мовлення; 

 висвітлити функції розмовної лексики в статтях; 

 показати функції синтаксичних одиниць, характерних для усного мовлення. 

У роботі послуговувалися теоретико-методологічними матеріалами українських 

науковців, що поєднувалося із описовим методом.  

У першому розділі роботи проаналізовано розмовну лексику. У наступному 

розділі увагу приділено синтаксичним конструкціям розмовного зразка, які часто 

можна помітити в текстах журналістів. 
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Журналістика  -  професія виразно комплексна, водночас й оригінальна, 

своєрідна. Головний засіб дії, впливу в ній  -  слово. Аби цей вплив був 

ефективним, потрібна чітка організація мовленнєвого процесу, ретельний відбір 

виражальних засобів мови, безперервне підвищення рівня культури мовлення. 

Важливий елемент формування професійності журналіста  -  культура його 

спілкування (правил мовленнєвої поведінки, втілених у системі стійких формул та 

висловів, прийнятих і запропонованих суспільством ситуацій чемного контакту зі 

співбесідником під час спілкування з ним).  

Актуальність. Проблема культури мовлення вітчизняних ЗМІ надто 

важлива. Слово з телеекрана має бути не лише засобом передачі інформації, але й 

фактором емоційного впливу на глядачів і взірцем правильної вимови, а текст, 

який звучить, повинен приносити глядачеві естетичну насолоду. З огляду на це 

актуальним залишається питання мовної нормативності національного 

телепростору. Телевізійний текст - явище складне й вимагає нового підходу до 

свого вивчення. Саме тому проблема функціонування українського телемовлення 

сьогодні особливо актуальна. В останні десятиріччя у вітчизняній лінгвістиці 

спостерігається пожвавлення інтересу до проблем мовної культури телевізійних 

засобів масової інформації, що пов'язано зі зниженням рівня якості телепродукції, 

яка щоденно виходить в ефір.  

Мета роботи полягає в аналізі особливостей  лексико-семантичних норм як 

складника професійної компетентності тележурналіста. 
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Поставлена мета передбачає розв’язання  таких завдань: 

1. дослідити основні причини виникнення лінгвопомилок в українському 

медіапросторі; 

2. проаналізувати лексико-семантичні анормативи, зафіксовані в  телематеріалах 

на українському телебаченні; 

3. систематизувати лексико-семантичні помилки, вилучені з мовлення телеведучих 

вітчизняного телебачення. 

Об’єктом дослідження є мовні одиниці, що засвідчують порушення норм 

сучасної української літературної мови на вітчизняному телебаченні. 

Предмет дослідження становлять лексико-семантичні анормативи, 

зафіксовані в мовленні  тележурналістів українського телебачення. 

Наукова новизна дослідження  полягає у спробі створення цілісної картини 

мовної ситуації в медіапросторі вітчизняного телебачення, класифікації лексико-

семантичних порушень як найтиповіших помилок українського медіа тексту, 

виробленні рекомендацій щодо дотримання мовних норм як ознаки фахової 

компетентності тележурналіста. 

Структура роботи відповідає меті дослідження, її головним завданням і 

відтворює послідовність їх розв’язання. Наукове дослідження складається зі 

вступу, двох розділів, семи підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. 
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Актуальність дослідження визначається підвищеним інтересом сучасного 

українського журналістикознавства до всебічного вивчення інфографіки як засобу 

візуальної комунікації, потребою грунтовного вивчення специфіки та 

особливостей інфографіки. 

Мета дослідження у дослідженні специфіки інфографіки як сучасного 

способу подання інформації, особливостей використання інфографіки у нових 

медіа, з’ясуванні ролі інфографіки як ключового засобу візуалізації інформації. 

Об’єктом дослідження є особливості інфографіки як засобу візуальної 

комунікації, ефективність використання інфографіки та соціальних мереж у 

сучасному комунікативному просторі.  

Предмет дослідження – інфографіка як ключовий засіб візуалізації 

інформації, функції  інфографіки, класифікація засобів інфографіки, ефективність 

використання інфографіки у мережевій журналістиці. Інфографіка – це складний 

текстовий матеріал великого обсягу, відтворений в мас-медіа за допомогою 

методів комп'ютерної графіки (графіки, схеми, таблиці, карти, фото, колажі тощо). 

Візуальна подача інформації в інфографіці  унаочнює її сприйняття і впливає на 

реципієнтів. Разом з тим, домінантним елементом у графічному дизайні є текст, 

який межує з зображенням, утворюючи зв’язки і взаємодії, спрямовані на 

розуміння й тлумачення комплексних даних у цілому. 

Методи дослідження: описовий; порівняльний; аналітичний; метод 

моніторингу журнальних та електронних статей; метод контент-аналізу. 

У ході дослідження зроблено такі загальні висновки: інтерактивність 

нових медіа дозволяє взаємодіяти з аудиторією в діалоговому режимі, формувати 

позицію медіаспоживачів;  інфографіка – це ключовий засіб візуалізації 

інформації, сукупність багатьох факторів, які мають інформаційне, смислове, 

пояснювальне навантаження тощо; визначальними ознаками якісної інфографіки є 

висока швидкість візуальної комунікації, здатність інфографіки виявляти і 

демонструвати сенс зображення даних; інтернет-журналістика стала інтегратором 

новітніх комунікаційних, інформаційних майданчиків; інфографіка ефективно 

використовується у висвітленні освітньої реформи в нових українських медіа          

(в «Інтерньюз-Україна», на веб-порталі «Слово і діло», на веб-сайті «ТСН.ua»); 

високою ефективністю характеризується використання соціальних мереж, зокрема 

мережі Facebook, для комунікації реформи освіти (на прикладі груп «Освітні 

горизонти», «Нова освіта», «Освіта Миронівщини»); одним із найважливіших 

напрямів комунікації у нових медіа є формування особистісної медіакультури 

журналіста, його здатність до критичного аналізу, обґрунтованого оцінювання 

різноманітної медіапродукції та створення власних медіатекстів, творчої 
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інтерпретації, переструктурування існуючих; перспективи розвитку інфографіки в 

Україні, як і в усьому інформаційному світі, дуже динамічні. Сучасна людина 

прагне отримати інформацію перш за все у візуальній формі. Візуальна 

комунікація дуже важлива в сучасній журналістиці. Однак, зі збільшенням потоків 

інформації, крім проблеми її фільтрації, постає проблема її засвоєння. 

Наукова новизна дослідження полягає у визначенні специфіки 

використання інфографіки як засобу візуалізації інформації у мережевій 

журналістиці та визначенні особливостей комунікації реформи освіти у 

соціальних мережах в умовах сучасної медіа-реальності. 

Практичне значення – у можливості використання висновків дослідження 

у сучасних інтернет-виданнях освітнього спрямування, на заняттях факультативів 

та у гуртковій роботі. 

 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
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ІМПЕРСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МІФУ 
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Предмет дослідження: механізми опредметнення та візуалізації історичного 

концепту про «возз’єднання» України з Росією (1654), що використовувалися 

радянською пропагандою з метою укорінення цього міфу в суспільній свідомості 

громадян СРСР. 
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Мета роботи: комплексний аналіз матеріалів радянської фалеристики, 

філателії та філокартії як засобів ідеологічно-пропагандистського впливу, що у 40-

80-х рр. ХХ ст. стали каналами опредметнення, візуалізації та модернізації в 

інформаційному просторі СРСР і суспільній свідомості громадян давнього 

московського історичного міфу про «возз’єднання» України з Росією. 

Результати дослідження. Встановлено, що візуалізація та опредметнення 

постаті Богдана Хмельницького та Переяславської ради січня 1654 р. в СРСР 

відбувалася цілковито в руслі сформованого ще російською імперською та 

довершеного радянською історичною наукою міфу про «возз’єднання двох братніх 

народів». 

Залучений у праці комплекс речових, зображальних і письмових джерел 

окреслений предметами фалеристики (ордени, пам’ятні знаки та значки), 

філателістичними матеріалами (поштові марки, конверти та листівки), та 

предметами філокартії (художні ілюстровані картки). Більшість цих матеріалів 

виступають одночасно носіями візуально-образної та текстової інформації, 

поєднують у собі ознаки речових, письмових і зображальних джерел. Водночас, 

окреслені предметно-образні історичні джерела володіють низкою ознак 

(тиражованість, поширеність, доступність тощо), що роблять їх засобами масової 

комунікації та інструментами ідеологічної пропаганди. 

Становлення та розвиток символічно-візуального супроводу міфу про 

«возз’єднання» в радянській фалеристиці, філателії та філокартії пройшло три 

послідовні етапи, що окреслюються: 1-й етап – 1940-ві – початок 1950-х рр. 

(відродження міфу про гетьмана-возз’єднавця»); 2-й етап – середина – друга 

половина 1950-х рр. (утвердження міфу про «возз’єднання»); 3-й етап – 60-70-ті 

рр. ХХ ст. (закріплення міфу). 

Протягом 1940-х рр. в радянській драматургії, кіномистецтві, а слідом за ними 

у фалеристиці та філателії тривало становлення візуально-символічного образу 

Богдана Хмельницького як видатного політичного і державного діяча України, 

талановитого полководця, котрий у 1648-1654 рр. очолив боротьбу українського 

народу за визволення від польсько-шляхетського панування. При цьому, основний 

вектор міфологізації постаті гетьмана був спрямований на формування в 

свідомості радянських громадян образу Богдана Хмельницького як непереможного 

полководця, безкомпромісного борця з іноземним поневоленням, а головне 

щирого прихильника союзу України з братнім російським народом. 

Помпезне святкування 300-річчя «возз’єднання України з Росією», що 

відзначалося у 1954 р. стало переломним моментом у процесі поширення та 

утвердження історичного міфу «Переяславської легенди» в суспільну свідомість 



 
 

359 

 

українського, російського та інших народів СРСР. Нав’язування суспільству 

наскрізь викривленої тоталітарною партійною ідеологією та радянською 

історіографією версії «возз’єднання братніх народів» українців і росіян в єдиній 

державі, нібито проголошене в січні 1654 р. у Переяславі, відбувалося агресивно, з 

використанням різних каналів інформаційно-пропагандистського впливу. Ім’я 

гетьмана Б. Хмельницького у свідомості радянських громадян, зокрема й 

українців, мало асоціюватися з «вікопомною» подією «возз’єднання», а 

перебування України в складі СРСР – сприйматися як невід’ємна умова 

національного розвитку українського народу. 

Засобами фалеристики, філателії та філокартії було візуалізовано й 

трансльовано ключову міфологему про «всенародний, одностайний і 

добровільний» характер рішення Переяславської ради про «возз’єднання України з 

Росією». У свідомість радянських людей настійливо вживлювалася теза про так 

званого «старшого брата» – російський народ та Росію, як «старшу сестру в сім’ї 

радянських республік». Україні ж у цій моделі «братерських стосунків» 

відводилася роль «молодшої сестри». 

Зрештою постать засновника Української козацької держави, гетьмана 

Б. Хмельницького була безальтернативно прив’язана до самого факту 

Переяславської ради та міфу про «возз’єднання». Наслідки цього маніпулювання 

історичною свідомістю можемо спостерігати ще й сьогодні, адже й досі чимало 

представників повоєнних поколінь радянських людей при згадці про гетьмана 

асоціюють його особу саме з Переяславською радою та «возз’єднанням». Таким 

чином фалеристика, філателія та філокартія стали досить ефективними 

інструментами закріплення цього історичного міфу в суспільній свідомості 

радянських громадян. 

Ключові слова: Богдан Хмельницький, історичний міф, Переяславська рада, 

фалеристика, філателія, філокартія. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

УКРАЇНСЬКА НАУКА І ОСВІТА В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І ЗАХІДНОЇ 

ЄВРОПИ В 20-30 РОКАХ XX СТОЛІТТЯ 

 

        Автор: Кулєбякіна Марія, учениця 10 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Вишгородської 

районної ради 

         Науковий керівник: Тишковська Алла Петрівна, учитель 

історії Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів               

№ 1 Вишгородської районної ради 

 

 

 

        Мета дослідження –  розкрити наукову і освітню діяльність українських 

еміграційних осередків між двома світовими війнами. 

Актуальність дослідження: з того часу, коли Україна стала незалежною, в 

вітчизняній історичній науці поступово заповнюються так звані «білі плями» 

української історії і культури, що залишились у спадок від системи радянського 

тоталітаризму. Багато вчених вимушені були творити за межами своєї Батьківщини  

– спочатку в еміграції, а далі й в діаспорі. Облаштовуючись на чужині, українці 

прагнули зберегти і передати своїм дітям рідну віру, мову, звичаї. Вони дбали про 

створення національних шкіл, культурних центрів, вищих навчальних закладів та 

підготовку педагогічних кадрів.  

В реаліях сучасного світу питання еміграції знову набуває надзвичайної 

важливості та актуальності. Нинішній від’їзд українців має іншу основу та інші 

причини, порівняно з 20-30 роками ХХ століття, але результат один і той же: відтік 

інтелектуального потенціалу нації.   

Наукова новизна дослідження у тому, що акцентована увага на підготовці 

національних кадрів у вищих навчальних та наукових закладах Чехословаччини та 

Німеччини для майбутньої роботи на благо української держави. 

Завдання науково-дослідницької роботи: проаналізувати причини 

політичної еміграції в країни Центральної і Західної Європи; висвітлити діяльність 

українських вищих навчальних закладів, що розгорнули діяльність в 

Чехословаччині; виокремити основні напрямки наукової діяльності українських 

учених  в Празі та Берліні. 



 
 

361 

 

Результатом дослідження є розуміння того, що діяльність українських 

наукових і освітніх закладів за кордоном — яскраве явище української культури і 

науки. Емігранти-українці зробили значний внесок до національної скарбниці, 

розвивали основні напрями україністики, знайомили світ з унікальним феноменом 

українства і тим самим збагачували європейську науку та культуру.  

       У ході виконання роботи зроблено висновки: 

– через ряд історичних обставин, часом драматичних, а часом і трагічних, 

доводилась збагачувати скарбницю знань світової цивілізації перебуваючи далеко за 

межами рідного краю. Розкидані по світу вчені українці налагоджували між собою 

зв'язки та прагнули працювати разом, не розпорошуючи сили. Справжня 

консолідація українських наукових сил за кордоном починається з кінця 1921 року, 

коли їй назустріч приходить з допомогою уряд Чехословацької республіки; 

– виникає цілий ряд українських вищих навчальних закладів, біля яких 

організовуються наукові товариства. Це - Український вільний університет, 

Українська господарська академія, Високий педагогічний інститут імені Михайла 

Драгоманова, академія мистецтв під назвою «Студії» з відділами: малювання, 

скульптури, графіки, архітектури, де професорами були видатні мистецькі сили з 

української еміграції. Окрім освітніх закладів виникло ряд наукових установ з 

українознавства науково-дослідного типу; 

–  вчені, які змушені були покинути Батьківщину і працювати далеко за її межами, 

вірили, що настануть кращі часи, і той освітній потенціал, той науковий і 

мистецький доробок, що їм вдалося витворити в еміграції, піде на користь рідного 

краю й стане його всенародним добром. 

Практичне значення: матеріал даної роботи може бути використаний під час 

освітнього процесу в закладах освіти.  
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

УКРАЇНСЬКА ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС): СУЧАСНІ 

ГЕОПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА ЧЕРЕЗ 

ПРИЗМУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ 

 

         Автор: Білостоцька Стефанія, учениця 11 класу 

Бучанської Української гімназії Бучанської міської ради 

Науковий керівник: Поліщук Олена Іванівна, учитель географії 

Бучанської Української гімназії Бучанської міської ради 

 

 

 

 

 

Мета дослідження: проаналізувати політико-економічну специфіку 

функціонування української ГТС у контексті геополітичного протистояння 

України та Росії. 

Об’єкт дослідження: формування на розвиток української ГТС в 

економічному та геополітичному просторі сучасного європейського континенту. 

Предмет дослідження: безпекові пріоритети енергетичної політики України. 

Завдання дослідження: 

1. Окреслити історичну специфіку формування та розвитку української 

газотранспортної системи. 

2. Проаналізувати спроби Кремля підпорядкувати собі Україну за допомогою 

зорганізованих ним російсько-українських газових війн. 

3.З’ясувати небезпеки, які постають перед Україною та цілою системою 

європейської енергетичної безпеки у зв’язку з реалізацією Кремлем своїх 

газотранспортних проектів – «Північного потоку-2» та «Турецького потоку».  

Практична новизна полягає у можливості використання цієї наукової 

розробки для формування системної державної політики, спрямованої на 

утвердження енергетичної безпеки України. 

Висновки. Інфраструктурна розбудова української ГТС як однієї з 

найважливіших галузей національної економіки і наріжного каменя національної 

безпеки держави відразу ж зіткнулася із цілою низкою проблем, найбільш 

загрозливою серед яких стала кремлівська стратегія перетворення газового ринку в 

інструментальну парадигму досягнення бажаних для Росії політичних цілей.
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Реалізація саме такої кремлівської стратегії була причиною цілої низки 

російсько-українських газових війн, під час яких Москва ставила собі за мету 

поставити Україну під повний контроль в аспектах як енергетичному, так і 

військово-політичному. Новим і небезпечним етапом на цьому шляху 

окреслилися активно підтримувані Кремлем на міжнародній арені 

газотранспортні проекти «Північний потік-2» та «Турецький потік», відверто 

спрямовані проти державної суверенності нашої держави та проти стабільності 

цілого європейського континенту.  

 

 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

РОЗВИТОК ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В РОКИ ЗБРОЙНИХ ПРОТИСТОЯНЬ 

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В ХХ-ХХІ СТ. 

 

           Автор: Адамчук Вадим, учень 11 класу Комунального 

закладу Миронівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів- ліцей» Миронівської 

районної ради 

          Науковий керівник: Заїменко Аліна Олексіївна, вчитель 

історії та правознавства Комунального закладу Миронівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III 

ступенів- ліцей» Миронівської районної ради 

 

 

 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена суттєвим зростанням ролі 

волонтерської діяльності в суспільстві внаслідок Революції Гідності і спричинених 

нею подій:  зовнішньої агресії Російської Федерації проти України, територіальної 

анексії та окупації частини української території.  Як і в світових війнах ХХ ст., 

так і в збройному конфлікті на Сході України на початку ХХІ ст. українське  

громадянське суспільство продемонструвало  вражаючу здатність до консолідації 

та мобілізації та необхідність взяти на себе вирішення найбільш гострих і 

невідкладних проблем.  

Мета дослідження: на прикладі благодійної діяльності українців під час 

збройних конфліктів ХХ-ХХІ ст. довести, що волонтерство на українських землях,  

як загальносвітове явище, має неперервну історію, було притаманне нашому 



 
 

364 

 

народу незважаючи на тяжкі соціально-економічні та політичні обставини 

протягом історичного розвитку зазначеного періоду. 

Предметом дослідження є історія волонтерського руху на українських 

землях в період двох світових війн ХХ ст. та проведення Антитерористичної 

операції (Операції Об’єднаних Сил) на Сході України на початку ХХІ століття. 

Результат дослідження: Світові війни ХХ ст., участь в яких взяв  

український народ, сприяли активізації волонтерського руху. Особливістю 

діяльності волонтерів періоду Першої світової війни була національна 

забарвленість. Найвідоміші громадські організації Західної України, виборюючи 

волю і незалежність українських земель, не залишалися осторонь проблем 

цивільного населення, біженців, військових та військовополонених. Вони, 

згуртувавши українців навколо ідеї незалежності та соборності, забезпечили всім 

необхідним військовим спорядженням українізовані збройні формування.  

В період Другої світової війни офіційного визнання волонтерства не 

існувало. Серед відомих організацій, які діяли на території України, стали  

осередки Червоного Хреста України.  Основними напрямами його діяльності були: 

підготовка санітарно-оборонних кадрів (медичних сестер, санітарних дружин та 

санітарів) для Червоної Армії та громадянських органів охорони здоров’я; 

організація допомоги пораненим військовим на фронті та в тилу; організація 

широкого донорського руху. 

В сучасних умовах волонтерський рух продовжує об’єднувати українське 

громадянське суспільство, яке вкотре перейняло на себе відповідальність за 

розвиток подій на Євромайдані у 2013-2014 рр. та військові дії на теренах Східної 

України, які тривають до сьогодні. За невеликий проміжок часу, українське 

волонтерство перетворилося в потужний рух громадських організацій, діяльність 

яких спрямовується на надання матеріальної, медичної, психологічної та 

правозахисної допомоги українським військовим, пораненим, сім’ям загиблим та 

переселенцям. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕПОРТАЦІЙ УКРАЇНЦІВ КІНЦЯ XVII – 

СЕРЕДИНИ XX СТОЛІТЬ 

 

          Автор: Старенька Юлія, учениця 11 класу Богуславського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3 -гімназія» Богуславської районної ради 

          Науковий керівник: Гресько Алла Олексіївна, вчитель 

історії Богуславського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 - гімназія» 

Богуславської районної ради 

 

 

  

Тема: порівняльна характеристика депортацій українців кінця ХVІІ, початку 

ХVІІІ, ХХ століть. 

Мета: проаналізувати процеси насильницького переселення українців, які 

здійснювала російська влада.  

Завдання:   

- дослідити причини, хід, форми Великого згону та депортацій українців у кінці 

ХVІІ- на початку ХVІІІ століття;  

- виявити мету, масштаби, періоди примусової депортації українців у роки 

сталінської радянізації Західної України;  

- співставити за основними характеристиками факти колонізаційної, злочинної 

національної політики Московського царства і Радянського союзу щодо українців;  

- дослідити наслідки цих явищ. 

Об’єкт дослідження - колонізаційна політика російської влади щодо 

українців. 

Предмет дослідження - Великий згін; примусове виселення українців у 30-

40 роках ХХ ст., однієї з складових політики радянізації; операція «Захід». 

Актуальність роботи полягає в суспільній значущості досліджуваних явищ 

задля встановлення історичної правди, спростувань інформаційної брехні Росії про 

братські відносини Росії і України, та на відзначення роковин: 340-х Великого згону, 

80-х сталінської радянізації Західної України, 72-х  операції «Захід». 

Наукова новизна роботи: це перша спроба порівняти, знайти спільні риси в 

меті, формах, наслідках проведення російською владою депортацій українців. 
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Практичне значення полягає у використанні роботи під час розкриття тем 

політики колонізації, імперських інтересів Росії, щодо загарбаних народів - сусідів. 

Результати. 1) Встановлено, що в ході боротьби за територію 

Правобережної Гетьманщини, з метою підірвати економіку краю, покарання за 

політичний вибір, за наказом московських царів були проведені згони місцевого 

населення на Лівобережжя в 1678-1679, 1711-1712 роках. 2) Згони відбувалися 

руками Івана Самуйловича, фельдмаршала Бориса Шереметьєва при  безпосередній 

участі московських військ. 3) Однією складовою радянізації Західної України в 

1939-1941, 1944-1947 рр. стали депортації, їх цілями було прагнення знищити 

національно-визвольний рух, підірвати базу ОУН-УПА. 4) Масштаби депортацій: в 

кінці ХVІІ, початку ХVІІІ століть сумарно від близько 200-400 тис. осіб, під час 

радянізації Західної України близько 1,5-2млн. осіб.  

5) Наслідками депортацій стало не лише фізичне знищення частини 

українців, їх переселення і асиміляція, а  й формування в українського народу рис 

підкореності, зламності. 

Висновки. Досліджуючи події, які відбулися в різних історичних епохах, 

було встановлено такі характерні особливості цих процесів: 1) спільним є факт 

злочинної, незаконної депортації українців, які здійснювалися в супроводі 

військових сил і мали на меті адміністративне і карне покарання; 2) вони були 

виявом колонізаційної політики Росії стосовно українців; 3) наслідком стала втрата 

частини українського етносу, його еліти через асиміляцію, 4) вироблення почуттів 

меншевартості цілого народу. 

 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

ЖІНКИ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 

 

         Автор: Хайло Наталія, учениця 10 класу Кагарлицького 

навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів - ліцей" Кагарлицького району 

         Науковий керівник: Войтенко Юлія Анатоліївна, 

учитель історії та правознавства Кагарлицького навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

ліцей» Кагарлицького району 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%94%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Актуальність теми  роботи полягає в тому, що сьогодні, як і сто років тому 

у важкі для країни часи, жінки поруч з чоловіками стали до побудови нового 

суспільства, нових політичних органів влади. Саме тому досвід минулих поколінь 

є важливим для сучасників, які, як і на початку ХХ століття, виступають за 

розвиток держави на засадах гуманізму, демократії, забезпечення національних 

інтересів громадян. Актуальним з позицій сьогодення виступає питання здобуття 

жінками у 1917 році виборчого права, за яке боролося не одне покоління жінок у 

всьому світі та потребою висвітлити маловідомі факти жіночої історії нашої 

країни, повернути забуті імена для більш повного відтворення історичного 

минулого. 

         Метою наукової роботи є всебічне комплексне відтворення цілісної картини 

становища жінки в українському суспільстві на початку ХХ ст. та визначення її 

ролі у діяльності Української Центральної Ради. 

Для досягнення вказаної мети були  визначені такі наукові завдання: 

  проаналізувати ступінь дослідження проблеми в історіографії та визначити 

рівень джерельного забезпечення теми; 

  виокремити і систематизувати чинники, які вплинули на зміну статусу жінок у 

суспільстві; 

  з’ясувати особливості соціально-правового становища жінок на початку ХХ 

століття; 

 дослідити  участь Софії Русової, Віри Нечаївської та Людмили Старицької-

Черняхівської у діяльності Української Центральної Ради; 

  провести опитування серед учнів, учителів із метою виявлення рівня обізнаності 

з життям і  діяльністю Софії  Русової, Віри Нечаївської, Людмили Старицької-

Черняхівської. 

       Практичне значення результатів дослідження полягає в поглибленні та 

систематизації знань про суспільно-політичне життя українських жінок в 

Наддніпрянській Україні на початку ХХ століття, розширенні уявлення про 

особливості українського державотворення. Нами було розроблено буклет, що 

містить коротку інформацію про діяльність Софії Русової, Віри Нечаївської та 

Людмили Старицької-Черняхівської. Результати дослідження представлені в 

доповіді на учнівській читацькій конференції в Кагарлицькому навчально-

виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей».  

У результаті виконаної роботи ми зробили висновок, що історіографічний 

огляд проблеми свідчить про відсутність спеціальних наукових праць 

комплексного характеру, присвячених даній темі. В процесі наукового 

дослідження ми виокремили та систематизували чинники, які вплинули на зміну 



 
 

368 

 

статусу жінок у суспільстві. Нами було з’ясовано, що на початку ХХ століття 

юридично був закріплений інститут влади чоловіка. Ми дослідили, що Софія 

Русова, як член Української Центральної Ради, очолювала Департамент дошкільної 

і позашкільної освіти міністерства освіти Української Народної Республіки, стояла 

біля джерел заснування української національної школи. Віра Нечаївська – 

учасниця Всеукраїнського національного конгресу 1917 року, була обрана до 

Центральної Ради як представниця Українського жіночого союзу. Людмила 

Старицька-Черняхівська стала членом Української Центральної Ради, увійшла до 

складу Малої Ради. Брала найактивнішу участь у створенні українських установ, 

написанні розпоряджень та відозв Центральної Ради, проголошенні її перших 

Універсалів. 

На основі проведення анкетування та узагальнення його результатів ми дійшли 

висновку, що  українці мало обізнані з діяльністю С. Русової та В.Нечаївської, 

Л.Старицької-Черняхівської, що зумовлює необхідність подальшого дослідження 

та популяризації даної тематики.  

, 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ: ВІД ЄВРОМАЙДАНУ – ДО НАШИХ ДНІВ 

 

           Автор: Проценко Микола, вихованець гуртка КОКПНЗ 

«Мала академія наук учнівської молоді», учень 9 класу 

Матюшівського закладу загальної середньої освіти I-II 

ступенів Фурсівської сільської ради 

          Науковий керівник: Бондарук Ірина Петрівна, керівник 

гуртка КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

 

 

 

 

Мета роботи: охарактеризувати події в Україні початку ХХІ ст., які стали 

визначальними в розвитку української державності, та з’ясувати, яким був внесок 

односельчан в історію творення незалежної України в умовах сьогодення. 

Актуальність дослідження зумовлена зовнішньополітичною та внутрішньою 

ситуацією в нашій державі, процесами, які мають надзвичайно велике значення не 

тільки для власного сьогодення та майбутнього України, а й для подальшого 
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світового порядку на планеті; необхідністю виховання в молодого покоління 

почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, 

активної громадянської позиції. 

Новизна роботи полягає у визначенні взаємозв’язку подій в Україні початку 

ХХІ ст. та відродженні демократичних цінностей, що стали підгрунтям 

становлення незалежної Української держави в  умовах сьогодення, а також 

висвітленні внеску односельчан в історію творення суверенної України. 

Завдання науково-дослідницької роботи: проаналізувати суспільно-

політичну ситуацію в Україні початку ХХІ ст; простежити розвиток подій, що 

призвели до відродження демократичних цінностей свободи, гідності; з’ясувати, 

яким був внесок односельчан в історію творення незалежної України в умовах 

сьогодення.  

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

- аналіз стану проблеми, здійснений у процесі роботи, дає підстави 

стверджувати про необхідність дослідження даного питання істориками, 

політологами, соціологами під широким кутом зору; 

- боротьба за незалежність і суверенність, демократичний шлях розвитку 

продовжується і в реаліях XXІ століття.  

- Революція гідності як найбільш масштабний протест в історії незалежної 

України стала однією з точок відліку у становленні української нації, відродження 

демократичних цінностей, свободи, пусковим механізмом кардинальних змін не 

лише в Україні – зміни  вплинули і на перебіг політичних подій в інших країнах 

світу; 

- змагання за людську гідність і свободу, за європейські цінності та ідеали 

разюче змінили українську ментальність, розпочали і продовжують 

формувати нову політичну ідентичність; 

- Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками 

процесів, які мають надзвичайно велике значення не тільки для власного 

сьогодення та майбутнього, а й для подальшого світового порядку на планеті. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що матеріал роботи може 

бути використаний на уроках історії України (теми: «Україна в умовах 

незалежності», «Наш край у другій половині у ХХ – поч. ХХІ  ст.»), курсу 

«Громадянська освіта»  (при вивченні тем Розділу 4 «Демократичне суспільство та 

його цінності», Розділу 7 «Україна, Європа, Світ»), також на заняттях курсів за 

вибором громадянознавчого та правознавчого спрямування та в позаурочній 

роботі. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

КОЗАЧА РАДА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ» – СПРОБА ОРГАНІЗАЦІЇ 

АНТИБІЛЬШОВИЦЬКОГО ПОВСТАННЯ (СЕРПЕНЬ 1921 Р. – БЕРЕЗЕНЬ 1922 Р.) 

 

         Автор: Дмитренко Валерія, учениця 11 класу Білоцерківського 

навчально-виховного об’єднання  «Ліцей – МАН» Білоцерківської 

міської ради 

         Науковий керівник: Бурлака Сергій Іванович, кандидат 

історичних наук, керівник гуртка класу Білоцерківського навчально-

виховного об’єднання  «Ліцей – МАН» Білоцерківської міської ради 

 

 

 

 

Актуальність дослідження. Історія антибільшовицького повстанства                  

1921–1922 рр. дотепер залишається однією із недостатньо вивчених сторінок 

Української революції. Це в повній мірі стосується виникнення та діяльності 

«Козачої Ради Правобережної України» (далі − «Козача Рада»), яка прагнула стати 

одним із центрів керівництва повстанськими силами в Україні. Представлені в 

українській історіографії відомості часто є дискусійними, а то й суперечливими, 

потребують критичного аналізу із залученням нових документальних джерел. Таким 

чином, дослідження проблеми створення та діяльності «Козачої Ради», залишається 

актуальним і містить чимало нерозкритих обставин.  

Мета та завдання дослідження – на основі наявних історичних досліджень та 

архівних матеріалів дослідити діяльність підпільної повстанської організації «Козача 

Рада», зокрема: вияснити час та місце її створення, з’ясувати персональний склад її 

керівного ядра, встановити зв’язок з Державним Центром УНР і Партизансько-

повстанським штабом, проаналізувати склад її учасників, простежити їх долю після 

розгрому організації, визначити місце цих персоналій в українській історії та історії 

нашого краю. 

Висновки. На основі опрацьованих матеріалів ми підтвердили сформовану в 

історичних працях думку про те, що «Козача Рада» була створена в серпні 1921 р. у 

Білій Церкві, встановила зв’язок із закордонним урядом УНР та Партизансько-

повстанським штабом та готувала антибільшовицьке повстання.  

Ми проаналізували склад підпільної організації, простежили долі її учасників, 

більшість з яких були розстріляні та засуджені до тривалих термінів ув’язнення. 
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Вперше, на основі архівних матеріалів, дали характеристику поведінки окремих 

керівників організації під час слідства, спростували твердження деяких істориків про 

те, що «Козача Рада» була міфічною, інспірованою чекістами організацією. 

 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ «ЧЕРНІГІВСЬКОЇ СІЧІ» У СПОГАДАХ ЯРА СЛАВУТИЧА 

 

         Автор: Федченко Катерина, учениця 11 класу Славутицького 

ліцею Славутицької міської ради 

         Науковий керівник: Нечай Тетяна Олександрівна, директор 

Славутицького ліцею Славутицької міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальність теми: Чернігівська (на території якої розташований Славутич) 

та Київська області (до якої адміністративно відноситься місто) мають багато 

спільного. У славному минулому цих областей було багато особистостей, 

організацій, об’єднань , які своєю діяльністю поєднували ці дві області. Про одних 

із них написано вже багато, про інших ми сьогодні лише починаємо дізнаватися. Усі 

вони заслуговують на повагу та вшанування. 

Прикладом такої особистості, яка зробила багато, а про неї ми майже нічого не 

знаємо, людини, яка своєю діяльністю поєднала Чернігівську та Київську області, є 

поет Григорій Жученко, який у цій роботі для нас постане учасником національно-

визвольної боротьби в чорнобильських лісах – Яром Славутичем. Він є одним із 

організаторів «Чернігівської Січі», яка в 1941–1943 рр. діяла орієнтовно в районі, де 

в 1980-х роках було побудовано м. Славутич. 

Тому ми вирішили через таку видатну постать, як Яр Славутич, детальніше 

дізнатися про діяльність «Чернігівської Січі», яка в роки гітлерівської окупації, 

маючи зв’язки з ОУН (м), вела боротьбу проти нацистів. Маємо надію, що наші 

висновки вплинуть на вшанування цієї постаті та організації не лише в Чернігівській 

та Київській області, а й на державному рівні. 
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Дослідження означених проблем має важливе теоретичне й практичне 

значення. У теоретичному плані актуальність дослідження ролі національного 

фактора в житті соціуму обумовлена вимогами більш глибокої розробки наукових 

основ соціального управління. У практичному плані це дослідження визначається 

потребою ліквідації конфліктів, що виникають на національному ґрунті, 

необхідністю досягнення консенсусу серед національностей, які мешкають в 

Україні. 

Метою роботи є спроба розповісти про «Чернігівську Січ» через біографічні 

дані Яра Славутича ( Додаток А). 

Об’єктом дослідження є організація «Чернігівська Січ» та  постать учасника 

національно-визвольної боротьби Яра Славутича. 

Предметом дослідження є діяльність Яра Славутича та «Чернігівської Січі». 

Методологічна основа дослідження ґрунтуються на поєднанні принципів 

історизму та об’єктивності. Принцип історизму дозволив на основі розгляду всіх 

історичних фактів, явищ проаналізувати події, про які йдеться в дослідженні, 

вивчити їх у розвитку з точки зору тодішніх історичних обставин. Принцип 

об’єктивності дозволив не фальсифікувати факти й не підганяти їх під схему, 

вигідну сучасним політикам та представникам різноманітних націоналістичних 

організацій. 

Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні та узагальненні раніше 

напрацьованого матеріалу. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що зібрані матеріали можна 

використовувати на уроках історії, краєзнавства, а також отримані висновки можуть 

бути використані дослідниками історії Київської та Чернігівської областей. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

 у спогадах учасників національно-визвольного руху про Яра Славутича та 

«Чернігівську Січ» інформації досить мало; 

 у 1941 р. Яр Славутич, опинившись на окупованій території, створив 

організацію для боротьби з гітлерівцями; 

 згодом ця група отримала назву «Чернігівська Січ»; 

 Яр Славутич, а відповідно і інші члени «Чернігівської Січі» були пов’язані з 

ОУН (м); 

 «Чернігівська Січ» припинила свою діяльність з приходом на ці терени 

Червоної армії у 1943 р.; 

 на сьогодні вченими не встановлено точного місця діяльності «Чернігівської 

Січі», а тому у спогадах та дослідженнях його прийнято позначати як 

«чорнобильські ліси»; 
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 мешкаючи за кордоном, Яр Славутич став більш відомим як поет, а не як учасник 

національно-визвольного руху; 

 з’ясовано, що на сьогодні ім’я Яра Славутича не увічнене в назвах вулиць, площ 

в Україні. 
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Актуальність даної роботи полягає в відсутності аналога такої родини в 

історії України, відновленні історичної справедливості та браку інформації щодо 

комплексного дослідження.  

Мета дослідження: вивчення становлення славетного українського роду 

Симиренків від періоду неволі до світової слави. Та дослідження впливу 

меценатської діяльності родини на політичну, соціально-економічну та культурну 

сфери тогочасного суспільства. 

Завдання дослідження: 

- провести аналіз архівних матеріалів та опублікованих джерел з метою 

визначення місця родини Симиренків в українському соціумі ХІХ –  початку ХХ ст.; 

- визначити основні сфери діяльності представників роду Симиренків; 

- дослідити меценатську діяльність славетного роду в  політичній, соціально - 

економічній та культурній сферах; 

- визначити шляхи  використання матеріалу з даної  роботи на уроках історії 

України, факультативних та практичних заняттях.  

Об’єкт дослідження – діяльність та здобутки  родини Симиренків.. 
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Предмет дослідження – доброчинна діяльність членів родини Симиренко, як 

найвідоміших українських меценатів у другій половині ХІХ –  початку ХХ ст. 

Новизна дослідження полягає в комплексному дослідженні меценатської та 

соціально – економічної діяльності родини Симиренків. 

Практичне значення  одержаних результатів вбачається нами в можливості  

використання матеріалу на уроках історії України, біології, української літератури, а 

також на факультативних та практичних заняттях. 

Структура. Робота складається зі вступу, двох розділів, загального висновку, 

списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг  наукової роботи – 46 

сторінки, з них 27 сторінки основного тексту. Робота вміщує 1 таблицю.  

Проведене наукове дослідження надає підстави для таких загальних 

висновків:  

1. Проаналізувавши опубліковані джерела й архівні матеріали, можна 

стверджувати, що родина Симиренків становила значну елітарну групу українського 

соціуму ХІХ – початку ХХ ст., яка належала до провідних українських родів та мала 

козацьке походження. 

2. Діяльність Симиренків була спрямована на відродження української 

національної культури, пропагування свободи та демократизму.  

3. Симиренки активно підтримували багатьох діячів української культури, 

збудували у Млієві церкву, дім для священнослужителів та училище для дітей 

працівників заводу, забезпечили виплату стипендій Симиренків на історико - 

філологічному факультеті університету св. Володимира, здобули успіхів у 

науковому сортознавстві, заклали у Млієві дендропарк, а пізніше перетворили його 

на науково – дослідний інститут. 

4. Діяльність Симиренків була настільки визначною і державотворчою, що 

цей факт не міг бути не відтвореним у топоніміці нашого міста. Рішенням ІІ сесії 7 

скликання було розглянуто та прийнято пропозицію щодо перейменування вулиці 

Пролетарська на вулицю Симиренка.  

5. Знання підлітків про родину Симиренків не цілком відповідають тому 

місцю, яке посідає ця родина в історії нашої країни. Це дає можливість обґрунтувати 

науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення обізнаності учнів з даної теми.  

Досліджувана тема є багатоаспектною і передбачає продовження науково-

пошукової роботи. Перспективними напрямами подальшого дослідження є: 

вивчення та аналіз трагічної долі родини Симиренків, дослідження політичних 

репресій окремих представників роду з боку влади Російської імперії та Радянського 

Союзу; виховання патріотизму та духовно-моральних цінностей молодого 

покоління на прикладі життя і діяльності родини Симиренків.    
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    Актуальність роботи. Важливий матеріал для вивчення генеалогії роду – 

сповідальні розписи, або як їх ще просто називають – сповідалки. Ці документи 

можуть доповнити, або й навіть компенсувати відсутність записів із метричних 

книг, які є базовим джерелом для дослідження родоводу. Отож сповідальні 

розписи (сповідалки) – це облікові документи церковного діловодства, в яких 

реєструвались відвідини сповіді прихожанами певної парафії або факти її 

уникнення. Цей тип документів був поширений у підросійській частині України, 

натомість такі документи не велися на українських землях у складі Австрійської 

імперії.  

    На відміну від метричних книг, у сповідалках склад сім’ї розписаний 

повністю, із зазначенням віку сповідуваних та родинних взаємозв’язків. Саме 

такий «Сповідальний список» (1747-1852 рр.) знаходиться в Свято-Михайлівській 

церкві (1896 р.) села Лукаші. Лукаші – село, засноване посполитами (селянами та 

міщанами) з Правобережної України в кінці ХVI – на початку XVII століття, в 

період активного заселення Переяславського Подніпров’я. Зі «Сповідального 

Списку» (1747-1852 рр.), який зберігається в нашій церкві, відомо, що родини 

Лукаш, Журба, Яценко, Павленко, Бутько, Голінко, Цись і т. д. були засновниками 

нашого села. Ми зацікавилися історією родин-засновників села Лукаші і вирішили 

дослідити динаміку зростання чи спадання їх кількості на основі такого джерела 

як «Сповідальний список». Як сказав Максим Рильський: «Хто не знає минулого, 

https://rodovody.com.ua/index.php/en/genealogy/15-shcho-take-metrychna-knyha-i-iak-z-neiu-pratsiuvaty
https://rodovody.com.ua/index.php/en/genealogy/15-shcho-take-metrychna-knyha-i-iak-z-neiu-pratsiuvaty
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той не вартий майбутнього», тому завдання моєї роботи – не втратити зв’язок 

сучасної історії із корінням минулого. 

    Мета роботи: дослідити динаміку зростання чи зменшення кількості родів 

с.Лукаші з другої половини XVIII ст. на основі «Сповідального списку» 1747 -

1852 років. 

    Об’єкт дослідження: «Сповідальний список», як джерело дослідження 

родоводів села Лукаші, протягом XVIII-XIX ст. 

    Предмет дослідження: Соціально-економічне та політичне становище 

жителів села Лукаші у XVIII-XIX ст. 

Методи дослідження: 

    Теоретичні – вивчення та аналіз церковної книги «Сповідальний список» 

1747-1852 років, записи, розповідей старожилів села. 

    Практичні – складання діаграм збільшення чи зменшення кількості родів 

с. Лукаші з другої половини XVIII століття. 

    Практичне значення дослідження: матеріали можуть використовуватися 

на уроках історії України, української літератури, курсу «Київщинознавство», в 

позакласній роботі. 

    Нещодавно ми запросили священика Свято-Михайлівської церкви села 

Лукаші Лисенка Павла на презентацію нашої науково-дослідницької роботи і 

провели відкриий урок для МАНівців нашої школи. Отець Павло приніс 

рукописну книгу «Сповідальний список», до сторінок якої в кінці уроку міг 

доторкнутися кожен з учнів, та ознайомив всіх з її змістом. Учні були захоплені 

історією нашого села і активно підтримували бесіду. В подальшому планується 

проведення таких уроків не лише в школі, а й поза межами для зацікавлення 

молоді історією минулого нашого  села. 

     Новизна роботи: перша спроба на рівні навчального закладу дослідити 

динаміку зростання чи зменшення кількості родів с.Лукаші з другої половини 

XVIII ст.  

    Структура роботи. Наукова робота складається з трьох розділів, висновків 

та списку використаних джерел та літератури. 

    Найдавнішим документальним підтвердженням  заснування села Лукаші є 

карта французького інженера Гійома де Боплана, видрукувана у Варшаві в 1650 

році. Там зустрічаємо село Лукаші під назвою Лукаш (Lukasz). В церковній книзі 

«Сповідальний список» розповідається про родину Лукашів, з якою і пов’язана 

назва села. В XV-XVI ст. Лукаші тікали на східні землі, разом з більшою частиною 

населення Західної України. Ця родина не була заможною, тому зникла з історії 

села в першій половині ХХ ст., ймовірно через голодомор в 1932-1933 рр., тоді 

найбідніші родини практично не вижили. 
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    Після Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького 

тут з’являється нова верства української спільноти – козацтво. Козакам надавали 

земельні ділянки при селах і саме так в Лукашах з’явилися численні козацькі роди. 

За «Сповідальним списком» найбільшими родами стали Яценки, Журби, 

Павленки, Морози, Голінки та Бутьки. 

    У другій половині XVII ст. разом з іншими козаками в Лукашах 

поселяється Яценко Михайло. Тікаючи від тяжкого життя з правого берега Дніпра, 

предки цієї родини облюбували місце на лівому березі, про що описано літописі 

XIV – XVII ст.. Згодом утворюється хутір Яценків і навіть в наш час вони є 

найбільшим родом в селі. 

    Найшановнішим козацьким родом були Журби, а тому у «Сповідальному 

Списку» вони писалися відразу за священиками. Але складна доля випала родині 

Журби Степана Тимофійовича та його синам зі своїми сім’ями. 

    Макара Степановича, Михайла Степановича з старшими синами Федором 

та Миколою репресували в 1932 році і відправили на Далекий Схід за відмову від 

вступу до колгоспу, а їх дружин з меншими дітьми в холод і дощ викинули на 

вулицю. Проте у 1947 році Федор Макарович повернувся в село. 

    За записами в книзі «Сповідальний Список» в селі Лукаші в XIX ст. 

проживали дві дворянські сім'ї. Це родини Кулаг та Миткевичів. Дворянський чин 

надавався указом царя за багаторічну державну службу або за військові подвиги 

під час війни. Правнук, Кулага Василь Сергійович (1926 р.н.) зберіг документи, 

які передавалися з покоління в покоління і які підтверджують про військову 

службу Кулаги  Прохора Семеновича з 1795-1815 рр.. Його послужний список: 

участь у битвах російських військ проти французів в Європі до 1812 року, а потім 

в Росії під Смоленськом, два дні (24 і 25 жовтня) під Бородіном, під містом 

Красном, а потім у вигнанні і переслідуванні ворога до Франції. 

     В наш час найбільше залишилося родин Яценко, Журба, Павленко, декілька 

сімей Бутько, Мороз. З малочисленних родин залишилися: Бобошко, Рунець, Бей, 

Цись, Ладан, Очеретько, Каранда. Деякі з них на межі зникнення. Причини різні: 

нестабільний суспільно-економічний розвиток нашої держави, міграції молоді в 

місто, низька народжуваність дітей у сім’ях. Тому вибір напрямку цієї роботи був 

зумовлений бажанням зберегти історію с. Лукаші та його родин-засновників для 

прийдешніх поколінь. 

   

 

 

 

 



 
 

378 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ЯК СТИЛЮ ЖИТТЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ  

В УМОВАХ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

 

         Автор: Тарасенко Вікторія, учениця 9 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу Новоолександрівського НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Згурівської  районної ради 

         Науковий керівник: Савенко Галина Валентинівна, учитель 

зарубіжної літератури Опорного загальноосвітнього навчального 

закладу Новоолександрівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
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В умовах українських реалій, коли Україна, з одного боку, перебуває на 

шляху радикальних політичних, соціальних та економічних перетворень, а з іншого 

– знаходиться у стані загрози її національної безпеки, пріоритетного значення 

набуває національно- та військово-патріотичне виховання молоді.  На сьогодні ми 

маємо знецінення традиційних моральних цінностей, пропаганду жорстокості, 

бездуховності, насильства, зокрема через засоби масової інформації, 

невизначеність в оцінці подій історичного минулого українського народу. Все це 

негативно впливає на моральні та патріотичні переконання учнівської молоді. Тому 

у контексті подальшої розбудови суспільства виникає потреба у формуванні 

активної, творчої особистості учня-патріота, від діяльності якого у майбутньому 

значною мірою залежатиме духовний розвиток і добробут Української держави. У 

цьому й полягає актуальність даного дослідження. 

Мета дослідження: спроба теоретичного осмислення сутності патріотизму 

як громадянського почуття, дослідження ставлення населення села Нова 

Олександрівка до Росії, узагальнення відомостей про патріотів-односельців у 

боротьбі з агресією проти України, досвіду спільної роботи учнівського та 

педагогічного колективів школи в організації допомоги воїнам АТО. 

Предмет дослідження: особливості зародження сутності патріотизму на 

Україні; вплив останніх подій у державі на реалізацію ідеї про воїна-патріота. 

Об’єкт дослідження: витоки зародження почуття патріотизму; думка громади 

села про ставлення до країни-агресора; участь односельців у боротьбі за майбутнє 

нашої країни. 
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Результатом дослідження є зібрання матеріалів про воїнів-патріотів та про 

особливості ставлення мешканців села Нова Олександрівка до Російської 

Федерації. 

      Новизна роботи: зроблена спроба на конкретних прикладах з’ясувати, як на 

сучасному етапі незалежності України проявляється патріотизм у дії та чи 

збереглися  цінності народу в молодого покоління  XX - XXІ століття. 

Практичне значення дослідження: поповнення матеріалів шкільного 

історико-краєзнавчого музею «Пошук» дослідженнями про героїв-земляків для 

використання їх на уроках історії та у виховній роботі з учнями школи; 

використання зібраних матеріалів для проведення тематичних екскурсій для   

відвідувачів шкільного історико - краєзнавчого музею «Пошук». 

Структура роботи визначається її темою та поставленими завданнями і 

включає в себе вступ, три розділи основної частини, висновок, список 

використаних джерел та додатки. 

У ході виконання роботи були зроблені висновки. Патріотичне виховання 

– це суспільна діяльність, яка формує ставлення людини до себе, до свого народу й 

Батьківщини. Це ставлення виявляється у відповідних почуттях, переконаннях, 

ідеях. Патріотизм – це стиль життя. 

Досліджуючи патріотизм у дії, ми довели, що усі, про кого велася мова — 

герої, патріоти. Їх подвиг незабутній! Він не зітреться з пам’яті десятки віків і 

передаватиметься з покоління в покоління. 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

ФЕНОМЕН НІНИ ФЕДІРКО 

 

         Автор: Пікож Яна, учениця 11 класу Великодимерського 

навчально-виховного об’єднання Великодимерської об’єднаної 

територіальної громади 

         Науковий керівник: Стратілат Вікторія Борисівна, 

учитель укранської мови та літератури Великодимерського 

навчально-виховного об’єднання Великодимерської об’єднаної 

територіальної громади 
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Завдання дослiдження: забезпечення реалізації духовностi, соціалізації та 

етнічної самосвідомості, обізнаності та розуміння впливу на суспільство Ніни 

Іванівни як особистості.  

Предмет дослідження: життєвий і творчий шлях Ніни Федірко від 

народження до нашого часу, мистецькі вироби, українські вишивки та різноманітні 

праці, вклад в історію Великої Димерки, Броварщини та Київщини. 

Мета дослідження: дослідження Ніни Федірко як творчої особистості, 

вивчення творчого доробку майстрині художньої вишивки, вплив її діяльності на 

населення й суспільне життя Великої Димерки, Броварщини та Київщини, 

доводення думки про те, що Ніна Федірко є дійсно феноменом нашого краю.  

Актуальність дослідження: підвищення інтересу до вишивки у сучасному 

суспільстві, передача цінностей, закладених в українських звичаях, молодшому 

поколінню та збереження багатющих скарбів українського народу.  

Наукова новизна дослідження: дослідження тематик вишивки, 

різноманітних технік та узорів.  

Практичне значення дослідження: популяризація вишивки як виду 

мистецтва, культурних та патріотичних ідей, збереження і передача неймовірної 

краси вишивки майбутнім поколінням.  

      

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

СЕЛЯНСЬКА ВІЙНА В ЗАЗИМ’Ї – ЯСКРАВА СТОРІНКА УКРАЇНСЬКОЇ 

ІСТОРІЇ ПЕРІОДУ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917-1920 РОКІВ 

 

         Автор: Трегуб Софія, учениця 10 класу Зазимського закладу 

загальноосвітньої середньої освіти Броварської районної ради 

         Науковий керівник: Книш Станіслав Степанович, 

учитель історії Зазимського закладу загальноосвітньої 

середньої освіти Броварської районної ради 

 

 

 

 

Український народ століттями виборював свою свободу та незалежність. 

Мільйони українців склали свої голови на полях битв та в своїх власних оселях. 

Окупаційна більшовицька влада завжди намагалась приховати свої злочини. Чим 
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більше ми відкриємо маловідомих сторінок нашої історії, тим швидше  

позбудемось рабського менталітету і відбудуємо свою державу. Період 1917-

1920рр. став відчайдушною спробою українців вибороти свою незалежність. 

Більшовицька влада жорстокістю та масовими репресіями придушувала всі спроби 

відновлення української державності. Особливо актуальним є наше дослідження в 

100 річницю цих подій на прикладі повстання в с.Зазим’ї в травні 1920 року. 

Метою даної науково-дослідницької роботи є дослідити наявну 

інформаційну базу з даного питання.  

Завданням нашого дослідження є усунення неточностей та невідповідностей 

в друкованих текстах, доповнення їх новими фактами. Зробити досліджуваний 

матеріал загальнодоступним всім, хто цікавиться своєю історією. 

Проведене дослідження дозволило нам зробити такі висновки: незважаючи 

на стихійність повстання в с.Зазим’ї, його керівникам вдалось створити із 

звичайних селян боєздатну одиницю, яка успішно протистояла регулярній армії. 

Українське село не погоджувалось терпіти свавілля більшовицької влади і готове 

було самоорганізовуватися і захищати себе під страхом смерті. Ця риса українців 

допомагала їм у самі відповідальні періоди нашої історії. Під час дослідження цієї 

теми ми дізнались багато подробиць, на які варто звернути увагу, щоб з’ясувати 

причини та наслідки селянських повстань, як в Зазим’ї так і по всій Україні. 

 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

ІСТОРІЯ ШКІЛЬНИЦТВА СЕЛА ЗАБУЯННЯ (ДО 160 РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ 

ЗАБУЯНСЬКОЇ ШКОЛИ) 

 

         Автор: Барановська Анна, учениця 10 класу Забуянської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Макарівської районної 

ради 

         Науковий керівник: Кошман Іван Євгенович, учитель 

історії Забуянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Макарівської районної ради 
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Метою даної роботи є дослідження історії Забуянської школи, особливості її 

діяльності на теренах Київщини. 

Основні завдання дослідження: 

1. Розкрити роль та значення діяльності Забуянської школи у 

національно-патріотичному, культурному і політичному житті села Забуяння 

Макарівського району на Київщині. 

2. Показати значний внесок окремих провідних директорів та вчителів в 

розвитку освіти, культури та виховання учнів школи та місцевого населення. 

Актуальність роботи: з огляду на процеси державотворення в українському 

суспільстві, розбудови незалежності Української держави, крах комуністичної 

ідеології, демократизації суспільного життя, духовного та патріотичного 

відродження народу – така тематика є актуальною сьогодні, як ніколи. 

На основі даних краєзнавчих та історичних досліджень можемо зробити такі 

висновки: 

1. Забуянську школу відвідували діти з тринадцяти сіл. Вона існує вже  

160 років і має величну і цікаву історію існування. 

2. В післяреволюційні часи школа  була одною із передових в Київській 

області. В ній працював Тихін Теофанович Єфремов – дуже здібна людина, педагог, 

літературознавець, що організував тут зразкову трудову школу. Т.Єфремов – 

племінник державного діяча і академіка Української академії наук (з1919р.) 

С.О.Єфремова. Цей зв’язок впливав на національно-патріотичну свідомість учнів. 

Відомо, що вона була на рівні з семирічною трудовою школою імені                      

Т.Г. Шевченка («Перша українська гімназія») з директором якої Дурдуківським 

Володимиром, Тихін Єфремов мав досить тісні зв’язки. 

3. Під час директування Тихона Теофановича, в школі зростала 

патріотична позиція, учні по селу співали український національний гімн, марш 

січовиків «А вже років двісті», про Т. Шевченка «Зійшов місяць, зійшов ясний». 

Учнів разом із вчителями було заарештовано. Діти проявили неабияку сміливість і 

витримали всі випробування. Деяких вчителів було відправлено на висилку. 

4. В період ВВВ учні та вчителі зібрали кошти на будівництво літака 

«Учитель Макарівщини», за що були відзначені листом Сталіна. 

5. Школа у різні часи існування завжди виділялась активним волонтерським 

рухом. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

ТРАДИЦІЇ ЗВЕДЕННЯ ТА ЗОВНІШНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ  СІЛЬСЬКИХ 

БУДИНКІВ ПІВДЕННИХ РАЙОНІВ КИЇВЩИНИ У ІІ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

        Автор: Циганок Крістіна, учениця 10 класу Навчально-

виховного комплексу «Узинська гімназія», вихованка Комунального 

закладу «Центр розвитку дітей та молоді» Узинської міської 

ради 

         Науковий керівник: Гвоздкова Ірина Сергіївна, керівник 

гуртка Комунального закладу «Центр розвитку дітей та молоді» 

 

 

 

 

Будівництво житла – одне з головних завдань кожної сільської української 

родини, адже вона завжди прагнула до самостійності, утримання власного 

господарства, створення затишного сімейного гнізда. Технологія зведення житла 

безперервно вдосконалювалася, що залежало від укладу життя, соціального 

устрою та побуту, природно-кліматичних умов, заможності господарів та 

загального розвитку суспільства.  

Мета дослідження полягає у встановленні особливостей будівництва 

народного житла в південних районах Київщини від середини  ХХ до початку ХХІ 

ст. 

Об’єктом дослідження є сільське та містечкове житло південних районів 

Київщини.  Предметом дослідження є традиції будівництва та зовнішнього 

оздоблення народного житла. 

Мета дослідження передбачає виконання таких завдань: 

1) на основі обстежень, опитувань мешканців визначити традиції сільського 

будівництва, а також мистецького трактування сільського житла південних районів 

Київщини; 

2) описати звичай толоки під час будівництва на селі.  

         Під час дослідження застосовані описові, порівняльні методи, опитування, 

фотографування.           

Опрацювання теми «Традиції зведення та зовнішнього оздоблення сільських 

будинків південних районів Київщини у другій половині ХХ століття» дозволяє  

пізнати народні традиції, побут, ремесла, світоглядні уявлення українців нашого 
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регіону. Важливим є те, що із плином часу господарі можуть зносити, 

перебудовувати, змінювати зовнішній вигляд своїх будинків, не дотримуючись 

традицій та стародавніх звичаїв, таким чином втрачаються традиційні особливості 

житла, які дають уявлення про побут, художні смаки селян певного часу та 

майстерність народних умільців. А отже традиційне сільське будівництво потребує 

вивчення, до повного його занепаду та загального видозмінення. Такі причини 

визначають актуальність обраної теми. 

 Робота складається з двох розділів. У першому розділі «Народні традиції 

під час сільського будівництва у південних районах Київщини від середини ХХ до 

початку ХХІ століття» розглянуто особливості вибору місця будівництва житла, 

будівельні традиції, які збереглися до нашого часу. Адже раніше існувало багато 

обрядів, забобон, традицій щодо будівництва житла. Деякі з них забулися, а деякі 

побутують до нашого часу. Усі народні звичаї щодо будівництва мали на меті 

забезпечити господарям добробут, щастя, захист від злих сил, продовження роду.  

Другий розділ дослідження має назву «Оздоблення фасадів сільських 

будинків південних районів Київщини у другій половині ХХ століття». У ньому в 

хронологічному порядку проаналізовані особливості зовнішнього декору будинків 

сільських мешканців нашого регіону. Друга половина ХХ століття стала тим 

періодом, упродовж якого традиційна сільська дерев’яна архітектура поступово 

змінилася на цегляну.  У дерев’яних житлових будівлях декорувалися вікна, кути, 

сволоки. У південних районах Київщини в оздобленні фасадів наявні традиційні 

аграрні, солярні, шлюбні символи, проте їх магічний зміст сучасним мешканцям 

невідомий. Усі прикраси мали лише декоративну функцію. Для цегляної 

архітектури південної Київщини характерно використання елементів оздоблення 

вікон, кутів, карнизів, що можна побачити і в міській архітектурі: сандрики, 

пілястри, підвіконня, карнизи, арки, русти. Проте, локально в Білоцерківському 

районі  на будинках 80-90-х років можна спостерігати своєрідні, неповторні риси 

сільської цегляної архітектури, яка не властива великим містам. Характерними 

ознаками такої сільської архітектури є використання народних дохристиянських 

символів, які в давнину в народній уяві мали магічну захисну функцію. Пізніше ці 

символи стали використовуватися лише як декоративні елементи на різних 

предметах побуту, в орнаментах вишивки, в оздобленні віконних отворів. Для 

сільських цегляних будинків м. Узин та навколишніх населених пунктів, зведених 

у 80-90-х роках ХХ ст., характерно використання зображення зірки Алатир,  

ромбів з перерізами та суцільних малих ромбів, зубчастого орнаменту, візерунків 

«колосок», «грона». Використання цих традиційних народних символів дає змогу 

припустити, що у підсвідомості сучасних майстрів живе соціальна культурна 

пам’ять, хоч магічний сенс давньої знакової системи втрачений. 
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі 

вперше: 

1) виявлено традиції народного будівництва південних районів Київщини; 

           2) досліджено особливості оздоблення будинків зазначеного регіону. 

         Практичне значення дослідження полягає в тому, що його матеріали  

можуть використовуватися вчителями історії, київщинознавства, української мови  

та літератури, керівниками гуртків національно-патріотичного та краєзнавчого 

спрямування, працівниками музейних установ, класними керівниками під час  

виховних заходів.   

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

МОТОВИЛІВСЬКИЙ БІЙ – СТО РОКІВ ПОТОМУ 

 

         Автор: Ткачук Анна, вихованка гуртка Комунального 

закладу Фастівської міської ради «Фастівський центр 

позашкільної роботи», учениця 11 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Фастівський ліцей- інтернат» 

        Науковий керівник: Ковальчук Галина Григорівна, 

керівник гуртка Комунального закладу Фастівської міської 

ради «Фастівський центр позашкільної роботи» 

 

 

 

Актуальність дослідження: у 2018 році Фастівщина вшановувала 100-ту 

річницю подій Мотовилівського бою, а ґрунтовних досліджень цієї події не 

здійснювалося, тому цей матеріал може бути використано для проведення уроків 

історії рідного краю. 

Новизну роботи зумовлює те, що вперше досліджуються події 

Мотовилівського бою, що відбувся 18 листопада 1918 року. 

Мета полягає в дослідженні та розкритті подій Мотовилівського бою, що 

відбувся 18 листопада 1918 року. 

Завдання науково-дослідницької роботи – дослідити та з’ясувати, як 

тривала підготовка бою в Білій Церкві, організована опозицією до 

П. Скоропадського, як Січові стрільці перейшли під владу Директорії, як місто 

Фастів стало штабним центром Директорії; як Листопадову ситуацію в Україні та 
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революційній Німеччині використала більшовицька Росія, що денонсувала свої 

зобов’язання перед Німеччиною та УНР, розпочавши військові дії проти України; 

чому внутрішньоукраїнське протистояння набирало все більше розмахів; яку роль 

у цьому відіграє Універсал С. Петлюри; чому до Директорії щоденно 

приєднувалися маси народу; а також визначити причини відступу Гетьманських 

військ до Києва. 

Методи дослідження: теоретичний – пошук і збір, вивчення та аналіз 

змісту літератури з різних інформаційних джерел та індуктивний – збирання, 

систематизація та узагальнення фактів. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що ця робота може 

бути використана для проведення уроків історії рідного краю, під час позакласної 

та позашкільної роботи. 

Теоретичне значення полягає в тому, що це є перше дослідження подій 

Мотовилівського бою. 

У ході роботи вдалося дослідити, як тривала підготовка бою в Білій 

Церкві, організована опозицією проти П. Скоропадського, як Січові стрільці 

перейшли під владу Директорії, як місто Фастів стало штабним центром 

Директорії; чому внутрішньоукраїнське протистояння набирало все більше 

розмахів та яку роль в цьому відіграв Універсал С. Петлюри; чому до Директорії 

щоденно приєднувалися маси народу, причини відступу Гетьманських військ до 

Києва.  

Про те, що січові стрільці були міцною опорою українській державності. 

На мотовилівському полі січовики вкотре надали історичний шанс Україні, але 

ворогуючі між собою політики згодом втратили його і не спромоглися успішно 

довершити черговий етап українського державотворення. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

ЛІТОПИС РІДНОГО КРАЮ. ІСТОРІЯ СЕЛА ЧАЙКИ 

 

 

Автор: Вершута Юлія, учениця 11 класу Богуславської  

спеціалізованої школи №1 – загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 

Богуславської  міської ради 

         Науковий керівник: Гайдаєнко-Петренко Софія 

Миколаївна, вчитель історії Богуславської  спеціалізованої школи 

№1 – загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів Богуславської  міської 

ради 

 

 

 

Історія села Чайки була прихована в різних історичних джерелах, а особливо 

усні перекази, спогади старожилів села, які були занотовані поколіннями 

працівників досі діючого сільського клубу. У нашій роботі ми хотіли розкрити 

тему виникнення села та історію його існування. На даний час ця тема є 

актуальною, адже жителям нашого краю потрібно знати й шанувати історію 

місцевості, де вони проживають. Ми мали змогу зустрітися з працівниками 

діючого клубу ( а саме, Корнієнко Тамарою Василівною), які надали нам певну 

інформацію щодо історії села. 

Об’єкт дослідження: історія села Чайки, храм святителя Миколая 

Чудотворця, видатні постаті села та тяжкі роки чайківчан. 

Предмет дослідження: село Чайки. 

Мета дослідження: заохотити молоде покоління до вивчення історії рідного  

краю, виховати шанобливе ставлення до постатей, які внесли вагомий внесок у 

розвиток свого села. Навчити цінувати і берегти історичні пам’ятки, які були 

створені ще за часів козаччини. Розвивати інтерес до вивчення історії, пізнавальну 

активність учнів. 

Актуальність теми дослідження обумовлюється невеликою кількістю 

наукової літератури та наукових праць, в яких згадується історія села Чайки. 
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Новизна обраної теми полягає в спробі на основі документальних, архівних 

даних та спогадів нащадків очевидців дослідити історію села Чайки,  

мальовничого куточку рідного краю. 

Практичне значення наукового дослідження полягає у тому, що матеріали 

цієї науково-дослідницької роботи можна використовувати під час проведення 

уроків з краєзнавства, української літератури та історії України. 

Визначена мета зумовила постановку певних завдань: 

1) Висвітлити основні легенди створення села Чайки. 

2) Ознайомлення з історією храму святителя Миколая Чудотворця. 

3) Висвітлення інформації про сучасне село Чайки. 

4) Зібрані спогади очевидців Другої світової війни та голодомору. 

5) Ознайомлення з видатними постатями Чайок та їхніми спогадами про 

історію минулого села Чайки. 

Підсумовуючи викладений матеріал роботи можна зробити наступні 

висновки: 

1) Існує кілька легенд щодо виникнення назви села Чайки. 

2) Історія Свято-Миколаївського храму пов’язана з багатьма історичними 

подіями. 

3) Жителі села в часи  Голодомору та Другої світової війни потерпіли тяжких 

втрат та потрясінь.  

4) Сучасні Чайки є місцем відпочинку для туристів, адже мальовничі куточки 

приваблюють відпочиваючих з різних куточків району, області та всієї України. 

 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

ГОЛОДОМОР 1932-1933 РР. – ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ   

 

         Автор: Крочак Вероніка Сергіївна, учениця  10  класу 

Бучанського НВК  «спеціалізована загальноосвітня школа     

І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа  I – III ступенів» № 3» 

Бучанської міської ради 

        Науковий керівник: Чистякова Тетяна Василівна, 

вчитель історії Бучанського НВК «спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа  

I – III ступенів» № 3» Бучанської міської ради 
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Метою даної роботи є вивчення та аналіз історичних, архівних документів, 

матеріалів періодичних видань та пошук спогадів очевидців (або їх рідних) щодо 

голодомору 1932-1933 років в Україні, які засвідчують, що голодомор 30-их років є 

геноцидом українського народу. 

Предметом дослідження є матеріали з історії України, дослідження українських 

та зарубіжних істориків, матеріали періодичних видань, архівів та спогади 

очевидців (або їх рідних) щодо голодомору 1932-1933 років в Україні. 

Завдання роботи полягає у пошуку матеріалів про голодомор в Україні 1932-

1933 років для дослідження (спогади очевидців (або їх рідних), його систематизації 

та узагальненні, розкритті нових сторінок трагічної долі українського народу 30-их 

років. 

Актуальність роботи полягає у тому, що сьогодні гостро стоїть питання 

збереження національної пам’яті та консолідації українського народу в умовах 

гібридної війни. Матеріали дослідження можуть стати вагомим чинником у 

патріотичному вихованні молоді. 

Практичне застосування роботи полягає у тому, що робота може бути 

використана учителем та учнями при вивченні теми голодомору 30-их років на 

уроках історії України  як додатковий матеріал, а також для позакласних заходів. 

Спогади очевидців (або їх рідних) можуть бути включені до книги пам’яті жертв 

голодомору 1932-1933 років в Україні.  

Основна частина роботи включає 2 розділи: Розділ 1. Голодомор 1932-1933 

років – трагічна сторінка історії українського народу. Розділ 2. Трагедія голодомору 

1932-1933 років у спогадах очевидців та їх рідних. Розділ включає 11 свідчень щодо 

голодомору в Україні 1932-1933 років. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 МИКОЛА ШЕВЧЕНКО: ПЕДАГОГ, ІСТОРИК-КРАЄЗНАВЕЦЬ  

 

           Автор: Герасименко Валентин, учень 11 класу Ташанського 

навчально-виховного об’єднання  «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Переяслав-

Хмельницької районної ради 

        Науковий керівник: Линник Ірина Василівна, вчитель 

історії Ташанського навчально-виховного об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Переяслав-Хмельницької районної ради 

 

 

Тема нашого дослідження в умовах відродження України є досить актуальна, 

оскільки передбачає формування національної свідомості на основі використання 

народознавчих і краєзнавчих матеріалів. Ми повинні знати талановитих людей, що 

жили чи живуть на нашій маленькій батьківщині й творять історію рідного краю. 

Знайомлячись із педагогічною та краєзнавчою діяльністю М. Шевченка, ми 

переконуємося, що перед нами багатогранна, творча, неординарна особистість. 

Метою нашого дослідження є необхідність глибокого вивчення, аналізу, 

узагальнення, синтезу та систематизації знань про діяльність М. А. Шевченка в 

контексті становлення, розвитку й функціонування шкільної освіти. Реалізація 

поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

- прослідкувати життєвий та педагогічний шлях учителя, вплив історичної епохи 

на формування особистісних якостей М.Шевченка; 

- дослідити роль особистості, її значимість в контексті історії малої батьківщини; 

- проаналізувати краєзнавчо-пошукову діяльність М. Шевченка, її вплив на 

формування підростаючого покоління рідного краю. 

У результаті ми прийшли  до таких висновків: по-перше, діяльність М. Шевченка в 

контексті становлення, розвитку й функціонуванні шкільної освіти нашого села є 

вагомою. Він був одним з небагатьох тих, хто в умовах радянської системи міркував 

нестандартно, викладав творчо, не вписуючись у відповідні рамки. Як творча 

особистість, він був активним, комунікабельним, динамічним, працездатним, 

вольовим, толерантним. 

 По-друге, роль його особистості у розвитку історичного краєзнавства дуже 

важлива, оскільки це є шлях від аматорських розкопин до системних ґрунтованих на 

наукових засадах досліджень місцевої історії. 
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 По-третє, здобуті знання історії рідного села з праці «Ташань на землі 

Переяславській» відіграють важливу роль у встановленні зв’язку між минулим і 

сучасним свого населеного пункту, сприяють формуванню наукового світогляду і 

моральності. 

 По - четверте, вся учительська діяльність учителя пронизана вихованням 

шанобливого ставлення учнів до історії рідного краю, земляків, звичаїв, традицій, 

пам’яток історії та культури. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЕТНОЛОГІЯ 

 

ПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ КУЛЬТУРИ РЕЗИСТАНСУ ЯК ВИЯВ ЕТНІЧНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ 

 

 

        Автор: Білокінь Марина, учениця 11 класу Білоцерківського 

навчально-виховного об’єднання «Ліцей – Мала академія наук» 

Білоцерківської міської ради 
         Науковий керівник: Беник Ольга Никифорівна, учитель 

історії, учитель-методист Білоцерківського  навчально-виховного 

об’єднання «Ліцей – Мала академія наук» Білоцерківської міської 

ради 
 

 

 

 

Актуальність обраної теми полягає в доведенні значення культури 

Резистансу як світоглядного, морально-виховного, естетичного потенціалу 

збереження та розвитку етнічної ідентичності. Характерними особливостями 

формування сучасної української культури є те, що вона, знаходячись у 

полінаціональному просторі, зазнає впливу сучасних процесів глобалізації, 

намагається структурувати досвід соціокультурної самоідентифікації, у взаємодії з 

представниками інших націй та народностей. Народна культура зберігає в собі як 

архаїчні традиційні форми, так і доповнюється новими характеристиками, які 

віддзеркалюють сучасність. Одним із багатьох феноменів боротьби українських 

повстанців за власну державу 1940-1960-х років стало активне творення пісень, які 

стали нездоланною для окупантів духовною зброєю, що значною мірою посприяло 

українцям у новому піднесенні національно-визвольної боротьби. Інтелектуальна, 

національно свідома молодь збагатила український фольклор тисячами 

повстанських пісень. Чим глибше та масовіше сучасна молодь пізнаватиме 
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повстанську творчість, тим важливішою ставатиме її історична роль, основна суть 

якої полягає в утвердженні державної самостійності, територіальної цілісності та 

подальшого історичного й духовного розвитку нашого народу, усвідомлення 

етнічної ідентичності. 

Об’єктом дослідження є творчість українського підпілля 40-60-х років ХХ 

століття. 

Предметом дослідження є пісенна культура Резистансу середини ХХ 

століття як вияв етнічної ідентичності українців.  

Метою дослідження є вивчення впливу пісенної творчості українського 

підпілля 40-60-х років ХХ століття на формування ментального національного 

світосприйняття, моральних та естетичних поглядів його творців, ролі та значення 

культури Резистансу у збереженні національної ідентичності українського народу.  

Поставлена проблема потребує вирішення ряду завдань: 

- вивчення базових дефініцій народної культури та культури Резистансу; 

- аналізу основних концептів національної ідентичності; 

- збирання та тематична класифікація пісенної культури Резистансу; 

- з’ясування місця й ролі культури Резистансу в збереженні національної 

ідентичності українського народу. 

У процесі дослідження використовувалися такі наукові методи: 

порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, конкретно-історичний, 

статистичний, описовий, логічно-аналітичний. Дослідження базуються на записі 

музичних творів та спогадів родини Тарасенків, жителів с. Берлоги Івано-

Франківської області, села Лосятин Київської області, матеріалів Галузевого 

державного архіву Служби безпеки України. Під час опитування респондентів ми 

намагалися не лише записати пісні, а дізнатись, за яких подій національно-

визвольної боротьби 1940-1960-х років вони були створені. Для більш глибокого 

вивчення явищ було використано насамперед порівняльно-історичний метод. Для 

аналізу одержаної з різних джерел інформації ми використовували описовий і 

проблемно-хронологічний методи, дотримуючись принципу критичного підходу.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в постановці та розробці 

актуальної проблеми, яка до цього часу не отримала всебічного висвітлення в 

історичній науці. На основі широкого масиву джерел, у тому числі вперше 

введених у науковий обіг, з позицій сучасної методології зроблено узагальнюючий 

аналіз щодо впливу пісенної культури Резистансу, яка стала засобом духовного 

самовираження та самоідентифікації українського народу на свідомість сучасних 

українців. Передача національних стереотипів мислення, традицій та звичаїв, засад 

етнобуття українців з покоління в покоління стала символом нації. Глибокий 
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національний зміст культури Резистансу, змалювання жертовності національних 

героїв є зразком для самовиховання сучасного покоління. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЕТНОЛОГІЯ 

 

НАУКОВА, ВОЛОНТЕРСЬКА, РЕЛІГІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАТНОГО ЕТНОГРАФА,  

ДОЛІ ОЛЕКСІЯ ЛЕОНТІЙОВИЧА (МОНАХА  НЕСТОРА) 

 

 

        Автор: Войцешук Маргарита, учениця 10 класу 

Сквирської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3 ім. П. 

Х. Тисьменецького Сквирської районної ради 

         Науковий керівник: Бойко Алла Михайлівна, учитель 

історії Сквирської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

№3 ім. П. Х. Тисьменецького Сквирської районної ради 

 
 

 

 

 

Мета дослідження: аналіз життєвого та творчого шляху етнографа,  

волотнера,  релігійного діяча Олексія Леонтійовича Долі. 

Завдання дослідження: 

- розкрити значення наукової діяльності О. Долі для розвитку сучасної 

етнографічної науки; 

- дослідити волонтерську діяльність вченого; 

- простежити становлення О. Долі як релігійного діяча; 

- розкрити значення різнобічної діяльності Олексія Леонтійовича для 

формування національної самосвідомості українців. 

Актуальність дослідження. Дослідження та популяризація наукової та 

волонтерської діяльності Долі О. Л. сприяє вихованню патріотизму, національній 

самоідентифікації українців, що особливо актуально в час війни та розбрату.  

Зараз відбувається становлення Української православної церкви. Наближали   

день  об’єднання та визнання українського православ’я не лише церковні ієрархи. 

Свій внесок у цю справу робили і такі люди, як чернець Нестор (Олексій Доля). 

 Висновки. Олексій Доля вів активну волонтерську діяльність, яка не 

обмежувалась фінансовою та матеріальною  підтримкою бійців. Найбільше зусиль 
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було спрямовано на переконання владних органів відкрити центр психологічної 

реабілітації воїнів. На жаль, цей проект так і не було реалізовано. 

 Вчений був активним діячем відродження УПЦ (КП). Доля О. зробив 

вагомий внесок у зібрання матеріалів про українські чудотворні ікони, що 

розширює знання про історію української ікони. 

 Різнобічна діяльність Олексія Леонтійовича Долі, популяризація вченим 

своїх досліджень позитивно впливала на формування національної самосвідомості 

українців. Історична пам’ять, шанування народних звичаїв та традицій, підтримка 

української церкви, взаємодопомога у важкі часи – усе це складові єдності народу, 

що веде до зміцнення батьківщини, усвідомлення необхідності берегти свою 

державу та пам’ятати її будівничих. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЕТНОЛОГІЯ 

 

ДІВОЧИЙ ІДЕАЛ ТА ЗАСОБИ ЙОГО АКТУАЛІЗАЦІЇ В СІМЕЙНІЙ ОБРЯДОВОСТІ  

ЖИТЕЛІВ КИЇВЩИНИ XIX — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ 

 

 

        Автор: Ямпольська Даніела, вихованка Центру 

позашкільної освіти «Соняшник», учениця 9 класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 

Білоцерківської міської ради 

         Науковий керівник: Гаврилюк Ольга Миколаївна,  

керівник секції етнології та фольклористики МАН Центру 

позашкільної освіти «Соняшник» Білоцерківської міської ради, 

керівник гуртка-методист, відмінник освіти України 

Білоцерківської міської ради 

 

 

 

 

Мета роботи полягає в системному дослідженні відображення дівочого ідеалу в 

сімейній обрядовості, національному наративі й історичній пам’яті, розкритті засобів 

його актуалізації в родильних і весільних обрядах жителів Київщини. 

Об’єктом дослідження є населення Київщини як носій історичної пам’яті, 

традиційної звичаєвості та весільного фольклору, а предметом вивчення стали 

закономірності моделювання та досягнення естетичного й морально-етичного ідеалу 

української дівчини в сімейній обрядовості жителів Київщини (на прикладі 

родильних та весільних обрядів). 
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Хронологічні межі дослідження: в роботі зібрано весільні обряди, що побуту-

вали на Київщині в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. Географічні межі 

дослідження: польові експедиції проводились в межах сіл та селищ Фесюри, Мала 

Вільшанка Білоцерківського р-ну, Саливінки Васильківського р-ну, Синява Ро-

китнянського р-ну Київської області. 

При написанні науково-дослідницької роботи було узагальнено інформацію про 

звичаєві норми та сімейні обряди Київщини ХІХ — першої половини ХХ століття; 

виявлено етнопсихологічні домінанти зовнішності та характеру «ідеальної дівчини», 

акумульовані в народній звичаєвості, історичній пам’яті та фольклорних текстах; 

розкрито символіку та семантику асоціативних образів — утілень естетичного та 

морально-етичного ідеалу української дівчини в родильних і весільних обрядах; 

розглянуто дівочий ідеал у співвідношенні традицій та інновацій з метою визначення 

рівня збереження народної звичаєвості в сучасних умовах. 

Вікові традиції життя, побуту та дозвілля українських дівчат, родинно-побутові 

свята та обряди потребують подальшого вивчення й відродження в освітній практиці. 

Це сприяє національно-патріотичному та духовному вихованню учнівської молоді, 

забезпечує збереження ними історичної пам’яті та культурних традицій українського 

народу. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЕТНОЛОГІЯ 

 

 

ЕТИКЕТ ГОСТИННОСТІ В СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ПІВДЕННИХ 

РАЙОНІВ  КИЇВЩИНИ ВІД СЕРЕДИНИ ХХ ДО НАШОГО ЧАСУ 

 

 

        Автор: Вадзінський Іван, учень 10 класу Навчально-виховного 

комплексу «Узинська гімназія», вихованець гуртка Комунальної 

установи «Центр розвитку дітей та молоді» Узинської міської 

ради 

         Науковий керівник: Гвоздкова Ірина Сергіївна, керівник 

гуртка Комунальної установи «Центр розвитку дітей та молоді» 

Узинської міської ради 
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   «В українській родині завжди панував культ гостинності і звичайно ж в 

цьому прекрасному народному культі діяли свої усталені норми етикету». 

Дослідження етикету гостинності є важливим питанням, яке потребує вивчення, 

адже в кожному регіоні України наявні свої особливості прийому гостей, вони 

змінюються з часом, проте народна свідомість зберігає багато усталених норм, які 

має знати сучасна молодь і обирати форми поведінки, які завжди якнайкраще 

вирізняли українців серед інших народів.  

Метою науково-дослідницької роботи «Етикет гостинності в сільських 

населених пунктах південних районів  Київщини від середини ХХ до початку ХХІ 

століття» є виявлення традиційних етикетних норм прийому гостей в сільських 

південних районах Київщини, їх дотримання в даний час в залежності від віку 

людей та інших факторів, а також зафіксувати зміни етикету гостинності в 

сучасних умовах. 

    Для дослідження було обрано сільські регіони південної Київщини, адже 

саме селянська община була основним осередком української народної культури. 

Матеріалом для роботи стали результати польових досліджень та наукова 

література з даного питання в області етнології. 

Об’єктом дослідження виступають українці, які проживають на території 

сільських населених пунктів південної Київщини. 

Предметом дослідження є традиції запрошення та прийому гостей, а також 

прояви етикету гостинності щодо незапрошених гостей. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від середини XX до 

початку ХХІ століття. Такий вибір пояснюється тим, що найбільш повні свідчення 

зібрані під час польових досліджень саме про цей період. 

Методи дослідження: опитування, аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, 

пояснення. Поєднання цих наукових методів забезпечило аналітичний характер 

дослідження, визначило його структуру і логічне викладення матеріалу.  

    Робота складається з двох розділів. Перший розділ має назву «Етикет 

прийому незваних гостей у південних районах Київщини». У розділі наявні два 

пункти: «Прийом незваних гостей» та «Традиції прийому незваних гостей під 

час храмового свята». У першому пункті було розглянуто  випадки, коли люди 

могли відвідати когось без попереднього запрошення. Встановлено, що сільські 

мешканці регіону відзначаються гостинністю, турботою про нужденних, так 

званих «божих людей», зберегло традицію проводжати гостей за ворота. У 

другому пункті розглянуто традицію проведення храмового свята, яке має певні 

особливості, серед яких: свято подекуди втратило релігійне значення, але 

отримало значення святково-поминальне, у більшості випадків на храмове свято 

приходять без запрошення, існують спеціальні храмові страви, які залежать від 
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території (пироги, струдлі, кавуни), верховенство старшого під часу свята. Також 

варто зазначити, що під впливом радянської ідеології, храмове свято зникло у 

деяких населених пунктах, але після зникнення СРСР воно поступово 

відроджується. 

  Розділ другий має назву «Традиції прийому запрошених гостей у 

південних районах Київщини від середини ХХ століття до нашого часу», саме 

у цьому розділі було розглянуто традиції, які використовуються при запрошенні та 

гостинах. Розділ складається з пунктів: «Традиції запрошення гостей на весілля 

в південних районах Київщини» та «Традиційні та сучасні особливості 

прийому запрошених гостей». У першому пункті розглянуто особливості 

запрошення гостей на весілля, а саме: традиція дарування «шишки», використання 

спеціальних слів: «Просили батько, просили мати, і я прошу: прийдіть на наше 

весілля», наречений та наречена запрошували гостей окремо, перший зустрічний 

мав бути запрошений на весілля та отримати шишку - але традиція зазнала змін, 

так, наприклад, зараз не використовують шишки задля того, аби запросити гостей, 

а користуються запрошеннями, частіше весілля відзначаються не дома, а в 

ресторанах. Другий пункт розкриває зміст питання прийому гостей в наш час. 

Встановлено, що в прийомі гостей збереглися певні традиції, а саме: підготовка до 

прийому (прибирання), відсутність чіткого регламенту у розміщенні гостей, 

роздача гостинців, виконання пісень за столом. Та поміж тим існують і нові 

правила, такі як: використання спеціалізованих місць для проведення свят, 

завчасне планування розміщення гостей на весіллях, запрошення відбувається за 

допомогою соціальних мереж, мобільного зв’язку, або листівок. 

Отже,  у науково-дослідницькій роботі розглянуто конкретні етикетні норми, 

що існували від середини ХХ століття до нашого часу при прийомі запрошених і 

незапрошених гостей. Опитано мешканців населених пунктів семи південних 

районів Київщини: Білоцерківського, Рокитнянського, Кагарлицького, 

Таращанського, Володарського, Ставищанського, Сквирського. 

 Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше здійснено опис 

традицій українського етикету гостинності в сільських регіонах південної 

Київщини. Дослідження оприлюднено на науковій учнівській конференції в 

навчально-виховному комплексі «Узинська гімназія». 

Матеріали дослідження можуть використовуватися учнями, працівниками 

музейних установ, педагогами для уроків української мови, історії, етики, для 

проведення позакласної роботи, батьківських зборів, у цьому полягає практичне 

значення дослідження. 
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       СЕКЦІЯ: ЕТНОЛОГІЯ 

 

 

ПОКУТЬ У ПОБУТІ, ЗВИЧАЯХ ТА ОБРЯДОВІЙ КУЛЬТУРІ МИРОНІВЩИНИ 

 

 

        Автор: Омельченко Богдан, учень 11 класу комунального 

закладу Пустовітської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Миронівської районної ради 

         Науковий керівник: Кравченко Віра Володимирівна, 

учитель історії комунального закладу Пустовітської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миронівської районної ради 

 

 

 

 

 

 

Предметом дослідження є покуть як предмет інтер’єру українського житла. 

Актуальність дослідження полягає в тому, щоб повернути в сучасне життя 

частково забуті народні звичаї та обряди, пов’язані з найсвятішим місцем 

української оселі – покуттю. Впродовж віків покуті надавалося важливе образно-

символічне значення. У свідомості українського народу покуть (Божий, червоний 

кут) наділявся широким спектром знакових властивостей і саме тому він являє 

собою непересічне явище духовної культури. На думку багатьох українських 

етнографів та істориків Божий кут, як неодмінна складова традиційного побуту та 

численних народних свят, з давніх часів увійшов в звичаєву культуру нашого 

народу. Покуть і сьогодні є неодмінним атрибутом багатьох народних звичаїв та 

обрядів. Щоденні побутові та святкові народні традиції Миронівщини, пов’язані з 

символікою святкового Божого кута, несуть в собі велику історичну, художню 

цінність та варті детального вивчення і відродження в житті сучасного 

українського суспільства.  

Мета дослідження: дослідити на місцевому матеріалі значення Божого кута 

для традиційно-побутової культури народу. 

Основні завдання дослідження:  

1. Розкрити місце покуті як складової інтер’єру традиційного житла в 

етнокультурі українського народу.  

2. З’ясувати регіональні особливості облаштування покуті в оселях жителів 

Миронівського краю.  
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3. Визначити особливості функціонування символічно-образної системи 

Божого кута в звичаєво-обрядовій культурі Миронівщини. 

Новизна полягає в тому, щоб доповнити новим фактичним результатом уже 

існуючу літературу наукового, документального, публіцистичного характеру на 

тему символіки покуті в народному житті. 

Результат дослідження. В роботі висвітлено місце покуті у світорозумінні та 

традиційно-побутовій культурі нашого народу. Проаналізовано регіональні 

особливості облаштування святого червоного кута в житлах Миронівського краю. 

Розкрито особливості функціонування символічно-образної системи Божого кута в 

звичаєвій культурі Миронівщини. Виявлена місцева культова символіка покуті у 

побуті, народних святах та обрядах. Розкрито значення Божого кута Миронівщини 

для сучасної етнокультури.  

Методи дослідження. 

Теоретичні – вивчення та аналіз архівних матеріалів, відповідної наукової 

літератури, художніх текстів та періодики.  

Практичні – збирання етнографічних матеріалів, фотодокументів, пов’язаних 

з символікою покуті, збір повір’їв, пісенних текстів, запис розповідей, спогадів 

жителів Миронівщини, що ілюструють дану тему.  

Практичне значення дослідження. Матеріали даної роботи можуть бути 

використані на заняттях з історії України, українознавства, у виховній роботі серед 

дітей та молоді. 

 

       СЕКЦІЯ: ЕТНОЛОГІЯ 

 

 

ЦЕ НЕ ПРОСТО ОДЯГ… ЦЕ НАЦІЯ. ЦЕ МИ 

 

 

        Автор: Ткаченко Анна, учениця 11 класу  Яготинського НВК 

«спеціалізована школа – загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів 

№3» Яготинської районної ради 

         Науковий керівник: Гутник Валентина Григорівна, 

вчитель англійської та французької мов Яготинського НВК 

«спеціалізована школа – загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів 

№3» Яготинської районної ради 

 

 

 

 



 
 

400 

 

Мета дослідження: дослідити історію та значення вишивки як предмету 

матеріального здобутку українського народу; дослідити її вплив на духовну 

свідомість нації; вплинути на візуальне відчуття краси та ставлення до України та 

українського. 

Завдання дослідницької роботи: послідовно відтворити історію вишитої 

сорочки, її походження та перетворення; вплинути на свідомість молодого 

покоління із врахуванням значення вишивки як одного із видів художнього 

мистецтва. 

Актуальність дослідження: зацікавленість молодого покоління в історії  

створення та символіці українського вбрання.  

Предмет дослідження: багатство та колорит української культури на основі 

української вишиванки. Її безмежна історія та дивовижна символіка. Жива гама 

кольорів, багатослівність та багатство орнаментів, глибокий зміст та містична 

сила. Це своєрідний код нашої нації. 

Об’єкт дослідження: кольорова гама, символіка, різноманітність технік у 

створенні українського вишитого вбрання. 

Результат дослідження: вияснити, чим приваблює нас вишиванка і чому 

вона несе для нас таке сакральне значення; показати її самобутність і багатство 

кольору та орнаменту. 

Методика дослідження: звертання до історичних джерел, послідовно 

відтворюючи історію вишивки, її символіку та кольорову гаму; порівняння 

сорочки різних часів та її перетворення, удосконалення та становлення.  

Практичне значення полягає в тому, що результати наукового дослідження 

можуть бути використані кандидатами і членами МАН при підготовці наукових 

доповідей та рефератів, на уроках трудового навчання (обслуговуючої праці), а 

також у позакласній роботі. 
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СЕКЦІЯ: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 

ІНІЦІАТИВА “ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ” — НОВИЙ ЕТАП ГЕОПОЛІТИЧНОЇ 

СТРАТЕГІЇ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КИТАЮ ТА КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

         Автор: Копилов Максим, учень 11 класу Бучанської 

Української гімназії Бучанської міської ради 

        Науковий керівник: Поліщук Олена Іванівна, учитель 

географії Бучанської Української гімназії Бучанської міської 

ради 

 

 

 

 

 

Мета роботи полягає в комплексному дослідженні економіко-

інфраструктурної ініціативи «Один пояс, один шлях» як інструменту 

геополітичної стратегії Китаю. 

Актуальність науково-дослідницької роботи полягає у тому, що наразі 

геополітична доктрина Китаю «Один пояс, один шлях» знаходиться у стадії 

реалізації, враховуючи нові можливості й зміни на Євразійському континенті, які 

КНР використовує задля розширення меж свого впливу як в економічній, так і в 

політичній площині. 

Відповідно до поставленої мети сформульовані завдання дослідження: 

• Визначити історичні передумови формування Великого шовкового шляху 

та Морського шовкового шляху 

• Дослідити геополітичні імперативи Китаю з точки зору даного проекту. 

• Дослідити внутрішньополітичні й зовнішньополітичні причини та 

передумови виникнення у КНР ідеї створення даного проекту. 

• Визначити, які геополітичні та геоекономічні інтереси має Китай у 

державах і регіонах, якими проходять торговельні шляхи ініціативи «Один пояс, 

один шлях» (Південна Азія, Південно-Східна Азія, Європа та Україна). 
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• Визначити проблеми, які постануть на шляху втілення у життя проекту 

«Один пояс, один шлях». 

• Проаналізувати ризики для держав, які беруть участь у реалізації проектів 

у рамках ініціативи «Один пояс, один шлях». 

У результаті дослідження було проаналізовано ініціативу «Один пояс, один 

шлях» як новий етап геополітичної стратегії Китаю на прикладі окремо взятих 

регіонів та країн. 

У ході виконання роботи було зроблено наступні висновки: 

• Китайська Династія Хань проклала Шовковий шлях, щоб захистити свої 

внутрішні землі від військової інтервенції та щоб поширювати свій вплив 

західніше, на Середній та Близький Схід і Європу. Наступні покоління 

продовжували цю місію в тій чи іншій формі. 

• Упродовж всієї історії Китай мав геополітичні імперативи, що вплинули 

на створення Шовкового шляху у 130 році до нашої ери та до започаткування 

ініціативи «Один пояс, один шлях» у 2013 році вже нашої ери. 

• Ініціатива «Один пояс, один шлях» є не лише частиною зовнішньої 

політики КНР, але і спробою вирішити внутрішні соціально-економічні 

проблеми. 

• Кожен регіон, країни якого беруть участь у проекті, є стратегічно 

важливим для Китаю у політичному та економічному аспектах. 

• Ініціативи «Один пояс, один шлях» пропонує країнам економічні блага в 

обмін на політичний вплив, що створює ризик значного збільшення авторитету 

Китаю, його впливу на внутрішні справи окремих держав та на міжнародні 

відносини у світі.  
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СЕКЦІЯ: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 

ІНФОРМАЦІЙНА АГРЕСІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: 

ЗАСОБИ ЇЇ ВЕДЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ 

 

 

 
      Автор: Падалка Віталіна, учениця 11 класу 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей – Мала 

академія наук» Білоцерківської міської ради 

      Науковий керівник: Беник Ольга Никифорівна, вчитель 

історії, вчитель-методист Білоцерківського навчально-

виховного об’єднання «Ліцей – Мала академія наук» 

Білоцерківської міської ради 

 

 

Актуальність. Інформація в ХХІ столітті стала глобальним ресурсом, що 

впливає на всі сфери суспільного та економічного життя окремої держави та світу в 

цілому. Особливого значення інформаційно-медійні війни набувають в умовах 

збройних конфліктів. Впродовж декількох останніх років у просторі засобів 

масової інформації відбувається інформаційна війна між Російською Федерацією та 

Україною. Попри те, що нові медіа набирають ваги, основним полем боротьби 

залишаються телебачення та інтернет ресурси, звідки черпають інформацію понад 

48% та відповідно 71% реципієнтів. А оскільки зараз інформація, котру отримує 

громадянин, базується скоріше на інтерпретації, а не на фактах, її вплив може 

нести руйнівну силу і призводити до таких наслідків як: зміна суспільного ладу та 

політичного устрою; розпад держави; втрата армії; розвал економічної системи в 

країні; втрата національної ідеї та духовних цінностей; загибель людей тощо, що 

надає цій проблемі особливої актуальності. 

Об’єкт дослідження: інформаційні війни між Російською Федерацією та 

Україною в сучасних умовах. 

Предмет дослідження: російсько-українська інформаційна війна та засоби її 

ведення. 

Мета дослідження: на основі всебічного системного аналізу дослідити 

стратегії і тактики ведення інформаційно-медійних війн в умовах збройного 

конфлікту на сучасному етапі, представити результати теоретичного аналізу 

інформаційно-психологічних війн, запропонувати заходи інформаційної безпеки. 
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На підставі дослідження зроблено такі висновки:  

 інформаційна війна як складник конфлікту має довготривалу історію і на 

відміну від торгово-економічних, політичних та збройних протистоянь, ніколи не 

закінчуються; 

 для поширення інформації в умовах інформаційної війни використовують 

методи психологічного маніпулювання; 

 інформаційно-психологічні операції є сьогодні невід’ємною частиною 

систем управління військами, політичними та економічними процесами; 

 аналіз застосування пропагандистських методів від періоду світових війн до 

сучасності переконує у тому, що загальні «цінності» пропагандистів залишаються 

тими самими - спотворюючи факти, намагатися інтерпретувати події та 

інформацію на свою користь; 

 журналісти часто виконують місію пропагандистів, а отже порушують 

етику та норми журналістики;  

 аналіз опитування різновікових категорій респондентів переконують, що 

основним полем боротьби залишаються телебачення та інтернет ресурси, звідки 

черпають інформацію понад 48% та відповідно 71% реципієнтів; 

 у зв’язку з активною віртуалізацією людства, конфлікти переносяться у 

інтернет-простір і набувають формату мережевих он-лайн протистоянь; 

 сучасні інформаційні канали українського медіапростору є досить 

незахищеними від зовнішнього впливу, часто стають впливовою зброєю в руках 

пропагандистів; 

 чимало громадян України є споживачами ЗМІ Російської Федерації і часто 

стають потенційними жертвами інформаційної війни;  

 на державному рівні постає необхідність налагодження системної роботи з 

розробки та впровадження стандартів і алгоритмів ведення мережевих 

інформаційних війн, які допомагатимуть швидко реагувати на певні виклики та 

підготовка відповідних фахівців.  
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СЕКЦІЯ: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

  
 УКРАЇНА У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. 

 

 

 

        Автор: Гаврищук Таїсія, вихованка Сквирського районного 

центру дитячої та юнацької творчості, учениця 10 класу НВК 

«Сквирський ліцей- загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів» 

Сквирської районної ради 

          Науковий керівник: Пасічник Наталія Сергіївна, 

кандидат історичних наук Сквирської районної ради 

 

 

 

 

Актуальність теми дослідження. На сьогодні одним з найважливіших 

союзників України можна вважати США. Сполучені Штати декларують 

прихильність до здійснення заходів щодо відновлення територіальної цілісності 

України, систематично надають уряду України фінансову та експертну допомогу. 

Тому проблема становлення українсько-американських відносин є надзвичайно 

актуальним питанням у контексті дослідження витоків, сучасного стану та 

перспектив розвитку стратегічного партнерства між Україною та США. Перша 

половина ХХ ст. стала часом появи «українського питання» у зовнішній політиці 

США, періодом перших контактів з українським національним рухом. Тому аналіз 

цього періоду є цікавою дослідницькою проблемою. Значущість теми дослідження 

посилюється й браком комплексних праць, присвячених місцю України у 

зовнішній політиці США першої половини ХХ ст. 

 Метою наукової роботи є всебічне комплексне дослідження місця України у 

зовнішній політиці Сполучених Штатів у першій половині ХХ ст., аналіз факторів 

впливу на політику Вашингтону в «українському питанні» та особливостей 

американо-українських відносин зазначеного періоду. 

Для досягнення поставленої мети потрібно розв’язати такі завдання:  

- проаналізувати обставини появи «українського питання» у зовнішній 

політиці США; 

      -  з’ясувати чинники, які впливали на офіційну політику США щодо України 

на початку ХХ ст.; 

- дослідити політику США щодо України у міжвоєнний період; 
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- з’ясувати причини актуалізації «українського питання» у політиці 

Вашингтону наприкінці 1930-х рр. і розкрити особливості його проявів у період 

Другої світової війни. 

Об’єктом дослідження є зовнішня політика США. 

Предметом дослідження є українське питання в зовнішній політиці США. 

Наукова новизна роботи: комплексно, з урахуванням різних аспектів та 

чинників впливу, на ґрунтовній джерельній базі досліджено місце України у 

зовнішній політиці США першої половини ХХ ст.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

поглиблюють знання про зовнішню політику США та особливості міжнародного 

порядку першої половини ХХ ст., а також про перші кроки української дипломатії 

на міжнародній арені. 

 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

 

СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  

ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ҐРУНТІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

 

          Автор: Зубович Антон, учень 11 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської міської 

ради 

          Науковий керівник: Новохацька Ольга Сергіївна, учитель 

географії Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів          

№ 6 Білоцерківської міської ради 

 

 

 

 

Актуальність роботи. Станом на сьогодні ми спостерігаємо екстенсивне 

використання орних земель, дана тенденція відбувається за рахунок інтенсивного 

розвитку підприємств харчової промисловості та потреби забезпечення їх попиту 

на сільськогосподарську продукцію для власного виробництва, а також на 

експорт. Саме через це проблема якості грунтів є актуальною. Фермери, в наш час, 
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задля отримання більшого врожаю, перед тим як орендувати земельні ділянки 

проводять оцінку якості їх грунтів (а саме оцінюють показники родючості грунту 

– наявність мінеральних речовин таких як: фосфор, азот, калій тощо). 

  Новизна роботи. Новизна роботи полягає у тому, що досліджено вміст 

гумусу, рухомих сполук каліюта фосфору, показників родючості грунту, станом 

на 2018 рік у визначеній тестовій земельній ділянці. Також проведено порівняльну 

оцінку вмісту вищезазначених компонентів станом на 2010 рік з показниками 2018 

року. 

  Мета дослідження: встановити зміни показників родючості ґрунтів станом 

на 2010 та 2018 роки (вміст гумусу та його запаси, вміст рухомих сполук фосфору 

та калію) внаслідок антропогенного навантаження. 

 Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

 провести аналіз літературних джерел за обраною темою; 

 проаналізувати та оцінити якісний склад ґрунтів на орних землях 

Білоцерківського району; 

 визначити зміну вмісту гумусу, фосфору, калію внаслідок антропогенного 

впливу; 

 проаналізувати причини зниження родючості ґрунтів; 

 визначити шляхи покращення якісного стану ґрунтів. 

  Об’єкт дослідження: ґрунти (рілля) Білоцерківського району. 

  Предмет дослідження: агрохімічні показники ґрунтів Білоцерківського 

району (вміст гумусу та його запаси, вміст рухомих сполук фосфору та калію), а 

саме дослідження змін агрохімічного стану внаслідок господарської діяльності. 

  Методи дослідження: математичний та статистичний методи, метод 

системного аналізу, порівняльний, картографічний, метод польових досліджень 

(взяття проб грунту на тестових ділянках, використання приладу «Агровектор»). 

  Практичне значення. Дану роботу можна використовувати для освітньо-

пізнавальних цілей, матеріали дослідження можуть бути внесені до шкільної 

програми з географії, біології та екології, а також для практичного застосування 

фермерами у сільськогосподарській діяльності, а саме – вирощуванні 

сьльськогосподарських культур - для підвищення їх урожайності. 

  Структура й обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків, які безпосередньо 

доповнюють роботу. У першому розділі висвітлено вплив сільськогосподарської 

діяльності на стан родючості ґрунтів. У другому розділі описано послідовність 

виконання дослідження (відбір зразків ґрунту). У третьому розділі було 

розглянуто зміну показників родючості ґрунтів, яка спричиняється техногенним 
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впливом. Проаналізовано результати досліджень і проведено порівняльну оцінку з 

результатами попередніх турів обстеження та зроблено висновки. 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  

 ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА НА БОРИСПІЛЬЩИНІ 

 

        Автор: Сахно Анастасія, учениця 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» - 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха 

Бориспільської міської ради 

       Науковий керівник: Денисенко Світлана Миколаївна, 

вчитель географії Бориспільського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія «Перспектива» - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 

імені Володимира Мономаха Бориспільської міської ради 

 

 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що туристична галузь є 

важливим компонентом економіки будь-якої країни, за допомогою цієї індустрії 

наша держава буде спроможна подолати економічну кризу, зменшити безробіття, 

збільшити надходження до державного бюджету, сприяє розвитку ринкових 

відносин та має позитивний вплив на стан багатьох галузей народного 

господарства. 

Об’єктом дослідження даної науково-дослідницької роботи є готельне 

господарство України та Бориспільщини. 

Предметом дослідження є типи готелів Бориспільського регіону, система 

обслуговування сучасних готелів та види послуг, що надаються в них. 

Метою роботи є аналіз сучасного стану готельного господарства України і 

Бориспільщини, визначення шляхів та тенденцій його розвитку, розробка 

пропозицій щодо розвитку готельного бізнесу на Бориспільщині. Щоб досягти 

мети науково-дослідницької роботи, потрібно вирішити такі завдання: 

• Дослідити тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні.  

• Висвітлити вплив туризму на розвиток готельного господарства України. 
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• Дослідити економічну роль готельного бізнесу в структурі туристської 

галузі України. 

• Виявити слабкі та сильні сторони готельного господарства. 

Людству протягом усієї багатовікової історії було притаманно прагнення до 

подорожей з метою розвитку торгівлі, завоювання та освоєння нових земель, 

находження ресурсів тощо.  

Готельна справа зародилася на Русі в ХІІ-ХІІІ ст. Широко розвиватися 

готельне господарство почало лише на початку 19 століття, але Друга світова війна 

завдала величезних збитків готельному господарству України. У Києві майже всі 

готелі були зруйновані, а в радянські часи розвиток готельної бази в Києві не 

стимулювали.  

Сучасне готельне господарство в Україні, як і вся її економіка, знаходиться 

нині в кризовому стані. Готелі України залишаються найбільш слабкою ланкою в 

інфраструктурі вітчизняного туризму. Стан розвитку галузі не відповідає 

потенційним можливостям держави, яка має все необхідне для розвитку 

туристської індустрії: природні умови, історико-культурні, трудові та матеріальні 

ресурси, землі оздоровчого призначення, природно-заповітний фонд. Але водночас 

відсутність необхідної інфраструктури, якісних сервісних умов та кваліфікованих 

кадрів гальмує розвиток готельного бізнесу в Україні. 

Популярність України для туристів щорічно зростала аж до 2013 року. 

Через нестабільну політичну ситуацію в державі 2014-го року потік туристів в 

Україну спав аж на 49%. Це ви можете побачити на першому додатку. 

Готельний бізнес в Україні перспективний як мінімум з двох причин: 

По-перше, в країні спостерігається підвищення ділової активності. 

По-друге, Україна поступово стає для європейських туристів 

привабливішою. 

Готельний бізнес України безпосередньо залежить від політичної ситуації в 

країні, розвитку в ту чи іншу сторону конфлікту на Донеччині, а також економічної 

стабільності і зростання доходів населення. Конкурси і змагання міжнародного 

значення, що відбуваються в Україні (наприклад, чемпіонат Європи з футболу 2012 

року, Євробачення 2005 та 2017 років) позитивно сприяють на розвиток готельного 

бізнесу. 

Бориспільщина є одночасно і повітряними воротами України, адже тут 

розташований Міжнародний аеропорт Бориспіль, і фактично східними воротами 

Києва. 

Бориспільщина розташована на сході Київської області, поверхня території 

рівнинна, інколи хвиляста: добре виражені підвищення чергуються з низинами, що 

нерідко переходять у болота. На території району протікають річки, ліві притоки 
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Дніпра  та праві притоки Трубежа. Всі ріки течуть по рівнинній місцевості, а тому 

мають повільну течію. На півдні Бориспільський район омивається водами 

Канівського водосховища. Ліси займають понад 15 тис. га. 

За даними google.com та booking.com туристів або транзитних пасажирів 

Бориспільщина приваблює гостинністю людей, природою, сімейним відпочинком, 

сільською місцевістю та чистотою. 

Також ми охарактеризували місткість, типи і функціональність готелів 

Бориспільщини на таблицях. Ви можете переглянути таблицю на сторінках 16-22 

та фотографії різних видів готелів у додатках. 

Ми з’ясували, що в Борисполі і Бориспільському районі великих готелів 

немає. Переважають гостьові будинки і апартаменти, а потрібного обслуговування 

не вистачає. Готельна індустрія недостатньо розвинута в межах Бориспільщини, 

тож для цього потребується ще багато часу і зусиль, зміни в законодавстві, та, 

можливо, пільги в готельному і туристському бізнесі на певний період часу. 

1. Виходячи з інформації, стає цілком зрозуміло, що в даному регіоні 

важливо розвивати зелений туризм. Зелений туризм дає змогу відпочити від 

метушні великих міст, забути про свої щоденні клопоти і насолоджуватися 

природою в екологічно чистих місцях. Це унікальний шанс повернутись до 

природи, до землі.  

2. Також, зараз за кордоном дуже популярний вид туризму, коли міські 

жителі сплачують гроші за те, що на їхній фермі зберуть врожай. Поки вони 

збирають — без проблем можуть його їсти, але забрати з собою неможливо — 

лише купити. Тож, я вважаю, що для України така інновація буде мати успіх, адже 

у нас дуже родючі ґрунти, на них можуть рости різні види фруктів, овочів та ягід. 

3. Так як на південному і південно-західному кордонах Бориспільщини 

протікають річки та їх притоки, то можна створити ботелі — готелі на воді, аби 

протягом усього відпочинку був доступ до води і риболовлі.  

4. У часи, коли нові технології заполонили Всесвіт, багато хто мріє про 

існування на безлюдному острові, немов би орендуючи його. Неподалік від села 

Сошників знаходяться «Бориспільські острови» — ландшафтний заказник 

місцевого значення. На мою думку, ці острови можуть використовуватися 

біологами, ботаніками, зоологами та іншими представниками природничих 

професій через велике розмаїття рідких тварин і рослин. 

5. В межах Бориспільщини є ліси. В них можна організовувати піші 

прогулянки або іпотерапію. 

Іпотерапія — метод реабілітації, заснований на психосенсомоторному 

впливі на вершника. Іпотерапія є дуже ефективною та популярною методикою 
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реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи. Тож тут досить 

рентабельно розвивати цю галузь. 

6. Дитячі оздоровчі та спортивні табори навряд чи не користувалися би 

попитом серед наших співвітчизників. Чисте повітря, незабруднений ліс, тепла 

річка — усе природа вже створила за нас. Залишається тільки побудувати корпуси 

для проживання дітей і юридично це оформити, адже дитячі табори підлягають 

контролю з боку держави. 

В наслідок написання цієї науково-дослідницької роботи ми отримали такі 

результати: 

1) Досліджені тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні;  

2) висвітлений вплив туризму на розвиток готельного господарства України; 

3) досліджена економічна роль готельного бізнесу в структурі туристської 

галузі України; 

4) виявлені слабкі та сильні сторони готельного господарства;  

5) розроблені основні пропозиції щодо розвитку готельного бізнесу на 

Бориспільщині. 

 

СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  

 ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ 

ЮНЕСКО 

          Автор: Росновська Ольга, учениця 10 класу Ірпінського 

навчально-виховного об’єднання - Ліцей “ІЛІТ-МАН” Ірпінської 

міської ради 

          Науковий керівник: Громило Світлана Василівна, вчитель 

географії Ірпінського навчально-виховного об’єднання - Ліцей 

“ІЛІТ-МАН” Ірпінської міської ради 

 

 

 

 

Туризм визнано одним з пріоритетних напрямків національної культури та 

економіки багатьох країн світу. Особливо приваблюють туристів об’єкти, які 

потрапили до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зараз список ЮНЕСКО містить 

понад 1050 об’єктів, що розташовані більше ніж 160 країнах. Сім із них 

знаходяться в Україні 
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Актуальність роботи полягає в популяризації об’єктів Всесвітньої 

культурної і природної спадщини для розвитку туристичного потенціалу України 

та обізнаності з ними сучасної молоді. 

Мета роботи: дослідити окремі об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 

Європі та Україні та визначити нові, які можуть відповідати цим критеріям. 

Об’єктом дослідження є унікальні історико-культурні та природні 

комплекси, які мають цей статус і потребують охорони. 

  Предмет дослідження: історико-культурна та природна спадщина України 

у зіставленні з європейськими країнами. 

Завдання: 

1. Вивчити джерела, що відповідають темі наукової роботи. 

2. Дослідити критерії, за якими визначають об’єкти Всесвітньої спадщини     

ЮНЕСКО. 

3. Розглянути особливості об’єктів в Україні. 

4. Дослідити, чи існують подібні об’єкти в Європі, які вже зараховані до цього  

списку. 

5. Визначити, які об’єкти в Україні мають можливість потрапити до списку  

Всесвітньої спадщини. 

6. Провести опитування серед учнів ліцею «Які об’єкти Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО ти відвідав?» 

  Методи дослідження: теоретичні – вивчення та аналіз відповідної 

літератури, робота з інтернет-джерелами, аналіз та узагальнення зібраної 

інформації; емпіричні методи – тестування, математична і статистична обробка 

даних. 

Під час дослідження були розглянуті культурні та природні критерії, за 

якими визначають об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Європі та в Україні, 

і досліджені нові, які можуть відповідати цим критеріям, крім того,  

репрезентовані не широко відомі історико-культурні та природні пам’ятки, які є в 

Україні та Європі. Також запропонований підсписок всесвітньої спадщини, що 

перебуває під загрозою руйнування або зникнення. Унесення об’єктів до такого  

підсписку свідчить про необхідність вжити невідкладних заходів щодо їхнього 

збереження. 

З метою вивчення обізнаності учнів навчального закладу про історико-

культурні та природні пам’ятки України, які внесені до списку Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО, було проведено опитування, результати якого свідчать про 

те, що сучасна молодь недостатньо обізнана про об’єкти України, які внесені до 

Світової спадщини ЮНЕСКО. Очевидно, бракує відповідної інформації та 
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просвітницьких заходів. Для популяризації історико-культурних і природних 

пам’яток України та подібних об’єктів в Європі, просвітницької роботи серед 

учнів ліцею створено інформаційний буклет визначених об’єктів України та 

Європи, які визнані Всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО. 

       Практичне значення: матеріал даної роботи може бути використаний в 

навчальному процесі під час вивчення окремих тем з географії, всесвітньої історії, 

художньої культури, в туристичних агенціях та може бути цікавим для загального 

кола читачів. 

 

СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  

 ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВАСИЛЬКІВЩИНИ 

 

              Автор: Романенко Дарія, вихованка гуртка 

Васильківського міського Центру дитячої та юнацької 

творчості, учениця 10 класу Васильківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Васильківської міської ради 

            Науковий керівник: Бондар Любов Степанівна, 

керівник гуртка міського Центру дитячої та юнацької 

творчості 

 

 

 

 

 

 Актуальність дослідження. В останні роки зріс інтерес до науки 

демографії. Людина - найбільше багатство країни. Вона є творцем  матеріальних і 

духовних благ суспільства, тому знання про кількість і якість населення, причини, 

які призводять до їхньої зміни, закономірності його розміщення надзвичайно 

важливі 

Мета дослідження полягає у аналізі сучасного стану соціально-

демографічних процесів у Київській області, місті Василькові та районі. Дослідити 

шляхи виникнення та шляхи вирішення демографічних проблем.   

Об’єкт дослідження: населення міста Василькова, Васильківського району 

Київської області. 
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Предмет дослідження: обробка соціологічних даних по населенню краю  

Васильківщини та Київщини. 

  Методи дослідження: робота в архівах з документацією, інтерв’ю з 

начальником Васильківського міжрайонного відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану Твердохліб М. М., інтерв’ю з начальником управління 

статистики в місті Василькові Пташник В.М., та трудовою емігранткою Латчук 

Ж.В. 

Завдання дослідження: проаналізувати архівні матеріали статистичного 

управління в Київській області, зробити графіки природного приросту населення, 

кількісного складу, розглянути соціально-демографічної ситуації у перехідний до 

ринку період. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та 

спеціальні методи наукового пізнання: теоретичні, аналітичні, індуктивні, 

картографічні.  

Місце та час проведення дослідження. Системний аналіз для визначення 

природного приросту населення в місті Василькові та районі, статистичний аналіз 

порівняння отриманих результатів, соціологічного опитування. 

Наукова новизна. Раніше ніхто не аналізував демографічну ситуацію в місті 

та районі. Одержані результати досліджень полягають в детальному аналізі 

розміщення населення, його кількість, імміграційні процеси міста та району. 

Здійснено моніторинг народжуваності населення 2013-2018рр. Практична новизна 

полягає в тому, щоб використовувати дані дослідження на уроках географії, 

заняттях гуртка, ознайомити місцеву владу з проведеними дослідженнями та 

допомоги багатодітним сім’ям міста та району. 
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  

 ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

 Автор: Хоменко Денис, учень 11 класу Дідівщинського 

навчально – виховного комплексу «Заклад загальної середньої 

освіти» Фастівської районної ради 

          Науковий керівник: Джура Надія Олександрівна, 

вчитель географії   Дідівщинського навчально – виховного 

комплексу «Заклад загальної середньої освіти» Фастівської 

районної ради 

 

 

 

Актуальність дослідження.  Сільське господарство – одна з найважливіших 

галузей господарського комплексу України, яка відіграє важливу роль у зміцненні 

економіки країни, підвищенні життєвого рівня населення і вирішенні соціально-

економічних проблем. Продукція сільського господарства є складовою 

виробництва у різних галузях національного господарства, а у харчовій 

промисловості – її основою. Актуальність дослідження полягає у необхідності 

проаналізувати стан сільського господарства у рослинництві та тваринництві за 

показниками посівних площ, зібраного врожаю у Фастівському районі, Київської 

області за 2015-2018 роки, виявити та дати визначення змінам у розвитку 

рослинництва та тваринництва. 

Постановка питання. Україна має величезний потенціал для розвитку 

сільського господарства. Сільське господарство України є досить перспективною 

галуззю та одним із лідерів експорту продукції рослинництва та тваринництва на 

світових ринках. Окрім того, сільське господарство є основною силою для 

розвитку економіки країни та забезпечення добробуту населення. Але, на жаль, за 

останні кілька років ця галузь АПК почала занепадати, а її розвиток 

призупиняється через недостатню та неефективну державну підтримку.  

Метою дослідження є аналіз стану одної із ланок АПК: рослинництва та 

тваринництва в Фастівському районі, визначення позитивних та негативних 

тенденцій розвитку, а також основних стратегічних напрямів розвитку галузі 

сільського господарства району. 
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Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

 проаналізувати сучасний стан розвитку галузей рослинництва та 

тваринництва аграрнопромислового комплексу у Фастівському районі; 

 проаналізувати позитивні та негативні тенденції розвитку рослинництва та 

тваринництва у Фастівському районі; 

 опрацювати статистичні дані державної служби статистики України та 

статистичні дані аграрного сектору Фастівського району; 

 визначити основні напрямки для подальшого ефективного розвитку 

рослинництва та тваринництва у Фастівському районі.  

Предметом дослідження є тенденції зміни галузевої структури сільського 

господарства на різних рівнях господарювання та основні принципи оптимізації 

співвідношення рослинництва та тваринництва. 

Робота була складена з ІІІ розділів.   

   У розділі І роботи дано характеристику сучасному стану  агропромислового 

комплексу України.  

У ІІ розділі розглянуто сучасний стан агропромислового комплексу 

Фастівського району.  

Розділ ІІІ присвячено перспективам розвитку агропромислового комплексу 

Фастівського району.  

Дослідження показали, що рослинницька галузь є одна з 

найперспективніших у сільскому господарстві Фастівського району, хоча на 

нинішній час її потенціал розкритий не повністю, що не можна сказати про 

тваринництво. 

 Для підвищення АПК у Фастівському районі  були запропоновані низки заходів:  

1. прискоренний розвиток тваринництва; 

2. стимулювання малих форм господарювання; 

3. підвищення доступності довгострокових кредитів; 

4. посилення державного регулювання щодо фінансового стану підприємств; 

5. створення системи цін на продукцію агропромислового комплексу, яка б 

орієнтувала всі його ланки на високі кінцеві результати; 

6. впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу; 

7.  використання добрив, засобів захисту рослин і тварин; 

8. соціальної перебудови села. 

Сільське господарство - не просто галузь, яка годує і допомагає одягати населення 

країни. Це коренева система людського суспільства, основа духовних і моральних 

цінностей.  
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  

 ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

 

МАЙБУТНЄ СЕЛА ЖОРАВКА В СВІТЛІ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

          Автор: Маслюк Анна, учениця 11 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального  закладу «Жоравський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» 

Яготинської районної ради 

          Науковий керівник: Кононенко Інна Олексіївна, вчитель 

географії  Опорного загальноосвітнього навчального  закладу 

«Жоравський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок)» Яготинської районної ради 

 

 

Багато десятків років з українського села виїжджали на постійне місце 

проживання до міст молоді люди. Врешті-решт це призвело не лише до  

знелюднення сіл, але й до того, що середній вік їхніх мешканців у багатьох 

областях почав наближатися до 60 років. 

Актуальність теми дослідження. Багато українських сіл «вмирає». Чому?  

А який демографічний стан села Жоравка? Яке майбутнє чекає жоравчан? 

  Мета дослідження полягає у вивченні стану сучасних демографічних 

процесів в селі Жоравка, спираючись та порівнюючи загальнодержавні та обласні 

показники, аналізі та прогнозуванні демографічних процесів, визначенні шляхів 

покращення демографічної ситуації в селі Жоравка. 

  Об’єктом дослідження є складні демографічні процеси, які відбуваються в 

селі Жоравка Яготинського району і є відображенням демографічної ситуації в 

цілому по Україні а також визначення шляхів подолання цих проблем. 

Предметом дослідження є населення села.  

Наукова новизна роботи - вперше розглянуто та проаналізовано 

демографічний стан села Жоравка. 

Особистий внесок у роботу - опрацювання тематичної та методологічної 

літератури; збирання статистичного матеріалу; аналіз статистичного матеріалу; 

прогнозування.  

    В результаті мого дослідження з’ясовано, що з 2000 по 2018 рік кількість 

жителів нашого села зменшилась на 50 жителів. Від’ємний природний приріст 
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населення спостерігається понад 20 років. В окремі роки смертність вдвічі 

перевищує народжуваність. Характерні міграції молодих людей на постійне місце 

проживання в районний центр або м. Київ, і основна причина – відсутність 

робочих місць. Тільки 10 % трудових ресурсів в нашому селі мають роботу (в 

сільськогосподарському виробництві та сфері послуг), решта – їздять на роботу 

переважно в м. Київ або займаються домашнім господарством. Молоді люди після 

навчання в вищих навчальних закладах в село не повертаються.  За моїми 

розрахунками за даних показників природного приросту на 2217 рік у селі 

залишиться одна особа. 

Перспективними заходами, спрямованими на поліпшення демографічної ситуації 

як в нашому селі, так і в інших сільських населених пунктах можуть бути:  

1) Підтримка молодих сімей, надання їм пільгових довгострокових кредитів, 

преференції щодо придбання житла, оплати комунальних послуг, тощо. 

2) Оптимізація та розвиток трудового потенціалу сільського населення шляхом 

його природного поповнення, створення належних виробничих і побутових 

умов, уповільнення міграційних процесів, насамперед сільської молоді, її 

закріплення на селі та в аграрній сфері. 

3) Відновлення й розбудова необхідної соціальної інфраструктури. 

4) Поліпшення зайнятості на селі відновленням системи підготовки та 

перепідготовки кадрів, створення нових робочих місць, зокрема у сфері 

сільського аграрного туризму, зниженням безробіття на 15 – 20 %; 

          Розв’язання демографічних проблем сільських територій, на мою думку, 

можливе лише в комплексі із соціально – економічною розбудовою останніх, що 

вимагає консолідації зусиль держави, регіональних і місцевих органів влади і 

самоврядування, а також територіальних громад.  

В результаті мого дослідження я прийшла до висновку, що чисельність населення 

села Жоравка скорочується. 

Демографічна ситуація в селі Жоравка має ті ж самі тенденції, що і в цілому по 

країні. 

Треба розробити і прийняти дієву державну програму підтримки села. 
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  

 ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

 

АНАЛІЗ ЗМІН АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ ВІД 1932 РОКУ НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ 

 

       Автор: Драниця Лілія, учениця 10 класу Переяслав-

Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Переяслав-Хмельницької міської ради 

       Науковий керівник: Дереча Людмила Василівна 

Переяслав-Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Переяслав-Хмельницької міської ради 

 

 

 

 

Мета роботи: дослідити і проаналізувати зміни адміністративно-

територіального устрою Переяслав-Хмельницького району та Київської області від 

1932 року і донині, ознайомитись із основними положеннями адміністративно-

територіальної реформи, побудувати картосхеми новостворених ОТГ. 

Актуальність дослідження: на порядку денному стоїть адміністративно-

територіальна реформа України. 

Новизна роботи полягає в дослідженні новітніх змін адміністративно-

територіального устрою у нашій державі, на території своєї області та району. 

Завдання науково дослідницької роботи: з’ясувати суть поняття «форма 

держави»; схарактеризувати риси унітарних держав; проаналізувати 

адміністративно-територіальний устрій за період з 1932 року до 2010 року; 

ознайомитись з положенням про реформу адміністративно-територіального устрою 

та з виконанням Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у 

2017році. 

Результатом дослідження є аналіз змін адміністративно-територіального 

устрою у вигляді карт і схем, вивчення суті адміністративно-територіальної 

реформи. 

У ході роботи зроблено висновки: 

Адміністративно-територіальний устрій зазнав багатьох змін від 1932 року. 

Існуюча система місцевого самоврядування вже не сприймається українцями, а 
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регіони хочуть отримати більше коштів, тому влада вирішила провести 

адміністративно-територіальну реформу. 

Україна з країни державних адміністрацій перетвориться на країну 

самоврядних громад. Не буде окремо районних державних адміністрацій та 

районних рад. Замість них працюватиме одна рада громади та один її виконком. 

Не буде двох (чи навіть трьох – у районному центрі ) голів – залишиться один 

обраний голова територіальної громади. Об’єднана територіальна громада матиме 

повноваження нинішнього району. 

Нові райони (або повіти) та області (або регіони) матимуть незначну кількість 

повноважень, решта питань вирішуватиметься в громадах. 

 

 

СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  

 ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІСТА КАГАРЛИК 

 

             Автор: Коваленко Анна, учениця 11 класу Кагарлицької   

    загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів № 3 Кагарлицького  

     району 

             Науковий керівник: Пупко  Ірина  Русланівна, учитель 

    географії   Кагарлицької   загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  

    ступенів № 3 Кагарлицького району 

 

 

 

Об’єктом нашого дослідження є перспектива розвитку міста Кагарлика. 

Предмет дослідження – світові тенденції розвитку міст, чинники, що впливають 

на розвиток міст. 

Мета роботи: дослідити глобалізаційні процеси та тенденції утворення міст, 

проаналізувати міжнародний і вітчизняний досвід трансформації міст, запропонувати 

власні ідеї щодо розвитку Кагарлика. 

Мета роботи передбачає розв’язання таких завдань:   

1. Дослідити світові тенденції формування та розвитку міст. 

2. Проаналізувати міжнародний і вітчизняний досвід зміни міст. 

3. Розробити власні ідеї щодо розвитку міста Кагарлик. 

Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи дослідження: 
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теоретичні — теоретичний аналіз літератури, узагальнення та систематизація, аналіз 

та синтез інформації з питання, що вивчається; емпіричні —  анкетування, 

опитування учнів та жителів міста.      

        Новизна роботи полягає в тому, що наше дослідження може показати нові 

шляхи розвитку міста. Дослідження такого типу щодо Кагарлика не проводилось або 

відсутнє в публічному доступі.  

        Результат — показати можливі зміни міста в різних напрямках для вирішення 

найважливіших проблем, що хвилюють громаду. 

     Структура науково-дослідницької роботи визначається метою, завданням, 

логікою дослідження й має такий вигляд: вступ, три розділи, висновок, список 

використаних джерел та додатки. 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено мету, об’єкт, 

предмет дослідження, поставлено конкретні завдання щодо розгляду тенденцій 

розвитку міста. 

У першому розділі розкривається взаємозалежність економічного розвитку та 

розвитку міст, розглядаються тенденції трансформацій міст, аналізується поняття 

«глобалізація», її складові та наслідки. 

У другому розділі аналізується трансформації міст в контексті українського 

досвіду та досвіду іноземних країн. 

      У третьому розділі подається дослідження потреб кагарлицької громади та 

описуються перспективи можливостей розвитку міста Кагарлик згідно цього 

дослідження. 

      У висновках подається узагальнення щодо проведеного дослідження. 

Список літератури включає 8 джерел. 

        Візуальний ряд складає 9 додатків. 
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  

 ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НАСЕЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ 

МІСТА МИРОНІВКИ 

 

 Автор: Іщенко Ілона, вихованка гуртка Комунального закладу  

Миронівської районної ради «Центр дитячої та юнацької 

творчості», учениця 10 класу Миронівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  

    Науковий керівник: Іщенко Наталія Петрівна, керівник 

гуртка Комунального закладу  Миронівської районної ради 

«Центр дитячої та юнацької творчості» 

 

 

 

Мета дослідження: ознайомитися з основними поняттями, показниками і 

методами аналізу демографічних процесів (статевий склад населення, 

народжуваність, смертність) в Україні та місті Миронівці, навчитися визначати 

дійсний стан і напрямок демографічних тенденцій в країні, розуміти демографічні 

проблеми країни та свого регіону, оцінювати їх гостроту та ймовірні перспективи,  

можливі соціальні наслідки.                                    

 Актуальність дослідження. Найболючішими проблемами на сьогодні є 

скорочення народжуваності, старіння населення і слабо керовані міграційні 

процеси, що порушують у багатьох країнах сприятливий демографічний баланс.   

На початку ХХІ століття людський потенціал лише почав усвідомлюватися як 

головне надбання  цивілізованої держави.  

  Завдання дослідження: з’ясувати демографічний стан населення в сучасній 

Україні; розглянути фактори, що впливають на демографічні процеси населення; 

визначити методи вирішення демографічної ситуації в Україні; порівняти 

статистичні дані в регіоні за період з 1991 року по 2018 рік; проаналізувати 

сучасну ситуацію та перспективи демографічного розвитку. 

         Новизна дослідження полягає в статистичному дослідженні, аналізі та 

порівнянні демографічних процесів населення (статевий склад, народжуваність, 

смертність) на прикладі  міста Миронівки Київської області.  
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  Результатом дослідження є проведення практичної діяльності (збір, аналіз 

та порівняння статистичних даних про населення за 1991-2018 рр. у РАЦСі, відділі 

статистики Миронівської РДА Київської області, відділі освіти Миронівської РДА  

Київської області). 

У ході виконання роботи зроблено висновки:  важливою передумовою 

економічного, інтелектуального, політичного розвитку будь-якої країни є 

демографічний фактор як самостійна складова фундаменту, на якому тримається 

суспільство. Надзвичайно важливо вчасно побачити, в якому напрямку 

розвиваються демографічні процеси, щоб своєчасно розробляти заходи 

демографічної політики, покликані запобігти несприятливому розвитку нашої 

держави та власне регіону. 

 

СЕКЦІЯ: ГЕОЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ 

 

ГЕОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РАДОНОВИХ ВОД БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РОДОВИЩА 

 

 

           Автор:  Яковенко Марія,  учениця 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 20 Білоцерківської 

міської ради 

           Науковий керівник:Висовень Тетяна Григорівна, вчитель 

географії   Білоцерківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ 

ступенів № 20 Білоцерківської міської ради 

 

          

 

       Актуальність теми. Біла Церква – старовинне українське місто, розташоване на 

місці із особливою геологічною будовою. У межах міста Білої Церкви, згідно 

історико-геологічних даних, у 1959-1962р.р.було відкрите родовище радонових 

мінеральних вод. Нас зацікавило, хто із спеціалістів проводили перші дослідження, 

які результати вони отримали, як змінився хімічний склад води та вміст радону у 

ній. Адже за 59 років від часу відкриття хімічний склад води та концентрація 

радону не досліджувались. 

     Мета роботи: геохімічна та історична оцінка джерел радонових вод, їх 

 екологічний стан.  

        Для досягнення мети необхідно було розв’язати наступні завдання: 

- зібрати вивчені матеріали з гідрогеологічної будови району м.Білої  Церкви; 

- опрацювавши архівні матеріали, дослідити історію відкриття Білоцерківського 
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родовища радонових вод; 

- провести дослідження доступних для огляду джерел радонових вод, дати оцінку їх 

екологічного стану; 

- здійснити порівняльний аналіз хімічного складу та вмісту радону у джерелах  

радонових вод за 1959 та 2018р.р. 

    Об’єкт дослідження: джерела радонових вод Білої Церкви. 

      Предмет дослідження: зміни в хімічному складі та концентрації  вмісту радону 

у досліджуваних джерелах, їх екологічний стан. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження: 

- складено гідрогеологічну характеристику джерел радонових вод 

Білоцерківського родовища, оцінено їх екологічний стан; 

- вивчена та систематизована інформація  про джерела радонових вод м.Білої 

Церкви; 

- вперше (від часу відкриття) здійснено вимірювання концентрації радону у 

джерелах,проаналізовано зміни у хімічному складі води за 59 років. 

Результати дослідження 

 Вивчена історія відкриття та дослідження Білоцерківського  родовища 

радонових вод. 

 Всебічно вивчено та проаналізовано стан джерел радонових вод міста. Деякі 

з них рекомендовані у якості гідрологічних пам’яток природи місцевого значення. 

 Матеріали дослідження будуть корисними у закладах водолікування та  

Правобережній геологічній експедиції. Вони можуть бути використані у  навчально-

виховному процесі  на уроках географії та в поурочний час (на заняттях гуртків, під 

час екскурсій). 
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СЕКЦІЯ: КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМУ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ І КІЛЬКОСТІ ОПАДІВ У 

М. БІЛА ЦЕРКВА В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ 

 

     Автор: Однорог Анна, учениця 10 класу Білоцерківського 

навчально-виховного об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №15 - дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий клуб» 

Білоцерківської міської ради 

       Науковий керівник: Ніколайчук Лариса Петрівна, 

вчитель географії Білоцерківського навчально-виховного 

об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 - 

дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий клуб» Білоцерківської 

міської ради 

 

 

       У роботі показано особливості температурного режиму та режиму зволоження 

у м. Біла Церква в умовах змін клімату. Підвищення температури повітря в Україні 

відбувається більш швидкими темпами, ніж у планетарному масштабі. Тому 

вивчення сучасних змін клімату у найближчому майбутньому в країні, та, зокрема 

у нашому місті є цілком актуальним. 

        Мета роботи: виявити тенденції змін режиму температури повітря та опадів у 

м. Б. Церква на рубежі ХХ-ХХІ ст.  

         Завдання: здійснити теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми 

підвищення температури атмосферного повітря; здійснити теоретичний аналіз 

наукової літератури з проблеми зменшення кількості опадів та зміни режиму 

випадання опадів; проаналізувати показники зміни температури атмосферного 

повітря та кількості опадів по метеостанції м. Б. Церква; проаналізувати ризики 

змін клімату для України. 

В роботі використовувався емпірико-статистичний метод досліджень. 

   В результаті проведених досліджень довели, що: 

1.  Динаміка клімату України значною мірою представляє  характерні риси змін 

глобального клімату. 

2. За  період 1991 – 2016 р. середня температура повітря у січні, лютому, липні та 

серпні була вища на 2,0 
0
С, у березні, квітні – на 1,0 

0
С, у червні, вересні-листопаді 
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на 0,1 – 0,6 
0
С, в цілому за рік – майже на 1,0 

0
С, а в грудні – на 0,3 

0
С нижча 

порівняно з періодом 1961 – 1990 р. 

3. Лише за останні 25 років середня температура повітря по Україні зросла приблизно 

на 1,5°С. 

4.  Кількість опадів за період 1991-2016 р. зменшилась відносно кліматологічної 

стандартної норми 1961-1990 р. на 25 мм. 

5. Розподіл опадів має складний неоднорідний характер і відзначається просторовою 

строкатістю.  

6. Опади у різних районах України істотно відрізняються за їх кількістю і характером 

розподілу по території, річному ходу, тривалості та інтенсивності. 

7. Порівняння кліматичних показників за 1991-2016р. здійснювалось із 

кліматологічною стандартною нормою за період 1961-1990 р., який Всесвітня 

метеорологічна організація (ВМО) визначила як стандартний, що відображає 

кліматичні умови даного періоду. 

8. Результати досліджень беззаперечно засвідчують, що зміна режиму температури 

атмосферного повітря і кількості опадів є ознакою глобального потепління. 

 

 

СЕКЦІЯ: КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ 

 

ВИЯВЛЕННЯ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ КИЇВЩИНИ НА РОЗВИТОК 

СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ РЕГІОНУ 

 

 

        Автор: Ісаєва Світлана, учениця 10 класу Навчально-

виховного комплексу «Димерська гімназія – загальноосвітня 

школа  І ступеня» Вишгородської  районної ради 

         Науковий керівник: Рихлик Тамара Іванівна, вчитель 

географії Навчально-виховного комплексу «Димерська гімназія – 

загальноосвітня школа  І ступеня» Вишгородської районної 

ради
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Зараз у всьому світі гостро постає проблема забезпечення електроенергією. 

Вченими проводяться дослідження по використанню альтернативних джерел 

енергії, зокрема сонячної енергії. Головна перевага сонячної енергії - екологічна 

чистота, а саме відсутність будь-яких шкідливих викидів, випромінювань, відходів. 

Перевагою СЕС є й те, що у разі аварії чи катастрофи збитки незначні. Ще одна 

перевага - безкоштовність енергоносія. Саме тому сьогодні сонячна радіація 

розглядається як невичерпне джерело енергії, перспективне для використання в 

альтернативній енергетиці. Так як величина сонячної радіації істотно відрізняється 

залежно від географічного положення, пори року і часу доби, то ці чинники 

необхідно враховувати при проектуванні сонячних електростанцій, що 

використовують сонячну енергію. Ще один недолік - СЕС займає великі території, 

до того ж її будівництво має високу вартість. Чи є на Україні передумови для 

розвитку сонячної електроенергетики? Так, бо Україна має такий же сонячний 

електричний потенціал як і Франція, і набагато більший ніж Норвегія, Швеція, 

Фінляндія, Велика Британія, сусідні Польща та Білорусь. Щодо Київщини, то 

ефективність використання сонячної енергії тут така ж, як на півночі Франції чи 

півдні Німеччини, півночі Австрії та у Словаччині. 

Мета роботи – визначити можливість та доцільність розвитку сонячної 

енергетики на Київщині шляхом виявлення впливу кліматичних умов регіону на її 

розвиток. 

Об’єкт дослідження – альтернативна енергетика.  

Предмет дослідження – сонячна енергетика.  

Основні завдання: 

- виявити перспективи розвитку сонячної енергетики в Україні на Київщині; 

- розкрити роль сонячної енергетики у задоволенні потреб споживачів; 

- ознайомитися з історією використання енергії Сонця; 

- охарактеризувати технологічний процес отримання електроенергії за рахунок 

використання енергії Сонця; 

- вказати на роль сонячної енергетики у збереженні довкілля; 

- виявити вплив кліматичних умов на розвиток сонячної енергетики Київщини; 

- спрогнозувати можливість та доцільність встановлення сонячних батарей у 

Димерській гімназії. 

Методи дослідження: статистичний, математичний, картографічний, описовий 

та порівняльний. Відмінність мого науково – прикладного дослідження полягає у 

виявленні доцільності розвитку «шкільної» сонячної енергетики.  
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Актуальність дослідження полягає у необхідності усвідомлення кожним 

споживачем електроенергії необхідності пошуків сучасних технологій для 

задоволення потреб з дотриманням вимог охорони довкілля. Науково-

дослідницька робота має теоретично-прикладний характер, 

Сонячна енергетика України - відносно нова галузь електроенергетики 

України, яка стрімко розвивається. У 2010 році Україна рік не мала жодної великої 

сонячної електростанції, у 2011 році в країні вже працювали перші СЕС 

потужністю 67,55 МВт, а згодом у Перово (Крим) було збудовано один із 

найбільших сонячних парків не лише України, а й Європи. Сьогодні лідирує 

південний та західний регіон країни: найбільше СЕС працює у АР Крим  та 

Одеській області-по 5 СЕС; у Вінницькій та Івано-Франківській областях по 2 

СЕС, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській та 

Закарпатській областях по 1 СЕС.  На даний час введено в експлуатацію 20 СЕС. В 

результаті дослідження я прийшла до висновку, що вдале поєднання таких 

чинників як кліматичний (сонячна радіація та сонячне сяйво) та економічний 

(«зелений» тариф) сприятимуть швидкому розвитку сонячної енергетики. Урядові 

субсидії, зростання ринку та технологічні досягнення стимулюватимуть розвиток 

сонячної енергетики як загалом в Україні, так і зокрема на Київщині. 

Проведене мною дослідження щодо виявлення впливу кліматичних умов 

Київщини на розвиток сонячної енергетики регіону дає мені можливість 

стверджувати, що: 

- в цілому радіаційний режим Київщини сприятливий для практичного 

використання сонячної енергії;  

- сонячний потенціал нашого регіону співмірний із сонячним ресурсом Північної 

Франції та Південної Німеччини; 

- розвиток сонячної енергетики в Україні в цілому і в Київській області зокрема є 

дуже актуальним як з економічної, так із екологічної точки зору; 

- на Київщині доцільно застосовувати таке фотоенергетичне обладнання, як 

сонячні батареї та геліоустановки; 

- для роботи підприємств з виробництва концентрованої сонячної енергії у нас 

недостатньо прямої сонячної радіації; 

-  на території Київщини успішно працюють як промислові СЕС, так і СЕС 

приватних домогосподарств; 

-   жоден із освітніх закладів області не встановив сонячні батареї, тому Димерська 

гімназія може бути піонером у даній галузі; 

-  встановлення СЕС у Димерській гімназії доцільне при врахуванні величини 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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сонячного потенціалу та при умові правильного підбору обладнання; 

- встановлювати сонячні батареї у Димерській гімназії варто на похилому даху, 

орієнтованому на південь, південний схід чи південний захід; 

- щодо площі СЕС, то чим більше сонячних батарей ми встановимо, тим більшу 

площу вони займатимуть, але й вироблятимуть більше енергії. 

Як показали розрахунки, встановлення СЕС на даху Димерської гімназії не 

лише доцільне, а ще й дуже вигідне. Наша власна  сонячна електростанція 

потужністю 30,25 кВт з максимальною кількістю сонячних батарей в 110 штук, які 

покриють дах гімназії площею 234 м², окупиться за 4,9 років! Після окупності 

власної сонячної електростанції ми зможемо протягом наступних десятиліть 

одержувати прибуток і отримувати безкоштовну електроенергію для своїх потреб. 

Це вигідна інвестиція в майбутнє! 

В Україні діє державна програма підтримки проектів відновлюваних джерел 

енергії, що передбачає повернення до 35% суми кредиту на придбання 

енергоефективного обладнання і матеріалів. Також діє програма кредитування 

проектів відновлюваної енергетики з боку Європейського бюро реконструкції та 

розвитку, що становить  30% від загальної кількості проектів  на суму 300 млн. 

євро. Таким чином, ми можемо сподіватися на державну підтримку нашого 

проекту. Сонячна електростанція на даху Димерської гімназії може стати 

реальністю! 

Використані у процесі роботи методи дослідження виявилися 

результативними. Застосування принципу інтеграції знань з географії, математики, 

фізики та економіки забезпечило повноту розкриття теми. Багатоплановість роботи 

зможе зацікавити тих, хто переймається проблемами альтернативної енергетики.  

Сподіваюся, що моя робота матиме практичне значення, адже проведені 

розрахунки доцільності створення міні-СЕС можуть бути використані 

адміністраціями освітніх закладів району та області. До того ж отриманий у 

результаті дослідження матеріал може бути використаний учителями 

загальноосвітніх навчальних закладів при викладанні шкільних курсів географії  

«Україна у світі: природа, населення» та «Україна і світове господарство», курсів  

за вибором «Економічна і соціальна географія Київської області», 

«Київщинознавство», «Фінансова грамотність». Матеріал науково – дослідницької 

роботи має великий виховний потенціал, тому може бути використаний  

заступниками директора з виховної роботи та класними керівниками під час 

організації та проведення науково – практичних конференцій, диспутів, дискусій, 

тематичних виховних годин тощо. 

https://joule.net.ua/ua/catalog/sonjachni-elektrostancii
https://joule.net.ua/ua/catalog/sonjachni-elektrostancii
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СЕКЦІЯ: КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ 

 

ВПЛИВ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА ТЕМПЕРАТУРУ ПОВІТРЯ ТА 

ГРОЗОВУ АКТИВНІСТЬ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

        Автор: Салій Євгеній, учень 11 класу Переяслав-

Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3  

Переяслав-Хмельницької міської ради 

         Науковий керівник: Бован Анрій Васильович, вчитель 

фізики, математики та інформатики Переяслав-Хмельницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Переяслав-

Хмельницької міської ради 

 

 

 

Актуальність дослідження полягає в тому, що велика кількість 

земних процесів та явищ залежить від сонячної активності. У наш час 

спостерігається величезний інтерес до Сонячно-Земних зв’язків та до «космічної 

погоди». Активність Сонця впливає на клімат, погоду, рослинний та тваринний 

світ, на людину та її діяльність. Це лише підкреслює актуальність даної 

тематики. 

Мета роботи полягає в тому, щоб розглянути існуючі процеси на 

Сонці, проаналізувати активність Сонця, її вплив на температурний режим, та 

грозову активність на території м. Переяслава - Хмельницького та Київської 

області. 

Для досягнення мети потрібно було виконати такі завдання: 

 дослідити різні джерела інформації, що стосуються Сонця та його 

активності;  

 опрацювати теоретичні джерела інформації з питань впливу сонячної 

активності на клімат; 

 провести порівняльний аналіз впливу сонячної активності та значення 

середньодобової температури 

 провести порівняльний аналіз впливу сонячної активності та  грозової 

активності. 
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Предметом дослідження є Сонце та прояви його активності, найбільш 

детально ми зупинились на дослідженні сонячних плям.  

Об’єктом дослідження є вплив сонячної активності на кліматичні 

процеси, що відбуваються на Землі. 

Теоретичне значення: дана робота може бути корисною для 

поглиблення знань про Сонце та сонячну активність: на основі опрацьованого 

матеріалу та результатів проведених досліджень можна з високою вірогідністю  

стверджувати, що сонячна активність впливає на погоду, на коливання клімату 

Землі, соціальні процеси планети. 

Практичне значення: матеріали дослідження можна використовувати 

для проведення факультативних занять з географії, фізики, астрономії. 

Під час виконання даної роботи, спираючись на статистичні дані, було 

встановлено, що температура в вечірню пору в значній степені залежить від 

сонячної активності. Також можна зробити висновок, що кількість гроз 

випереджає зміну сонячної активності на 2 роки. 

 

 

СЕКЦІЯ: ГІДРОЛОГІЯ 

 

ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА БЕРЕГОВУ ЛІНІЮ КАНІВСЬКОГО 

ВОДОСХОВИЩА 

 

       Автор: Ковальська Марія, вихованка гуртка Будинку 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, учениця 9 

класу Переяслав-Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 2  Переяслав-Хмельницької міської ради 

       Науковий керівник: Ткаченко Лариса Василівна, керівник 

гуртка МАН Будинку художньої творчості дітей, юнацтва та 

молоді, кандидат філологічних наук, доцент 
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Основне джерело забезпечення водою жителів Землі – річки та озера. 

Запаси води в них не безкінечні і складають 0,26% від загальних ресурсів 

прісних вод. В Україні споруджено 1157 водосховищ і 28,9 тис. ставків. 

Усі водосховища утримують об’єм води, який перевищує середній 

річковий стік Дніпра. Важливу роль у водному режимі країни відіграє річка 

Дніпро і водосховища його водного каскаду. Отже, на сьогоднішній день 

актуальною є тема нашої науково-дослідницької роботи «Вплив абіотичних 

чинників на берегову лінію Канівського водосховища». 

Мета роботи: оцінити еколого-гідрологічний стан річки Дніпро, а саме 

берегову лінію Канівського водосховища в межах Переяслав-Хмельницького 

району. 

Завдання роботи:  

- дослідити гідрологічний режим Дніпра; 

-  охарактеризувати основні притоки та водосховища; 

- дослідити основні джерела забруднення р. Дніпро;  

- дослідити причини пересування берегової лінії  Канівського водосховища 

у межах Переяслав-Хмельницького району та визначити їх наслідки; 

- розробити заходи щодо захисту берегів Дніпра у межах Переяслав-

Хмельницького району від водної та вітрової ерозії. 

Об’єкт дослідження: екосистема Канівського водосховища в межах 

Переяслав-Хмельницького району. 

Предмет дослідження: вплив абіотичних чинників на еколого-

гідрологічний стан річки Дніпро у межах Переяслав-Хмельницького району.  

Методи дослідження:  

1. Аналіз наукової літератури та періодичних видань. 

2. Наукові методи: спостереження, порівняння, вимірювання, візуально-

графічний. 

3. Аналіз, синтез і узагальнення результатів. 

Наукова новизна: у роботі узагальнені і обґрунтовані результати впливу 

абіотичних чинників на руйнування берегової лінії та визначено швидкість їх 

руйнування на Канівському водосховищі в межах Переяслав-Хмельницького 

району. 

Крім того, представлені практичні рекомендації щодо захисту берегів 

Дніпра у межах Переяслав-Хмельницького району від водної та вітрової ерозії. 

Практична цінність роботи: результати досліджень можуть бути 

використані водозахисними та лісовими господарствами при плануванні 

4 
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лісомеліоративних робіт, для проведення комплексу протиерозійних заходів, 

щодо укріплення захисної зони Дніпра та у процесі вивчення шкільних курсів 

екології та географії. 

Об’єм та структура роботи. Складається зі вступу, трьох розділів, списку 

використаних джерел, додатків. 

Особистий внесок дослідника: під керівництвом наукового керівника 

проведено практичні дослідження по визначенню причин та швидкості 

руйнування берегів Дніпра у межах Переяслав-Хмельницького району.  

 

 

СЕКЦІЯ: ГІДРОЛОГІЯ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕКОСИСТЕМИ РІЧКИ СТУГНА 

 

           Автор: Савченко Валерія, вихованка гуртка Васильківської 

міської станції юних натуралістів, учениця 9 класу Васильківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Васильківської міської 

ради 

           Науковий керівник: Орлова Людмила Миколаївна, 

керівник гуртка Васильківської міської станції юних натуралістів 

Васильківської міської ради 

 

 

  

     Актуальність дослідження. Сьогодні в Україні одним із наслідків 

зростаючого антропогенного навантаження є погіршення екологічної ситуації 

щодо поверхневих вод, що призвело до якісних і кількісних змін екологічного 

стану водних ресурсів, негативно вплинуло на зниження їхнього видового 

різноманіття. Найбільш чутливими до впливу господарської діяльності людини є 

середні та малі річки, а також штучні водойми, побудовані на них.  

              Подібна ситуація є характерна для річки Стугна, якість води якої 

погіршується, що призводить до зменшення її продуктивності. Річка з кожним 

роком міліє, вода тече брудна, рослинний і тваринний світ біднішає. Тому постало 
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питання, які діяння людини вплинули на такі страшні перетворення? Та що можна 

зробити, щоб покращити і не зашкодити життю нашої річки? І якщо не почати 

вирішувати цю проблему вже сьогодні, то наслідки можуть бути 

катастрофічними. Саме тому вирішили вивчити дане питання. 

               Теоретичну базу дослідження становлять наукові досягнення 

вітчизняних та зарубіжних учених. Статистичні дані Державного комітету 

статистики України, Водний Кодекс України. 

              Об’єктом дослідження є процес зміни екологічного стану долини річки 

Стугна в межах Васильківського регіону під впливом антропогенних чинників.     

             Предметом дослідження є гідроекологічний стан річки Стугна в зоні 

антропогенного навантаження. 

             Метою роботи дослідження є визначення екологічних ризиків, що 

виникають у долині річки Стугна під впливом хімічного, термічного та 

біотичного забруднення. Для досягнення поставленої мети дослідницької роботи 

необхідно було вирішити наступні завдання: проаналізувати сучасні методичні 

та практичні підходи до визначення екологічних ризиків та оцінки стану долини 

та річища Стугни, дослідити гідрологічні та метеорологічні показники 

водосховищ річки Стугна в межах міста Василькова, запропонувати шляхи 

відновлення ландшафтного парку, привернути увагу міської влади до проблем 

сміттєзвалищ в долині річки. 

             Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні 

методи наукового пізнання: теоретичний, аналітичний, індуктивний, 

картографічний.  

             Наукова новизна одержаних результатів полягає у відновленні 

ландшафтного парку у місті Васильків, який дозволить частково захистити річку в 

умовах інтенсивної господарської діяльності та зберегти осередки існування 

рідкісних видів рослин і тварин.  

  Результатом дослідження є виявлення значного впливу водосховищ на 

гідрологічні характеристики річки Стугна (водність, мутність та замулення) та 

мікрокліматичні показники долини річки (повторюваність туманів та гроз). 

           Також виявлені грубі порушення Водного кодексу України у районі 

водосховищ міста Васильків та негативний вплив господарської діяльності 

людини у прибережній зоні на водойми. 

    Сподіваємося, що результат нашого дослідження допоможе органам 

місцевого самоврядування та територіальній громаді Васильківщини у 

відновленні Стугнянського парку. 
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