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Передмова 

 

Сучасна цивілізація є наукомісткою і потребує постійних інновацій, системних змін в усіх 

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 

актуалізує 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 дітей та учнівської молоді  з усіх куточків Київщини. Понад 500 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 був присвячений сторіччю з дня заснування 

Національної академії наук України  і 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 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів 

МАН України, які найбільш  успішно презентували свої перші наукові пошуки, власні винаходи, 

цікаві дослідження і 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 9 класу Жуківського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий 

садок» Згурівського району 

      Науковий керівник: Рокочий Микола Віталійович, учитель фізики 

Жуківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів-дитячий садок» Згурівського району 

 

Магнітна рідина – це унікальний результат технічного прогресу і людського генія,  одне з 

перших наочних досягнень нанотехнологій. Синтезовані в середині 60-х років феромагнітні 

колоїдні системи до теперішнього часу залишаються об’єктом, що привертає широкий інтерес 

дослідників явищ, пов’язаних із взаємодією електромагнітного поля з середовищем. Це 

пояснюється  можливістю їх застосування в різних сферах діяльності. Багато фундаментальних 

проблем людства завдяки використанню феромагнітної рідини змогли отримати нове, оригінальне 

і нестандартне рішення: так, екологи використовують цей винахід для збору нафтопродуктів, а 

медики – при створенні протипухлинних препаратів. 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: вивчити та освоїти найпростіші способи отримання магнітних рідин та 

дослідити можливість їх застосування в складі клею при ліквідації отворів та тріщин 

трубопроводів.  

Розробка даної технології і є практичним результатом дослідження. 

 Головними завданнями дослідження було: вивчити будову та способи отримання 

феромагнітної рідини; отримати магнітну рідину та перевірити її реакцію на магнітне поле; 

ознайомитися із галузями застосування магнітних рідин; розробити та перевірити можливість 

використання клею на основі магнітної рідини для ремонту пошкоджень полімерних труб. 

 Наукова новизна дослідження. 

     Новизна роботи полягає в тому, що нами запропоновано метод поліпшення властивостей 

клейової суміші шляхом введення в його склад магнітної рідини. Це нововведення дозволяє за 

допомогою магніту наносити клейову суміш тонким шаром на внутрішні поверхні труб та 

заповнювати клеєм отвори та тріщини. Методи дослідження: вивчення і аналіз літератури, 

експеримент, висунення гіпотез та їх перевірка. 
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СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЧНІ  ПРОЦЕСИ ТА  

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

АНАЛІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ  

ПІД ЧАС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОБРОБКИ 

 

 

          

     Автор: Калашнікова Марина, учениця 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

     Науковий керівник: Федоренко Лариса Анатоліївна, учитель 

хімії Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

 

Гречана крупа є складовою раціонального харчування та входить до складу продуктів 

дієтичного та дитячого харчування, що висуває підвищені вимоги до її якості. Підприємства, що 

виготовляють гречану крупу, використовують для покращення харчової цінності продуктів і 

збільшення термінів зберігання різноманітні технології, які не завжди позитивно впливають на 

якість продукції та здоров’я людини. Актуальність теми зумовлена важливістю якості харчової 

продукції як одного з основних чинників збереження здоров’я людини, а також пов'язана з 

наявністю великого асортименту товарів гречаної крупи на споживчому ринку, поряд з 

недостатньо чітко організованою системою оцінки її якості. 

Метою даної роботи є визначення ступеня збереження хімічного складу гречаної крупи та її 

травмування внаслідок технологічної обробки гречки. 

Об’єктом досліджень є процес технологічної обробки гречки на різних стадіях. Предмет 

досліджень: зміна якісного і кількісного складу поживних речовин гречки в процесі її 

технологічної обробки. Для досягнення поставленої мети були використані такі методи 

досліджень: огляд наукової літератури та періодичних видань, лабораторний експеримент, 

спостереження, узагальнення результатів лабораторних експериментів. 

Вперше було досліджено гречану крупу 
тм

«Сквирянка» на предмет його харчової цінності на 

рівні споживача. 

Результати проробленої роботи такі: 

1) опрацьовано теоретичний матеріал; 

2) проведено дослідження технологічної переробки гречки на базі ТОВ «Сквирський комбінат 

хлібопродуктів»; 

3) визначено кількісний вміст деяких речовин у готовій продукції; 

4) зроблено висновки щодо якості гречаної продукції; 

5) розроблено рекомендації щодо вибору гречаної крупи. 
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CЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

 

 ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ  БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

             

      Автор: Хорошко Ігор, учень 10 класу Жуківського   навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дитячий садок» Згурівської районної ради   

      Науковий керівник: Рекеда Наталія Віталіївна, вчитель фізики 

Жуківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів - дитячий садок» Згурівської районної ради, старший 

учитель 

 

На даний момент актуальним є створення будівельних матеріалів з низьким значенням 

коефіцієнтів теплопровідності речовин і пошук нових перспективних теплоізоляційних матеріалів 

для збереження тепла в помешканнях. 

Предметом дослідження є теплопровідність та її вимірювання. 

Об’єктом дослідження даної наукової роботи є зразки будівельних матеріалів. 

          Мета дослідження. На основі дослідження існуючих матеріалів дізнатися більше про 

ефективність використання будівельних матеріалів та систематизувати відому інформацію про 

теплопровідність, дослідити коефіцієнт теплопровідності комбінованих матеріалів. 

Головними завданнями дослідження було: 

 визначити теоретичні основи теплопровідності; 

 проаналізувати коефіцієнти теплопровідності будівельних матеріалів з метою 

теплоізоляції будівель; 

 дослідити ефективність використання речовин для зменшення тепловтрат при 

утепленні будинків; 

 створити прилад, яким можна досліджувати теплопровідність матеріалів у умовах 

шкільної лабораторії; 

 знайти альтернативу існуючим будівельним матеріалам чи утеплювачам  з метою 

тепло- та шумоізоляції; 

 провести аналіз вартості та ефективності будівельних матеріалів.  

 Наукова новизна дослідження. 

Новизна роботи. Ми зробили спробу систематизувати інформацію про існуючі матеріали та 

запропонували використати для утеплення будівель аерогель («заморожений дим»).  

Результатом дослідження є створення приладу для практичного визначення коефіцієнту 

теплопровідності в умовах шкільної лабораторії. Процес створення та випробовування описано в 

розділі 3. 

          Практичне значення нашого дослідження полягає в тому, що  зібрано та 

систематизовано матеріал з даної теми та створено прилад, який може застосовуватися в шкільній 

лабораторній роботі та в побутових умовах. 
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CЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ  

СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

 

МОЖЛИВОСТІ ОНЛАЙН-ТЕСТУВАННЯ НА ГАДЖЕТАХ  

ПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

 

Автор: Пушка Вікторія, учениця 11 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим 

вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської 

ради 

Науковий керівник: Петренко Ірина Вікторівна, вчитель 

трудового навчання Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних 

технологій Білоцерківської міської ради 

 

Світ стрімко змінюється, розвивається суспільство, науки й технології і разом із цим має 

змінюватися й освіта. Нині кожна дитина – впевнений користувач комп’ютера, планшета чи будь-

якого іншого гаджета. Тому на зміну традиційним методам викладання приходить концепція 

електронної освіти  – навчання і виховання за допомогою сучасних інформаційних технології. 

Об'єктом даного дослідження є тестові форми роботи. 

Предметом дослідження – порівняння можливостей застосування тестових форм роботи на 

гаджетах під час уроку. 

Метою даної роботи є опис порівняльних характеристик можливостей онлайн-тестування на 

гаджетах під час їх використання на уроці. 

Для детального аналізу було вибрано безкоштовні додатки Google Forms та Kahoots!  

Результати дослідження  представлені у вигляді описового матеріалу процесу створення 

продуктів тестування та узагальнюючого матеріалу щодо сприйняття учнями даного типу роботи. 

Гіпотеза дослідження – цілеспрямоване підвищення мобільності учнів під час навчального 

процесу; онлайн-тестування на гаджетах як інструментах визнання і мобільності, засобах 

реформування навчальних програм. 

Новизна даної роботи полягає в аналізуючому описовому матеріалі технології створення 

онлайн-тестів для використання в освітньому процесі.   

Актуальність дослідження полягає у пропагуванні застосування онлайн-тестування на 

гаджетах для використання на уроках та інших заходах. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

ШУМОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ - НЕБЕЗПЕКА ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

 

        

Автор: Івахнюк Віктор, учень 10 класу опорного загальноосвітнього 

навчального закладу Новоолександрівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Згурівського району     

 Науковий керівник: Руденко Оксана Володимирівна, учитель 

фізики опорного загальноосвітнього навчального закладу 

Новоолександрівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний  навчальний 

заклад» Згурівського району 

 

Останнім часом у зв’язку з ростом виробництва, використанням нових джерел енергії, 

розвитком автотранспорту зростає вплив фізичних факторів на здоров’я людей. Серйозним 

фактором, що погіршує життєве середовище, є шум. Шум унікальний як забруднювач, він знижує 

якість життя, завдаючи значної шкоди здоров’ю людини. Дана робота присвячена вивченню шуму 

і впливу його на організм людини. 

Актуальність дослідницької роботи визначається необхідністю своєчасної об’єктивної 

оцінки стану акустичного середовища проживання людини за критерієм шумового забруднення. 

Мета роботи: дослідити джерела акустичних забруднень навколишнього середовища, їх 

вплив на організм людини, вивчити способи їх усунення. 

           Для реалізації поставленої мети сформульовано такі основні завдання дослідження: 

1. Вивчити теоретичний матеріал про вплив шуму на людину. 

2. Розглянути шум як один із забруднювачів навколишнього середовища і спонукати підлітків 

до вивчення цього явища. 

3. Дослідити вплив шуму на здоров’я людини. 

4. Оцінити рівень шумового забруднення у різних частинах села. 

5. Запропонувати способи захисту від шуму, сформулювати відповідні рекомендації. 

Об’єкти дослідження – шумовий режим села, акустичне житлове середовище будинків. 

Предмет дослідження – залежність здоров’я жителів села Нова Олександрівка від 

акустичних забруднень навколишнього середовища. 

Методи дослідження: аналіз літератури, збір інформації, спостереження, вивчення. 

Місце проведення дослідження: с. Нова Олександрівка Згурівського району Київської 

області.  

 Результати дослідження: у роботі проаналізовано зв’язок між рівнем шумового 

забруднення та самопочуттям людей, досліджено джерела акустичних забруднень 

навколишнього середовища, їх вплив на організм людини; досліджено рівень шумового 

забруднення у різних частинах села. 

Новизна роботи: проведено дослідження на території с. Нова Олександрівка Київської 

області Згурівського району та проаналізовано, як впливає шум на самопочуття людей; 
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розроблено практичні рекомендації щодо способів захисту від шуму.  

Практичне значення дослідження. 

Матеріали роботи можуть використовувати студенти, учні закладів освіти на уроках фізики 

та біології, на заняттях гуртків та творчих об’єднань природничого напрямку. Дослідження 

можуть бути використані для проведення профілактично-просвітньої роботи серед населення 

щодо негативного впливу шуму на здоров’я людини, підвищення рівня обізнаності різних верств 

населення шумового забруднення.  

У рамках проекту «Громадсько-активна школа» учні провели акцію «Посади своє дерево» та 

«Старому парку – нове життя». Весною було посаджено обабіч доріг та вулиць 356 дерев, які не 

тільки виробляють кисень, але й допомагають вирішити проблему акустичного забруднення 

повітря: захищають  від шуму. 

У ході виконання роботи зроблено висновки. 

Із розвитком суспільства набула актуальності проблема шумового забруднення. Шум знижує 

якість життя, завдаючи значної шкоди здоров’ю: навіть невелике перевищення гранично 

допустимих норм шуму веде до необоротних процесів в організмі. 

У результаті дослідження шумового забруднення в нашій школі ми зробили висновки, що 

колектив закладу страждає більше від шуму внутрішнього (який створюється всередині 

приміщення), ніж від зовнішнього. Шум негативно впливає на самопочуття вчителів і учнів, 

сприяє швидкому стомленню. У роботі представлено способи захисту від шуму.  

 

СЕКЦІЯ: НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ  

ТА ВИНАХІДНИЦТВО 

 

МІСТО МАЙБУТНЬОГО   

         

Автор: Ізірінський Олександр, вихованець гуртка 

судномоделювання Києво-Святошинського центру технічної  

творчості  учнівської  молоді «Шанс»,  учень 11 класу 

Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №1 Києво-

Святошинського району; 

        Науковий керівник: Мельничук Володимир Васильович, 

керівник гуртка Києво-Святошинського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді «Шанс» 

 Сьогодні міста забудовують високими темпами, тому місць для вільного і комфортного 

життя людини стає все менше.  

Мета роботи: створити нові технології проектування і будівництва міста, використовуючи 

прогресивні методи, сучасні будівельні матеріали та запропонувати новітні конструктивні 

рішення, які: 

- допоможуть раціонально використовувати територію міста, покращать його 

інфраструктуру; 
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- створять безпечніші умови для пересування людини по території міста: транспортні шляхи 

повністю відділять від пішохідних зон; 

- відкриють нові комфортні можливості для культурного відпочинку та для занять спортом.  

Завдання:  

- показати переваги нового методу проектування і будівництва міст у порівнянні з 

існуючими технологіями;  

- створити нову ідею вільної життєдіяльності людини в місті (мікрорайоні) майбутнього 

завдяки використанню новітніх технологій у проектуванні і   будівництві, а також застосуванню 

прогресивних будівельних матеріалів. 

 Результатом досліджень даної роботи є проект міста (мікрорайону) майбутнього, більш 

комфортного і безпечного для життя людини. Проалізувавши недоліки існуючих міст, створено 

проект міста (мікрорайону) майбутнього, більш комфортного і безпечного для життя людини.  

 

СЕКЦІЯ: НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ  

ТА ВИНАХІДНИЦТВО 

 

ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ НАСТІЛЬНИХ ІГОР 

 

       

       Автор: Бондар Ігор, учень 10 класу Васильківського  

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І- ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад» №4 

       Науковий керівник: Бондар Ірина Григорівна, вчитель 

фізики, астрономії, інформатики Васильківського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» №4 

 

Дана робота мала на меті проаналізувати різні види комп’ютерних та настільних ігор для 

подальшого використання цих знань у процесі створення цікавої настільної гри, яка вирішуватиме 

проблеми толерантного спілкування, вміння робити вибір та сприятиме гнучкості мислення. 

Актуальність дослідження полягає у вивченні та створенні різних видів настільних ігор 

самими дітьми для розвитку творчих здібностей та розширення спілкування поза соціальними 

мережами.  

Завдання наукового дослідження: розглянути відомі види класифікацій ігор; виявити, яким 

видам ігор діти надають перевагу; створити гру та перевірити, чи буде вона цікава дітям. 

Висновки. Оскільки людство постійно змінюється, розвивається, то ігри також набувають 

нового змісту, вигляду та можливостей. Створення актуальних ігор дає можливість не лише 

урізноманітнити способи розвитку мислення та здобути нові знання або навички, а й отримувати 

дохід завдяки своєму інтелекту та підприємливості. 

Отримані результати. Проведені дослідження видів ігор та опитування виявило 

необхідність створення умов для неформального спілкування дітей та можливості грати в якісні 

настільні ігри.  
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СЕКЦІЯ: НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ  

ТА ВИНАХІДНИЦТВО 

 

 

ФІЗИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИЧНИХ ІЛЮЗІЙ У ЖИВОПИСІ 

 

  

       Автор: Галушка Варвара, учениця  9 класу  Ірпінської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. А.С. 

Макаренка 

        Науковий керівник: Орлова Ольга Сергіївна, вчитель фізики 

та математики Ірпінської спеціалізованої загально-освітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 ім. А.С. Макаренка 

 

 

   Сучасні молоді митці шукають нові способи показати себе, створити картини, які 

запам’ятає світ, при цьому лише невелика кількість з них має можливість навчатися у відомих 

художників та створювати свої цікаві техніки. 

Предмет дослідження: розуміння ілюзій в художньому мистецтві.   

Актуальність роботи полягає в створенні огляду ілюзійних зображень, аргументації 

необхідності розумітися не лише у мистецтві, а й в точних науках для створення шедеврів. 

Мета роботи: скласти рекомендації молодим художникам, як користуватися світловими 

викривленнями.  

Завдання роботи. 

1. Вивчити види оптичних ілюзій. 

2. Дослідити застосування оптичних ілюзій у мистецтві. 

3. Отримати практичні рекомендації для художника-початківця. 

Методи дослідження: теоретичний (дослідження літератури); практичний (дослідження 

зображення та ілюзій). 

Перелік напрямів дослідження зорових ілюзій: 

1). Двоякі зображення; 2). Зорові викривлення; 

3). Ілюзії сприйняття глибини; 4). Ілюзії сприйняття розміру; 

5). Ілюзії кольору і контрасту; 6). Уявні фігури; 

7). Розпізнавання образів; 8). Співвідношення фігури і фону; 

9). Ефект перцептивної готовності; 

10). Ефект післядії. 
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СЕКЦІЯ: НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ  

ТА ВИНАХІДНИЦТВО 

 

АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДРУКУВАННЯ НА  3D-ПРИНТЕРІ 

 

  

       Автор: Кулик Михайло, учень 9 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

       Науковий керівник: Малькова Юлія Давранівна, вчитель 

фізики Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Розвиток технології 3D-друкування набирає стрімких обертів і, можливо, 3D-принтер стане 

однією з невід’ємних частин майбутнього суспільства, захоплюючи при цьому все нові галузі. 3D-

принтер – пристрій, що використовує метод пошарового створення фізичного об’єкта за 

цифровою 3D-моделлю. 

Основні принципи передачі віртуальної 3D-моделі на комп’ютері до 3D-принтера. Перший 

етап – підготовка моделі до 3D-друку. Спеціальна програма 3D-принтера розрізає тривимірні 

моделі на окремі пласкі шари, які потім будуть надруковані по черзі. У програмі вказують 

швидкість і точність друку, температуру та інші параметри. Налаштування передаються 

спеціальними командами у форматі GCODE, які виконує 3D-принтер. Після підготовки               

3D-моделі запускають 3D-принтер, завантажують необхідний тип пластика і приступають до 

друку. 

За допомогою 3D-друку вже виробляються ліки, продукти харчування, зброя і навіть 

обладнання для наукових досліджень.  

Для створення частин вітрогенератора в програмі Cinema 4d створили комп’ютерну модель 

частин вітрогенератора і роздрукували за допомогою принтера Peek 400.  Матеріал, який 

застосували при друкуванні - пластик PLA.  Реалізована збірка частин вітрогенератора. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 

 

СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ «ЖИВОЇ» КНИГИ ЗАСОБАМИ 

FLIPPINGBOOK PUBLISHER 

 

        

Автор: Чуприна Ірина, учениця 11 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим  вивченням 

інформаційних технологій   

Науковий керівник: Чижевська Світлана Миколаївна,  

учитель інформатики Білоцерківської спеціалізованої школи        І-

ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних 

технологій     

      

Комп’ютерні системи мають дуже велике значення у сучасному світі. На сьогодні є 

актуальними продукти, створені сукупністю програмно-апаратних засобів  навчання. Викладачам 

легше передати знання, а учням їх легше сприйняти завдяки інтерактивним методам та формам 

роботи. Даний метод в освіті є надзвичайно ефективним. 

     Об’єктом дослідження є створення інтерактивної «живої» книги за допомогою 

FlippingBook Publisher. 

     Предметом дослідження є вивчення спеціалізованих програмних джерел для створення 

інтерактивних «живих» книг.  

     Метою дослідження є вивчення можливостей програмного середовища FlippingBook 

Publisher для створення якісних інтерактивних «живих» книг.  

     Результатом дослідження є створена інтерактивна «жива» книга «Диво-картинки Paint. 5 

клас», яка дуже щільно пов’язана зі шкільною програмою. Книга має привабливий інтерфейс з 

ефектом перелистування сторінок; інтерактивний зміст, для швидкого переходу до будь-якої 

вправи; 5 практичних робіт з чіткими інструкціями та спливаючими зображеннями; посилання для 

завантаження файлів-заготовок; посилання на форму тестування з теми «Опрацювання  

зображень»; посилання для переходу до он-лайн середовища графічного редактора SumoPaint; 

посилання для перегляду відео з теми «Опрацювання зображень». 
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СЕКЦІЯ: КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 

 

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ DEEP WEB 

У МЕЖАХ ОВЕРЛЕЙНИХ НЕІНДЕКСОВАНИХ РЕСУРСІВ 

 

       

        Автор: Ідрічан Ксенія, учениця 10 класу Бориспільської 

загальноосвітньої  школи I-III ступенів №6 

        Науковий керівник: Виговська Ірина Юріївна, учитель 

математики та інформатики Бориспільської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №6, кандидат фізико-математичних наук 

 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена стійкою зацікавленістю сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій та кібербезпеки, питаннями існування та рівневості 

класифікації поняття «Deep Web» як частини неіндексованих систем мережі Інтернет, зокрема її 

методики індексування. Глибинні рівні пошуку досі невідомі як звичайним користувачам, так і 

програмістам-аналітикам, системним інженерам тощо. Однією із найважливіших частин даркнету та 

глибинної мережі є саме злочинні угрупування та інформаційний буллінг. У майбутньому з 

вивченням багаторівневості мережі Інтернет кібербезпека вийде з регіонального на міжнародний 

рівень завдяки мобільності виявлення небезпеки та виникнення кібератак. 

Мета дослідження – вивчення поняття deep web’у як прихованої частки мережі Інтернет і 

з’ясування особливостей формування та класифікації рівнів пошукових безпек deep web та dark 

net’у, а з тим і практичний спосіб досягнення можливих шарів deep web, та аналіз кібербезпеки на 

різних рівнях системи неіндексованих мереж та протоколів. 

Відповідно до мети визначено такі завдання: з’ясувати особливості системи неіндексованих 

та інвайтових ресурсів deep web як частки всесвітньої мережі Інтернет; окреслення справжнього 

поняття deep web’у та dark net’y та виділення рамок цих термінів;  розглянути рівні кібербезпеки 

на практиці як види неіндексованих ресурсів Інтернету, серверів та проксі-вузлів за допомогою 

анонімізатора (браузера) Tor та мережі І2Р; описати механізми входження в системи анонімних 

маршрутизаторів та їх застосування як інформаційних джерел різних рівнів серфінг-безпеки; 

створити скрипт-моделі для обходження відстеження інформаційного потоку. 

Результати дослідження. У ході дослідження з’ясовано особливості системи Deep Web у 

межах оверлейних неіндексованих ресурсів, яке полягає у анонімному середовищі використання 

медіа-інформаційних джерел, а також визначається багаторівневістю сегментів та внутрішніх 

рівнів глибинної мережі, що надає змогу доцільно використовувати ресурсну базу в межах 

рівневої класифікації. За теоретичними відомостями виділено основні поняття глибинної мережі 

(Deep Web) та його сегментарної частки (Dark Net). У ході практичного аналізу розглянуто рівні 

кібербезпеки в різних сегментарних частках глибинної мережі, їх значення, ресурсна база та 

можливість доступу. За цим створено класифікаційні рівності, які відзначаються змістовністю, 

надійністю та анонімним використанням у своєму середовищі deep web’у. У результаті 

практичного застосування описано механізми створення маршрутизаційних систем та створено 

скріпт-моделі обходження відстеження IP-адреси. 
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СЕКЦІЯ: БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ МАТРИЧНОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ НА 

ОСНОВІ «ФІБОНАЧЧІЄВИХ» МАТРИЦЬ 

 

 

      Автор: Огородніков Юрій, учень 11 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи I-III ступенів №12 з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій Білоцерківської міської ради 

     Науковий керівник: Бодрик Оксана Олександрівна,  вчитель 

інформатики Білоцерківської спеціалізованої школи  I-III ступенів 

№12 з поглибленим вивченням інформаційних  технологій 

Білоцерківської міської ради, вчитель-методист 

Сучасна криптографія – це не настільки практична криптографія, як, наприклад, 

моноалфавітна, це суто комп’ютерна або, радше, математична криптографія, бо сучасні 

криптографічні алгоритми набагато складніші та, можна навіть сказати, інтелектуальніші 

військових алгоритмів 100-річної давнини. До того ж ці алгоритми використовуються виключно 

на комп’ютерах. 

Актуальним є підвищення якості систем захисту інформації на основі використання операцій 

розширеного матричного криптографічного перетворення.  

Об’єктом дослідження є матричні криптографічні перетворення. 

Предмет дослідження – реалізація матричних криптографічних перетворень на основі 

«фібоначчієвих» матриць.  

Мета роботи – реалізувати матричні криптографічні перетворення на основі 

«фібоначчієвих» матриць у середовищі Borland Delphi. 

Мною були виконані такі завдання, я: 

- проаналізував алгоритм матричних криптографічних перетворень; 

- дослідив властивості «фібоначчієвих» матриць; 

- навчився виконувати такі дії над матрицями: множення та знаходження  

обернених матриць; 

- проаналізував, які засоби Borland Delphi потрібні для оптимальної  

реалізації алгоритму; 

- розробив структуру програми для реалізації матричних криптографічних перетворень на 

основі «фібоначчієвих» матриць у середовищі Borland Delphi; 

- протестував програму. 

Практичне значення дослідження – матеріали даної роботи можуть використовуватись на 

факультативах інформатики, студентами та фахівцями у галузі криптографії. 

 

 



18 

 

СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ 

 

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ RISC AVR 

        

 

       Автор: Кондратенко Максим, 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, старший вчитель 

 

 

У даній роботі описано план створення операційної системи для мікроконтролерів компанії 

Atmel з набором команд RISC. Зазначено алгоритми роботи операційних систем та вдосконалення, 

які в них були внесені під час роботи. Описані можливості та переваги операційної системи над 

простим машинним кодом. 

Актуальність теми полягає в підвищеному інтересі молоді до програмування, а також 

необхідності покращення електронних обчислювальних приладів різних архітектур. Можливість 

підвищення ефективності та безпеки апаратури, використання однакових програм на різних 

архітектурах процесорів за допомогою створення спеціалізованих операційних систем. 

Мета роботи - створення структури операційної системи для мікроконтролерів та її 

практичне застосування при написанні операційної системи для мікроконтролера архітектури 

RISCAVR. 

Об’єкт дослідження: мікроконтролери архітектури RISC AVR, операційна система для даної 

архітектури. Предмет дослідження: зміна швидкодії, об’єму займаної пам’яті та ефективності 

роботи мікроконтролерів з встановленою операційною системою та з «голим» машинним кодом. 

Завдання дослідження:  

1. Переробити використовувані широким загалом алгоритми операційних систем для 

застосування в системі для мікроконтролера. 

2. Із застосуванням алгоритмів створити операційну систему мовою C++. Система розроблена в 

редакторі коду Visual Studio Code з використанням бібліотеки avr libc та скомпільована 

компілятором avr-gcc. 

3. Зробити аналіз різновидів моделей мікроконтролерів AVR.  

4. Дослідити ефективність роботи та ресурси затрат на роботу операційної системи. 

5. Опрацювати дані, проаналізувати і зробити висновки отриманих результатів дослідження. 

6. З метою виявлення зацікавленості молодого покоління до програмування провести 

анкетування серед учнів старших класів. 

Для досягнення поставленої мети було виконано такі завдання: покращено традиційні 

алгоритми роботи операційних систем та застосування їх на практиці; описано архітектуру 

операційних систем на прикладі створеного проекту; проведено досліди з використання 

процесорних інструкцій операційною системою та порівняння голого машинного коду з кодом, 

запущеним на операційній системі; проведено аналіз різновидів моделей мікроконтролерів AVR;  

проведено анкетування серед учнів старших класів. 
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СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК  

«МЕТОДИ СОРТУВАННЯ ОДНОВИМІРНИХ МАСИВІВ У DELPHI 7» 

 

 

 

 

       Автор: Мельник Анастасія, учениця 11 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій  Білоцерківської міської ради 

       Науковий керівник: Бєлякова Ірина Ігорівна, вчитель 

інформатики та математики Білоцерківської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій 

Білоцерківської міської ради 

 

 

Можливості інформаційних технологій як інструменту діяльності людини і принципово 

нового засобу навчання приводить до появи нових методів, засобів, організаційних форм навчання 

і контролю. Впровадження в освітній процес електронних інформаційно-освітніх ресурсів, 

зокрема електронних підручників, сприяє розвитку самостійної пошукової, науково-дослідної 

діяльності учнів.  

      У зв’язку з вищезазначеним темою моєї роботи є «Розробка електронного підручника 

по темі «Методи сортування одновимірних масивів у Delphi 7».  

      Предмет дослідження – методи сортування одновимірних масивів. 

Об’єктом дослідження є середовище об’єктно-орієнтованого програмування Delphi 7, а 

мета дослідження – розробити електронний підручник «Методи сортування одновимірних 

масивів у Delphi». 

Відповідно до предмета та мети дослідження висунуто гіпотезу: розроблений електронний 

підручник значно підвищить ефективність навчання, зокрема полегшить самостійне вивчення 

дисципліни, прискорить процес навчання учнів, дасть змогу обирати матеріал для вивчення у 

зручній формі і зручній послідовності.  

Практичне значення отриманих результатів. Запропонована методика створення 

електронного підручника дозволить розширити способи вивчення навчального матеріалу. 

Розроблений і впроваджений електронний підручник «Методи сортування одновимірних масивів у 

Delphi» допоможе підвищити ефективність самостійної роботи учнів на уроках інформатики. 
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СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 

ІГРОВИЙ МЕТОД ПРОГРАМУВАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 

 

    

 

       Автор: Кузьменко Ольга, учениця 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Ліцей «Дизайн-освіта» імені Павла 

Чубинського» 

       Науковий керівник: Шкряда Олександра Олександрівна, учитель 

інформатики Бориспільського навчально-виховного  комплексу «Ліцей 

«Дизайн-освіта» імені Павла Чубинського» 

Мета роботи – дослідження методик ознайомлення дітей з мовами програмування, розробка 

інструкції для створення власних ігор. 

Об’єктом дослідження є комп’ютерні ігри. 

Предмет дослідження – програмування комп’ютерних ігор. 

У  2016 році впреше у 8 класах було введено в курс інформатики «Програмування». 

Відповідно до програми учні отримують базові знання з основ алгоритмізації та програмування, 

користуючись при цьому на вибір вчителя будь-яким із середовищ програмування, серед яких 

можуть бути як Turbo Pascal, Borland Pascal, Free Pascal тощо, так і можливе ознайомлення учнів з 

елементами об’єктно-орієнтованого середовища програмування Delphi в розрізі роботи в 

консольному режимі. 

Після розділу «Основи подійно- та об’єктивно-орієнтовного програмування» в розділі 

«Розв’язування компетентнісних задач» та «Виконання індивідуальних і групових навчальних 

проектів із дослідженням предметної галузі навчального курсу дітям можна пропонувати цікаві 

проекти, які б заохочували програмувати в майбутньому. У процесі ознайомлення дітей з 

процесом розробки комп’ютерних ігор  доцільно викорстовувати конструктори.  

«Construct 2» – конструктор двомірних ігор для «Windows», що розробляється компанією 

«Scirra» вже шість років. Є другою покращеною версією програми «Construct Classic», що вийшла 

в 2007 році. «Construct 2» дозволяє кожному бажаючому створювати 2D-ігри будь-якої складності 

і будь-якого жанру, навіть не маючи навичок програмування. Ігри, зроблені на ньому, легко 

портирують на всі основні платформи – «PC», «Mac», «Linux», браузери з підтримкою «HTML5», 

«Android», «iOS», «Windows Phone», «Blackberry 10», «Amazon Appstore», «Chrome Web Store», 

«Facebook» та ін. Підтримка «iOS» і «Android» здійснюється завдяки технологіям «CocoonJS» від 

«Ludei», «directCanvas» від «appMobi» і «Intel XDK», які використовують апаратне прискорення 

для збільшення продуктивності «HTML5» ігор у 5-10 разів. 

Проведені дослідження й аналіз їх результатів дають змогу рекомендувати програму 

«Construct 2» для використання під час вивчення розділу «Алгоритмізація та програмування» в 

курсі інформатики в  8 – 11-их класах за вибором. Інструкції допоможуть забезпечити більш 

ефективну підготовку учнів з даного розділу інформатики. 
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СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 

ПРОГРАМА SOLIDWORKS – СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 3D ПРОЕКТУВАННЯ  

ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

       Автор: Тихоновський Данило, учень 11 класу Броварського 

навчально-виховного комплексу 

       Науковий керівник: Демченко Людмила  Анатоліївна, 

учитель інформатики Броварського навчально-виховного 

комплексу 

 

Актуальність теми дослідження. Автоматизація є головним, найбільш перспективним 

напрямком у розвитку промислового виробництва. Завдяки звільненню людини від безпосередньої 

участі у виробничих процесах, а також високій концентрації основних операцій поліпшуються 

умови праці і економічні показники виробництва. Сучасне виробництво характеризується різким 

ускладненням виробів, що спричинює збільшення обсягу проектних і конструкторських робіт. 

Застосування комп’ютерно-інформаційних технологій у проектно-конструкторській роботі дає 

змогу значно збільшити продуктивність роботи конструктора, скоротити терміни розробки. 

Роботу доповнюють ілюстрації, які допомагають краще зрозуміти обрану тему.  

Предметом дослідження є вивчення принципів роботи в SolidWorks, інструменти та 

можливості базового модуля: інтерфейс користувача, проектування деталей, створення зборки, 

інструменти для роботи зі зборками, створення креслень, експрес аналіз міцності деталей. 

Мета роботи. Дослідити всі аспекти, пов’язані зі створенням та практичним застосуванням 

принципів роботи в SolidWorks, а також систематизувати отримані знання. 

Завдання роботи:  

1. Проаналізувати можливості роботи в SolidWorks; 

2. Продемонструвати , як працює програма SolidWorks; 

Методи дослідження: теоретичні – вивчення та аналіз відповідної наукової та 

публіцистичної літератури; практичні – ознайомлення зі зразками створення           3-D моделей в 

різних редакторах САПР, пошук та створення ілюстративного матеріалу та ознайомлення з 

відеофайлами, які можуть допомогти у розумінні проблеми, робота з ПЗ. 

  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому систематизовано матеріли щодо 

всіх аспектів, необхідних для продуктивної роботи з програмою SolidWorks. У роботі 

продемонстровано розгляд цього питання з практичної точки зору; особливу увагу надано 

демонстрації роботи з програмою. 

  Практичне значення цієї роботи полягає в популяризації програми  SolidWorks для 

випускників школи. Матеріали дослідження можна використовувати у навчально-виховному 

процесі: під час проведення факультативних занять, курсів за вибором, на уроках інформатики та 

обслуговуючої праці. 



22 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВ’ЯЗНОСТІ РІВНЯНЬ ВИЩИХ СТЕПЕНІВ 

 

         

       Автор: Кондра Вадим, учень 11 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Фастівський ліцей- інтернат» 

       Науковий керівник: Кукуруза Олександр        

Володимирович, учитель математики Комунального закладу 

Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат» 

 

 

Актуальність. Математика – одна з найстародавніших наук. Вона зародилась на початку 

становлення людської цивілізації з потреб практики. Математика була необхідна для будівництва, 

точних розрахунків при торгових операціях та в астрономії, дослідах, навігації тощо. Потреби 

інших наук ставили перед математиками нові задачі. Це стимулювало розвиток і самої математики 

також. Завдяки цьому зростала ефективність старих методів обчислення та введення нових, що 

сприяло загальному науково-технічному прогресу. 

Роль математики в різних галузях не раз змінювалась, що, головним чином, залежало від 

двох факторів: рівня розвитку математичного апарату і ступеня зрілості знань про той чи інший 

досліджуваний об’єкт, тобто можливості описати його властивості мовою математичних понять, 

інакше кажучи, побудувати його математичну модель. 

Одним з основних видів математичних моделей, що розглядаються в шкільному курсі 

математики і взагалі, є рівняння. 

До XVIII ст. основним завданням алгебри було встановлення певних алгоритмів для 

розв’язування рівнянь. Математики того часу намагалися встановити універсальні методи та 

знайти формули, які б виражали корені цих рівнянь через їх коефіцієнти, тобто постала проблема 

розв’язності рівнянь в радикалах. 

Як відомо, цю проблему для рівнянь 3-го і 4-го степенів розв’язано, і результатом цих 

наукових пошуків є добре відомі методи Кардано і Феррарі. 

В даній науково-дослідницькій роботі також розглядається проблема розв’язності рівнянь 3-

го і 4-го степенів.  

Об’єкт дослідження. Алгебраїчні рівняння третього і четвертого степенів та методи їх 

розв’язування. 

Предмет дослідження. Теоретико-математичні основи розв’язування алгебраїчних рівнянь 

степенів вище другого, основні етапи розвитку методів розв’язування алгебраїчних рівнянь. 

Завдання дослідження: 

1. Систематизувати відомості про алгебраїчні рівняння степенів вище другого. 

2. Виділити основні методи розв’язування алгебраїчних рівнянь степенів вище другого. 

3. Висвітлити основні етапи розвитку методів розв’язування алгебраїчних рівнянь вищих 

степенів. 
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4. Знайти і дослідити нові можливі способи розв’язування деяких класів рівнянь 3-го і 4-го 

степенів. 

Практична значущість. Рівняння – універсальна математична модель, яка застосовується 

повсякденно для вираження певних природних законів мовою математики. Це дозволяє більш 

точно зрозуміти ці закони та дослідити певні явища за допомогою теорії, що в свою чергу 

необхідно для більшої точності та стабільності практичних дослідів. Тому розширення та 

поглиблення знань про дану математичну модель є практично необхідною для покращення опису 

різноманітних закономірностей реального світу. 

Наукова новизна.  

В даній роботі ми вивчали рівняння четвертого степеня 

 

відповідне зведене рівняння   та добре відоме рівняння 

яке при  зводиться до заміни. 

Було виявлено: 

1) що якщо , то  

; 

2) якщо , то тоді рівняння 

 перетворюється у рівняння 

; 

3) по аналогії, схожі за змістом умови для рівнянь третього степеня. 

Отже, серед алгебраїчних рівнянь третього і четвертого степенів, заданих в загальному 

вигляді, виділяється певний клас, що дещо розширює множину таких рівнянь, які розв’язуються в 

обхід методів Кардано і Феррарі. 

 

 

СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ  

ДО ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ ТРИКУТНИКА 

 

        

       Автор: Стороженко Владислав, учень 11 класу Технічного ліцею 

НТУУ «КПІ» Вишгородської міської ради 

       Науковий керівник: Ліщинська Валентина Василівна, вчитель 

математики Технічного ліцею НТУУ «КПІ» Вишгородської міської 

ради, вчитель-методист 
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Математика виникла з практичних потреб людини, її зміст і характер з часом змінювались. Від 

початкового предметного уявлення про ціле додатне число, від уявлення про відрізок прямої як 

найкоротшу відстань між двома точками математика пройшла довгий шлях розвитку, перш ніж 

стала абстрактною наукою з точно сформованими вихідними поняттями і специфічними методами 

дослідження. У процесі свого історичного розвитку математика сформувалась у цілком самостійну 

галузь знань з власною внутрішньою логікою. При цьому вона зберегла свою роль незамінного 

інструменту дослідження і розв’язування задач, які виникають у різних сферах наукової та 

практичної діяльності людини. Здавна перед математиками поставала задача про розробку 

загальних аналітичних методів обчислення площ геометричних фігур (зокрема тих, які мають 

криволінійний контур), а також площ поверхонь многогранників та тіл обертання. 

У роботі проаналізовано та систематизовано відомі формули для обчислення площі 

трикутника, до деяких запропоновано доведення. Також зібрано маловживані, але цікаві формули 

для обчислення площ трикутників за відомими елементами фігурами: висотами, медіанами, 

радіусами різних видів кіл, пов’язаних з трикутниками. Згадано деякі цікаві співвідношення, що 

характеризують площу трикутника. У результаті опрацювання відомих результатів з даного 

питання вдалося отримати і обгрунтувати нові формули для обчислення площі деяких видів 

трикутників, а також випробувати їх у вільному середовищі розробки програмного забезпечення 

для компілятора Free Pascal Compiler, в якому були написані програми, які підтвердили 

правильність виведених формул. 

Об’єкт дослідження: геометрична фігура – трикутник. 

Предмет дослідження: площа трикутника як алгебраїчна функція, що характеризує фігуру. 

Мета дослідження: вивчити раціональність застосування різних методів до обчислення 

площ різних видів трикутників. 

Основні завдання дослідження: 

зібрати та систематизувати матеріал з даної теми; 

дослідити раціональність застосування різних формул до обчислення площі трикутника; 

з’ясувати, для яких видів трикутників застосовні нестандартні формули для обчислення їх 

площ; 

дослідити можливість виведення нових формул для обчислення площі трикутника. 

Актуальність дослідження: формування поняття площі фігури є важливим завданням у 

формуванні понятійного апарату математики. Тому вивчення можливості виведення нових 

формул для обчислення площ фігур є необхідною складовою математичної освіти сучасної 

людини. 

Наукова новизна дослідження 

Дана тема є досить знайомою для широкого кола науковців. Проте, досить часто 

зустрічаються задачі, розв’язання яких значно спрощується при застосуванні деяких маловідомих 

формул. Застосування виведених формул дає можливість обчислювати площі трикутників із 

кутами 60°, 120°, не застосовуючи тригонометричних значень цих кутів. 

Практичне значення 

Ця робота може бути використана для поглиблення знань з математики для учнів 

загальноосвітніх шкіл, а також стати необхідним посібником при проведенні факультативних 

занять, курсів за вибором. Робота буде цікава тим, хто займається самоосвітою, а також буде 

корисною для підготовки до успішного складання ЗНО та для участі в математичних змаганнях 

різних рівнів. 
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

 

РІЗНІ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

 

        

Автор: Пішко Глорія, учениця 11 класу Глевахівської 

загальноосвітньої школи I-III  ступенів Васильківського району 

 Науковий керівник: Васильченко Вікторія 

Володимирівна, вчитель математики Глевахівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Васильківського району 

Моя робота досліджує cистеми числення: класичну двійкову, нега-двійкову, трійкову, 

двійково-трійкову. Предметом дослідження є геометрія зображення чисел у двійковій та нега-

двійковій системах, множини та функції, означені в термінах цих зображеннях.   

   Завдання дослідження.   

1. Систематизувати відомості про зображення чисел у вказаних системах числення; 

2. З’ясувати геометричний зміст цифр у даних системах числення; 

3. Описати правила ідентифікації, порівняння чисел та виконання дій над  раціональними 

числами; 

4. Провести порівняльний аналіз класичних систем числення з їх двійниками; 

5. Висвітлити історію виникнення вказаних систем; 

6. Вказати застосування усіх систем до завдання фігур та функцій з цікавими властивостями.  

Наукова новизна 

1. Систематизовано відомості про зображення дробової частини дійсного числа у системах 

числення з основою 2 та 3, а також натуральних чисел з основою (-2) і (-3). 

2. Обґрунтовано унікальність систем числення з основою 2 та 3. 

3. Описано геометрію канторівської системи числення, породженої послідовністю (з 

базисною  послідовністю) 

 
Встановлено її зв'язок з класичною шестірковою системою числення. 

4. Доведено, що множина чисел  які є значеннями виразів 

 
де  є всюди дирявою, а сумарна довжина суміжних з нею інтервалів дорівнює 1. 

5. Доведено, що функція, означена рівністю  

є лінійною. 

Практична значущість. Робота має теоретичний характер. Разом з цим наведений в ній 

матеріал вказує на тісний зв'язок теорії чисел з геометрією та математичним аналізом. 
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

ГЕОМЕТРІЯ ОРІГАМІ ТА ПАРКЕТУ 

 

 

        Автор: Педченко Євгеній, учень 8  класу Богуславської  

спеціалізованої школи № 1 – загальноосвітнього навчального 

закладу  І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим  вивченням  окремих  

предметів 

        Науковий  керівник:  Поліщук   Тетяна  Анатоліївна,   

 вчитель математики  Богуславської  спеціалізованої  школи  №1 – 

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів  з поглибленим 

вивченням окремих предметів 

 

Мета дослідження даної роботи  – застосування геометрії в орігамі та  створенні паркетних 

узорів. Завдання: вивчити походження орігамі та зв’язок цього мистецтва з геометрією; 

проаналізувати зв’язок орігамі та геометрії на прикладі основних елементів азбуки орігамі, 

розв’язування математичних задач; ознайомитись з історією розвитку створення паркетних узорів  

та встановити його зв’язок з геометрією; охарактеризувати застосування властивостей 

прямокутників, трикутників і квадратів при створенні паркетних узорів.   

Об’єкт дослідження: орігамі та мистецтво створювати паркетні узори.  

Актуальність теми дослідження. Останнім часом у зв’язку з розвитком інформаційних 

технологій у моїх ровесників знизився інтерес до вивчення цікавої науки – геометрії. Тому ставлю 

за мету показати, що геометрія – це творча наука, яка не є «сухою» та «нецікавою». 

Предмет дослідження: властивості геометричних фігур та найпростіші задачі на побудову, 

що застосовуються в повсякденному житті. 

Методи дослідження: порівняльний, аналітичний. 

У процесі дослідження було зроблено такі висновки: 

- застосування орігамі до розв’язування задач з геометрії дає можливість створити модель 

задачі. Це може бути плоска чи об’ємна геометрична фігура. З її допомогою можна ознайомитись 

з новими геометричними поняттями, основними означеннями, властивостями і наочно вивчити її 

закономірності; 

- при розв’язуванні задач та доведенні теорем виникає потреба доводити рівність відрізків, 

кутів, трикутників. З допомогою орігамі це можна зробити завдяки декількох перегинів паперу; 

- завдяки орігамі можна показати, що геометрія – цікава наука, в якій можна застосувати 

творчу уяву і фантазію.  

- орігамі – це колективне заняття, яке може покращити психологічний фон колективу. Кожна 

фігура орігамі – це своя історія велика кількість варіантів застосування у житті. 

Сподіваємось, що мистецтво орігамі з його величезним потенціалом знайде місце в сучасних 

освітніх програмах.  

Теоретичний та  геометричний матеріал дав можливість ознайомитись з видами паркетів, 

технологією створення паркетних узорів. Як свідчать матеріали досліджень, перевагу слід надати 

паркетам, складеним із шестикутників та квадратів. Саме шестикутник є найбільш зручною, 

економною геометричною фігурою для утворення паркетних рисунків. 
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 СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

СИМЕТРІЯ В АЛГЕБРІ 

 

 

 

Автор: Руденко Наталія, учениця 10 класу Броварського  

навчально-виховного комплексу 

 Науковий керівник: Юрченко Оксана Василівна, учитель 

математики та інформатики Броварського навчально-виховного 

комплексу 

 

Актуальність теми дослідження. Симетрія зустрічається не тільки в геометрії, а й в інших 

галузях  математики. В даній роботі я хочу дослідити явище симетрії в алгебрі. Розв’язання 

багатьох задач з алгебри стає значно легшим, якщо побачити і використати певні закономірності, 

наприклад, симетричність умови завдання, парність чи непарність функцій. У даній роботі я хочу 

дослідити, як використовується симетрія при побудові графіків функцій, розглянути методи 

розв’язування рівнянь та систем, використовуючи симетричні многочлени. 

Предметом дослідження є поняття симетрії, а також її застосування для розв’язування 

різних типів завдань. 

Мета роботи: поглиблення знань про симетрію, її види, дослідити симетрію для побудови 

графіків функцій, методи розв’язування рівнянь та систем, використовуючи симетричні 

многочлени; придбання навичок самостійної роботи з великими об`ємами інформації та початків 

дослідництва. 

Завдання роботи:  

1. Розглянути види симетрії в алгебрі; 

2. Побудувати графіки функцій з використанням симетрії; 

3. Розв’язувати рівняння та системи рівнянь, використовуючи симетричні многочлени. 

Методи дослідження: теоретичні – вивчення та аналіз відповідної наукової та методичної 

літератури; практичні – розв’язування задач. 

Наукова новизна дослідження полягає в намаганні розкрити значення симетрії в алгебрі при 

розв’язуванні задач, встановленні цікавих фактів та історичних відомостей. 

Практичне значення цієї роботи полягає в тому, що вивчення цього питання сприяє 

формуванню абстрактного, логічного та науково-образного видів мислення. Матеріали роботи 

можна використовувати в освітньому процесі: під час проведення уроків, занять гуртків, 

факультативних занять, курсів за вибором. 
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІЧНОГО МЕТОДУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ  

З ПАРАМЕТРАМИ 

 

 

 

Автор: Мельник Людмила, учениця 11 класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 

Білоцерківської міської ради 

Науковий керівник: Глупак Людмила Григорівна, учитель 

математики Білоцерківської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 5 Білоцерківської міської ради, учитель-методист 

 

Вивчення багатьох фізичних процесів і геометричних закономірностей часто передбачає 

розв’язання задач із параметрами. Параметри тісно пов’язані з такими галузями як економіка, 

інформатика, фізика, біологія.  

Вільне володіння технікою побудови графіків допомагає розв’язати чимало завдань і деколи 

є єдиним способом розв’язування рівнянь з параметрами.  

Актуальність дослідження даної роботи полягає в тому, що в ній висвітлені різні алгоритми 

побудови графіків складних функцій та приклади застосування таких графіків при розв’язуванні 

рівнянь з параметрами, що спрощує та прискорює розв’язання задач підвищеної складності.  

Предмет дослідження. Рівняння з параметрами. 

Об’єкт дослідження. Розв’язування рівнянь з параметрами графічним способом. 

Мета дослідження. Провести комплексне дослідження застосування графічного методу до 

розв’язування різних типів рівнянь з параметром.  

Завдання роботи: розглянути і систематизувати методи побудови графіків функцій та 

розв’язування рівнянь з парамерами; на прикладі конкретних завдань зовнішнього незалежного 

оцінювання показати переваги графічного способу розв’язування рівнянь з параметрами, 

доцільність його застосування в конкретному випадку. 

Новизна дослідження полягає у тому, що було проведено пошук, систематизацію та 

застосування графічного методу розв’язування різних рівнянь з параметрами, розв’язані авторські 

задачі на складання рівнянь з параметрами. 

Зв’язок даної роботи зі шкільною програмою. Дана робота дуже щільно пов’язана зі 

шкільною програмою тим, що цю тему вивчають протягом усього курсу математики, а побудову 

графіків функцій та розв’язування рівнянь з параметрами використовують на уроках фізики, хімії, 

біології, географії, економіки, інформатики тощо. 

Розв’язання рівнянь з параметрами потребує знання властивостей функцій та рівнянь, їх 

графіків функцій та перетворень над ними, вміння виконувати алгебраїчні перетворення, міцних 

знань теоретичного матеріалу, вміння поєднувати в єдине ціле знання з кількох розділів 

математики.  

У завданнях ЗНО за минулі роки випускникам були надані для розв’язання ІІ і ІІІ типи 

рівнянь з параметрами, коли необхідно визначити кількість коренів у  залежності від значень 
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параметра або навпаки значення параметра, при яких рівняння задовольняє задана кількість 

розв’язків. Такі завдання простіше розв’язуються графічним методом. З побудови графіків наочно 

видно, коли виконується задана умова.   

Проведене дослідження, звичайно, не вичерпало всіх аспектів даної проблеми. Але воно має 

суттєву теоретичну та практичну цінність, оскільки  певною мірою систематизує знання про різні 

методи побудови графіків функцій та ілюструє на конкретних прикладах застосування графічного 

методу розв’язування рівнянь з параметрами. 

 

СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

ФРАКТАЛИ ТА ДИНАМІЧНІ СИСТЕМИ 

 

 

 

Автор: Чарнюк Максим, учень 9 класу Щасливського 

навчально-виховного комплексу Бориспільського району  

 Науковий керівник: Торбін Григорій Мирославович,  

професор,  доктор  фізико-математичних  наук,  проректор  з  

наукової роботи НПУ імені М.П.Драгоманова  

 

Актуальність дослідження викликана недостатньою розвиненістю теорії фракталів та 

важливістю цієї теорії для створення адекватних математичних моделей в фізиці, інформатиці, 

біології, хімії, економіці тощо. 

Об’єкт дослідження: фрактальні множини та методи їх отримання. 

Предмет дослідження: властивості самоподібних фракталів та хаотичних динамічних 

систем.   

Завдання дослідження: засвоївши основні поняття теорії фракталів, сконструювати власні 

приклади абсолютно самоподібних та неабсолютно самоподібних фракталів; дослідити їх 

фрактальні та топологічні властивості; з метою дослідження властивостей динамічних систем на 

комплексній площині знайти критерії раціональності дійсних чисел, записаних у двійковій системі 

числення; дослідити властивості та строго довести хаотичність на репеллері динамічної системи, 

що породжується відображенням f(z)=z
2
 на комплексній площині.   

Наукова новизна дослідження визначається наступними результатами, які отримані 

автором самостійно:  

 запропоновано власні конструкції  самоподібних фракталів; досліджено їх 

фрактальні та топологічні властивості (п.1.6); 

 з метою дослідження властивостей динамічних систем на комплексній площині, 

знайдено критерії раціональності (ірраціональності) дійсних чисел, записаних в двійковій системі 

числення (п.2.1); 

 досліджено властивості та строго доведено хаотичність на репеллері динамічної 

системи, що породжується відображенням  f(z)=z
2
 на комплексній площині (п.2.2.2).   
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СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНЯ ВІД 

ЧАСУ, ПРОВЕДЕНОГО В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

 

        

       Автор: Базак Каріна, учениця 10 класу (31 групи) 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей-

МАН» 

       Науковий керівник: Мельниченко Олена Петрівна, 

доцент кафедри вищої математики і фізики Білоцерківського 

національного аграрного університету, кандидат 

сільськогосподарських наук 

  

Вивчення математичної статистики є важливою частиною методології підготовки наукових 

кадрів у питаннях якісно-кількісного аналізу масових явищ. 

Оволодіння сучасними методами збирання, обробки та аналізу статистичної інформації – 

невід’ємний елемент підготовки висококваліфікованих кадрів. 

Основні прийоми та методи математичної статистики застосовують у психології, педагогіці, 

промисловості, економіці тощо. 

Предметом дослідження є рівень комунікативних здібностей учнів. 

Мета роботи: з’ясувати закономірності математичного моделювання в дослідженнях 

комунікативних здібностей учнів в залежності від часу, проведеного в спілкуванні у соціальних 

мережах та застосувати кореляційно-дисперсійний аналіз для характеристики утвореної 

математичної моделі. 

Представлена робота є одним із можливих варіантів застосування методів математичної 

статистики та створення математичних моделей у різних галузях науки. У ній детально пояснено 

основні етапи дослідницької діяльності, які конкретно застосовано до представленого 

дослідження. 

Результатом дослідження є використання статистично-математичної моделі у соціологічному 

дослідженні, присвяченому залежності розвитку здібностей учня від тривалості користування 

соціальними мережами та представлено її графічну інтерпретацію. 
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СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

 

ГЕОМЕТРІЯ І КРИСТАЛОГРАФІЯ 

  

 

Автор: Лихоманова Олександра, учениця 11 класу 

Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 

Науковий керівник: Захлюпана Наталія Петрівна, 

вчитель математики Ірпінської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 13    

 

 

Актуальність теми. Значення кристалографії як науки про кристали пов`язане з 

надзвичайною поширеністю кристалічного стану речовини. Кристалографія є основою для 

більшості галузей промисловості і науки, у тому числі і фармацевтики, виробництва 

сільськогосподарських та продуктових товарів, авіації, обчислювальної техніки, видобутку 

корисних копалин та науки про космос. Окрім цього, вона використовується і під час створення 

майже усіх нових матеріалів. У зв’язку з цим, немає сумніву, що кристалографія відіграє 

надзвичайно важливу роль у розвитку наук та впровадження інновацій, для досягнення 

стабільного розвитку та побудови суспільства й економіки. Дане дослідження проводилось для 

того, щоб довести: без надбань геометрії неможливо було б дослідити та використовувати на 

практиці кристалічну речовину. 

 Мета і завдання досліджень.  Простежити еволюцію поглядів на природу кристалів, 

вивчити їх будову, форми і основні властивості.  

Для досягнення мети я поставила перед собою завдання:  

1. Вивчення основних геометричних понять про симетрію на прикладі кристалів. 

2. Дослідження простих і складних геометричних фігур і їх складових. 

3. Вивчення основних властивостей кристалів. 

4. Проведення дослідження загальних ознак багатогранників, використовуючи відомі 

геометричні формули та дослідити будову і  структуру сніжинки. 

Об’єкт  досліджень: кристалічна речовина, особливості її будови. 

Методи  досліджень:  

1. Вивчення літературних джерел із досліджуваної проблеми. 

2. Аналіз й узагальнення зібраних фактів. 

3. Дослідження з використанням LabCamera.  

Висновок. Лід і сніг, глина і пісок, мармур і граніт, сапфір і діамант, сіль і цукор, сотні інших 

речовин – все це кристали. І навіть у тваринному організмі вони існують. На їх основі утворилися 

молекули, що дали початок життя на планеті. Усі властивості, завдяки яким кристали так широко 

застосовуються, залежать від їх будови – просторової кристалічної решітки, опис якої став 

можливим лише завдяки геометрії.   
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СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

КОМБІНАТОРИКА В ЖИТТІ ЛЮДИНИ 

  

Автор: Ющенко Анастасія, учениця 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 

 

Комбінаторика – важливий розділ математики, знання якого необхідні представникам різних 

спеціальностей. З комбінаторними задачами мають справу фізики, хіміки, біологи, лінгвісти, 

спеціалісти по кодах. Проте більшість людей навіть і не чули про існування комбінаторики, що й 

забезпечує актуальність  теми нашого дослідження. 

Мета дослідження – відкрити комбінаторику як науку для пересічних людей і довести, що 

багато речей та явищ у нашому житті пов’язані з математикою, в нашому випадку – з  розділом 

елементарної математики. 

Виходячи із мети і гіпотези дослідження, нами були поставлені такі завдання: 

– дослідити історію розвитку комбінаторики та її поширення в сучасному світі; 

– розглянути сучасні приклади використання цієї науки в повсякденному житті 

людини; 

– дослідити ефективність використання комбінаторики в житті людини. 

Практичне значення проробленої роботи полягає в тому, що матеріали даної роботи 

можуть бути використані на уроках математики, факультативних  заняттях, на заняттях 

спецкурсів, при підготовці до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

 

СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

МАТЕМАТИЧНІ ПАРАДОКСИ ТА СОФІЗМИ 

 

 

Автор: Герасименко Сергій, учень 11 класу Комунального 

закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат» 

Науковий керівник: Маслова Юлія Петрівна, аспірант 

кафедри вищої математики Національного педагогічного 

університету ім. М.П. Драгоманова 
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Математика – наука дедуктивна. Це означає, що все, що в ній є, було цілком логічно, строго 

виведено з давно відомого. Проте зазвичай 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. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що розвиток математики невпинно зростає і 

набирає швидкості, а це впливає на розвиток інших точних наук. На сьогодні існує понад 50 

різних теорій (математичних), кожна теорія будується як чітка структура, що опирається на 

аксіоматичний погляд. Тому є важливим вивчення парадоксів та софізмів, причини їх виникнення, 

створення та шляхи подолання, оскільки саме парадокси та софізми дають поштовх до нових ідей і 

характеризують теорію як несуперечливу, повну. 

Об’єкт дослідження: парадокси та софізми в математиці. Предметом дослідження є 

вивчення різновиду парадоксів і софізмів, причини їх виникнення та шляхи подолання.  

Мета дослідження – знайомство з класами софізмів та парадоксів, встановлення їх природи і 

виникнення, створення шляхів їх подолання та утворення нових.  

Завдання дослідження:  

 Вивчити джерела, що відповідають даній темі; 

 Дослідити історію виникнення парадоксів в математиці; 

 З’ясувати, що таке твердження, та що означає істинність твердження; 

 Розглянути причини виникнення парадоксів; 

 Навчитися знаходити шляхи їх подолання. 

Наукова новизна одержаних результатів поляає в тому, що автор систематизував відомості 

про парадокси і софізми в математиці. Встановив шляхи їх вивчення та створив нові. 

Дана робота присвячена дослідженню парадоксів у математиці. Була розглянута теоретична 

частина щодо твердження в математиці, їх різновиди, поняття істинності 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. 

Під час написання даної роботи я познайомився з багатьма цікавими задачами, а саме: 

дізнався про такі парадокси, як «Ахілес і черепаха», «Стріла Зенона», «парадокс брехуна», я 

багато чого дізнався нового, особливо про теорію множин. 

На основі проведених досліджень можна зробити такі висновки: 

 Вивчено історичні і літературні джерела про виникнення в математиці помилкових 

тверджень. 

 Проведено пошуки логічних міркувань, які сприяють знаходженню істини. 

 Розглянуто можливості виникнення парадоксів та софізмів. 

 Вивчено природу парадоксів та софізмів в математиці. 

 Розглянуто різноманітні популярні софізми, антиномії і апорії. 

Матеріали даної роботи можуть бути використані на заняттях гуртка з математики. 
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СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНОГО МЕТОДУ В МАТЕМАТИЧНІЙ СТАТИСТИЦІ 

  

 

Автор: Чаус Тетяна, учениця 11 класу Бориспільського  

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» –   

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира   

Мономаха 

  Науковий керівник: Нестеренко Любов Іванівна, 

учитель  математики Бориспільського навчально-виховного 

комплексу  «Гімназія «Перспектива» - загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха, учитель- 

методист 

Графічний метод настільки міцно ввійшов в арсенал засобів наукового узагальнення і в 

методику наукових досліджень, що сучасну науку неможливо уявити без його застосування. 

Особливо велика роль цього методу в статистичних дослідженнях. 

Мета роботи – розглянути види графіків та визначити їх оптимальне використання, 

дослідити та систематизувати інформацію про генерацію та споживання електроенергії в 

Київській області та подати її у вигляді графіків та діаграм. 

Об’єкт дослідження: графічний метод математичної статистики. 

Предмет дослідження: статистичні дані про генерацію та споживання електроенергії в 

Київській області та дані про СЕС. 

В ході написання роботи були визначені такі завдання дослідження: 

 Дослідити і систематизувати інформацію про генерацію і споживання електроенергії в 

Київській області; 

 Подати цю інформацію у вигляді графіків та діаграм; 

 Подати у вигляді графіків та діаграм інформацію про генерацію СЕС; 

 Дослідити кожен з представлених видів графіків та визначити доцільність їх використання з 

різними цілями. 

Результати дослідження підводять до висновку, що: 

 для зображення змін у часі найоптимальнішими є гістограма та графік з маркерами; 

 для ілюстрації різниці в споживанні між галузями найкраще підходить секторна діаграма 

або лінійчата; 

 коли треба показати різницю між кількома галузями зі зміною в часі, найзручніше 

використовувати область. 
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СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

АЛГОРИТМИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КВАДРАТНИХ РІВНЯНЬ 

 

 

 

Автор: Мельниченко Гліб, учень 10 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, старший вчитель 

 

 Мета роботи – дослідити та вдосконалити теоретичну і практичну базу розв’язків 

квадратних рівнянь, показати, що крім алгоритмів розв’язування квадратних рівнянь за шкільною 

програмою існують ще декілька нестандартних,  несподіваних алгоритмів.  

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

рівняння» у сучасній науці, з іншого – широким застосуванням її при розв’язуванні різноманітних 

задач. 

Під час роботи досліджувались різні властивості коефіцієнтів квадратного рівняння, графічні 

способи розв’язування. 

Підсумком роботи є десять різних алгоритмів розв’язування квадратних рівнянь. 

Вивчення даної теми виявилось дуже цікавим. У процесі дослідження були зроблені деякі 

нові відкриття, пов’язані з темою роботи.  

 

 

СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ХОКЕЇ  

 

 

        

       Автор: Ширінова Сабіна, учениця 11 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим 

вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради  

      Науковий керівник: Зеленська Наталія Іванівна, учитель  

математики та інформатики Білоцерківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням інформаційних 

технологій Білоцерківської міської ради 

Хокей – це один із найбільш популярних видів спорту на нашій планеті. Необхідність 

вирішувати, як діяти у грі в хокей, виникає в багатьох спортивних ситуаціях: організація 

тренувань та змагань, комплектування спортивних команд, розподіл спортивних амплуа гравців, 

вибір тактики гри тощо.  Математична модель допомагає вибудувати план тренувань і належним 
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чином коригувати тренувальний процес, що виводить спортсмена на пік спортивної форми, 

мінімізуючи «фізіологічну ціну» спортивного результату. 

Мета дослідження: скласти й розв’язати математичні моделі в хокеї та проаналізувати 

функціонування утворених моделей. 

Предмет дослідження: розподіл спортивних амплуа гравців та ймовірна кількість шайб, які 

може забити хокейна команда «Білий Барс» у домашньому та гостьових матчах. 

Об’єкт дослідження: математичні моделі з елементами лінійної алгебри та теорії 

ймовірностей.  

Дане дослідження збагачує вміння та навички розв’язування задач із теорії ймовірностей, дає 

можливість розширити межі застосування математичного моделювання в хокеї та допомогти 

хокейним командам спрогнозувати ймовірність виграшу в матчі.  

 

 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

 

СЕКЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ І РЕЗУЛЬТАТ 

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ 

 

 

         

 Автор: Григор’єв Назар, учень 11 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої  школи I-III ступенів № 11 

Науковий керівник: Мельник Ірина Миколаївна, учитель 

фізики і астрономії Білоцерківської загальноосвітньої школи             

I-III ступенів №11, старший учитель 

 

Засвоєння знань з фізики неможливе без засвоєння методів наукового пізнання. Йдеться про 

методологічні знання й пізнавальні уміння, що виявляються у виконанні прийомів наукового 

пізнання і відповідних розумових дій. Предметом методологічних знань є загальнонаукові методи 

теоретичного пізнання: аналогії, моделювання, ідеалізація, формалізація, аналіз, синтез, індукція, 

дедукція, абстрагування та ін. 

Пізнавальні вміння в даному контексті – це методологічні знання в дії. Зрозуміло, що 

методологічні знання й відповідні їм пізнавальні уміння формуються й реалізуються через 

застосування відповідних прийомів наукових методів пізнання, а виявляються у виконанні 

відповідних розумових і практичних дій. Механізмом формування згаданих методологічних знань 

і відповідних пізнавальних умінь є процес розв’язування фізичних задач. 

Розв’язування задач є одним із важливих видів навчальної діяльності у процесі вивчення 

фізики. Розв’язати фізичну задачу – означає знайти рішення проблеми, яка закладена в її змісті. Це 
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вимагає свідомого застосування набутих теоретичних знань, глибокого розуміння суті фізичних 

явищ, законів, понять, зв’язків між фізичними величинами тощо. Здатність самостійно знайти 

спосіб розв’язку фізичної задачі є одним із основних критеріїв глибокого і свідомого засвоєння 

фізичних знань. 

Предмет дослідження: методи моделювання та аналогії – методологічні знання, які є 

потужним засобом для розв’язування саме творчих фізичних задач. Як відомо, задача вважається 

творчою, коли учню невідомі засоби і спосіб її розв’язку, тобто відсутня орієнтовна основа для 

пізнавальної діяльності. У даному випадку саме методи моделювання та аналогії виступають 

орієнтиром і засобом творчої пізнавальної діяльності. 

Мета дослідження: розкриття аспектів застосування методики всіх етапів моделювання та 

аналогії під час розв’язування пізнавальних фізичних задач; навчитися будувати адекватну 

теоретичну модель фізичної ситуації; дослідити фізичне явище через побудову та аналіз його 

теоретичної й математичної моделі; отримати нову інформацію про об’єкт пізнавальної задачі. 

Результатом дослідження є докладне вивчення методів моделювання та аналогії в процесі 

розв’язання фізичних задач. 

Модельний підхід до розв’язку фізичних задач дозволяє: 

- актуалізувати в процесі розв’язування задач математичні методи дослідження; 

- показати можливість пізнання реального світу шляхом зміни та ускладнення ідеальних 

моделей, що лежать в основі фізичних задач; 

- актуалізувати вивчення цілісної структури фізичних теорій, а не лише певної системи 

фізичних понять; 

- використовувати складові моделі задачі для конструювання розв’язання інших задач. 

Коли учень сам може будувати або усвідомлено відшукувати модель фізичного явища задачі, 

що відповідає проблемно-пошуковому, а іноді творчому рівню навчання, можна говорити про 

досягнення мети навчання фізики з елементами моделювання та аналогії. 

 

 

СЕКЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

 

МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЗЕМЛІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ 

 

 

 

Автор: Перчиць Віталій, учень 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія Перспектива»-

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» ім. Володимира Мономаха 

 Науковий керівник: Кравченко Марія Василівна, вчитель 

фізики Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

Перспектива»-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»                             

ім. Володимира Мономаха 

 

Актуальність цієї роботи полягає в тому, що магнітне поле – цікаве для вивчення явище, яке 

володіє особливими властивостями, які ніде не зустрічалися. 

Предмет дослідження: властивості магнітного поля Землі та його вплив на живі організми. 
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Мета дослідження: дізнатись, чи має магнітне поле вплив на живі організми, якщо має, то 

який. 

 Об’єкт дослідження: роль магнітного поля Землі в житті людей, тварин, рослин. 

Основні завдання дослідження:  

- провести аналіз; 

- вивчити вплив магнітного поля на рослинні організми; 

- визначити ефективність впливу магнітного поля; 

- ознайомитися з особливостями магнітного поля. 

Практичне значення. 

Ми навіть не замислюємося, скільки різних цікавих фізичних явищ існують навколо нас. 

Одне з них і є магнітне поле. Людське око не здатне побачити магнітне поле, але може відчути 

його вплив. 

Результатом дослідження є узагальнення знань про магнітне поле, його особливості та 

вплив на живі організми. 

У підсумку ми зробили такі висновки: 

  - магнітне поле – явище хоч і не помітне, але є не менш важливим у нашому житті; 

  - це явище було відкрито досить давно, але його продовжують досліджувати і в сьогоденні; 

- магнітне поле Землі - це силове поле, яке має безпосередній вплив на живі організми, що 

ми і теоретично, і експериментально довели. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 

 

АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ СИЛ У НАВАНТАЖЕНІЙ ПРУЖНІЙ СИСТЕМІ НА 

ПРИКЛАДІ МОДЕЛІ ПАВУТИНИ  

 

        

      

       Автор:  Сиваш Олег, учень 9 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи I-II ступенів №3 Вишгородського району 

      Науковий керівник: Петровська Ольга Вікторівна, 

 вчитель фізики Новопетрівської загальноосвітньої школи                  

I-II ступенів №3 Вишгородського району 

Актуальність роботи. Невпинний розвиток багатьох галузей науки і промисловості, зокрема 

аерокосмічної галузі, медицини, електроніки і так далі,  неможливий без застосування 

найміцніших матеріалів. Можна стверджувати, що прогрес напряму залежить від розвитку сфери 

людських знань, пов’язаних із вивченням міцності матеріалів. Із давніх-давен люди 

захоплювались як красою, так і незвичайними властивостями звичайної для нас павутини. 

Павутина завжди була предметом цікавості, починаючи від часів Давньої Греції (слід лише 

пригадати міфи про Арахну), і закінчуючи недавніми дослідженнями Андреаса Бауша із 

Політехнічного університету Мюнхена і Томаса Шайбеля з університету Байрейта, які розробили 
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мікромашину, здатну імітувати волокно павука. Це й не дивно, адже павутина є водночас одним з 

найбільш тонких і міцних матеріалів у природі. Вчені вважають, що матеріал штучної павутини 

може згодом використовуватися для виготовлення куленепробивних жилетів і оптичних волокон.  

Мета роботи. Дослідження властивостей будови павутини для встановлення залежності між 

будовою системи, її міцністю та розподілом сил у замкнутій системі.  

Новизна роботи. Існує багато експериментальних досліджень міцності павутини з огляду на 

структуру павутинного волокна та його будови. У данному дослідженні павутина розглянута як 

механічна система та встановлено залежність міцності даної системи від її будови.  

Завдання дослідження. Розглянути різні варіанти розташування волокон у павутині. Знайти 

оптимальний варіант розташування волокон, що забезпечує максимальне розвантаження системи. 

Висновки. У результаті дослідження було встановлено залежність міцності павутини від 

розташування її волокон. А також запропоновано варіант розташування структурних одиниць 

павутини з метою збільшення її міцності. Даним вимогам відповідає розташування ниток 

павутини у формі квадрату з діагональними перетинками.  

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 

 

БЕЗПРОВІДНА ПЕРЕДАЧА ЕНЕРГІЇ 

  

Автор: Гриньов Владислав, учень 11 класу Ставищенського 

навчально-виховного комплексу №2 «загальноосвітня школа І – 

ІІІ ступенів – юридичний ліцей» №2 ім. О. С. Паланського 

Науковий керівник: Коломієць Олег Олександрович, 

вчитель фізики і астрономії Ставищенського навчально-

виховного комплексу №2 «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

– юридичний ліцей» № 2 ім. О. С. Паланського   

 

 Актуальність дослідження. Наукова робота є коротким, але широким оглядом сучасного 

стану енергоресурсів людства. У роботі розглянутий розвиток енергетики як галузі народного 

господарства, еволюція джерел енергії, а також проблеми освоєння і використання нових ресурсів 

енергії, розглянуто можливість передачі електричного струму без проводів, яку в 19 столітті 

винайшов великий  вчений             Н. Тесла. Він намагався дати цю технологію людям для того, 

щоб людство користувалося електричним струмом безкоштовно. Великим нафтовим магнатам ця 

ідея не сподобалася, бо вони втратять прибуток. Вони зговорилися і не фінансували подальші 

розробки великого вченого. В 1905 році в США і в Європі було прийняте рішення не патентувати 

винаходи, які давали можливість отримувати електричний струм в великій кількості без великих 

затрат на його добуток – вільну енергію. В своєму останньому інтерв’ю Н. Тесла розповів своєму 

товаришу журналісту, що він розробив пристрій, який дає можливість отримувати велику 

кількість енергії без значних затрат і цей винахід дасть можливість в кожному домі мати 

автономне джерело енергії. Мрія великого фізика на сьогоднішній день не здійснилася. Нафтові і 
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газові магнати добилися свого. Після його смерті всі документи, які стосувалися безпровідної 

передачі енергії і енергії з атмосфери були засекречені. Людство продовжує платити за 

електроенергію. Особливо українці – тарифи на електроенергію в нас несправедливі. В нашій 

роботі ми намагаємося показати можливість безпровідної передачі енергії на основі котушок 

Тесла і використовувати цю енергію для різноманітних потреб. 

Мета дослідження: - перш за все ознайомитися з методом безпровідної передачі 

електричного струму. Виготовити пристрій, який передає електричний струм на відстань без 

проводів. 

Наукова новизна: багато компаній в світі виготовляють прилади для безпровідної передачі 

струму для зарядки мобільних телефонів і електромобілів. Ми в своїй роботі використовуємо 

котушки Тесли для передавання струму, які використовував сам Н. Тесла. Таким методом мало 

хто користується в світі і він маловивчений. Справжній метод передачі струму схований від 

людства. 

Завдання науково-дослідницької роботи: 

- ознайомити учнів з принципом передачі струму без проводів; 

- зібрати інформацію про будову інших подібних пристроїв; 

- розширити кругозір дітей; 

- розвивати конструкторські здібності, винахідливість, уяву,фантазію  тощо; 

- навчити виготовляти прилад для безпровідної передачі струму за принципом від простого 

до складного;  

- провести розрахунки матеріальниx витрат на виготовлення виробу; 

- впроваджувати нові технології, методичні надбання з питань навчання, виховання розвитку 

творчих здібностей дітей.  

Результатом дослідження є створення простого приладу для передачі струму, пояснення 

принципів його роботи, практичне застосування, шляхи удосконалення конструкції. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: наш прилад для передачі електричного 

струму здатний передавати електричний струм на відстань до 30 сантиметрів. Для живлення 

приладу ми використали 24 вольта і на відстані 20 сантиметрів лампочка на 26 вольт світилася на 

повну свою потужність. 

Практичне значення: дана розробка дасть можливість в майбутньому передавати 

електричний струм від однієї котушки багатьом споживачам для живлення різноманітних 

пристроїв, і бути енергетично-незалежними. 
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СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИНИ 

 

 

Автор: Довгальова Каріна, учениця 11 класу 

Лизогубовослобідського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 

Згурівського району 

Науковий керівник: Казько Марина Василівна, учитель 

фізики Лизогубовослобідського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» 

Згурівського району 

Актуальність теми дослідження. Оскільки речовини з високорозвинутою поверхнею дуже 

поширені в природі і техніці, вивчення поверхневих явищ представляє великий теоретичний і 

практичний інтерес. 

Поверхневі явища відіграють величезну роль в процесах обміну речовин, фармакодинаміки і 

фармакокінетики лікарських речовин. З цього випливає важливість теми, що вивчається, для 

біологів, медиків, фармацевтів-дослідників і фармацевтів-виробників. 

Об’єктом дослідження є поверхневі сили. Предметом – чинники, які впливають на 

поверхневий натяг рідини. 

Мета дослідження: експериментально визначити коефіцієнт поверхневого натягу різними 

методами, встановити залежність коефіцієнту поверхневого натягу від температури розчину та 

наявності домішок. 

Поверхневий натяг різних рідин неоднаковий і залежить від температури, полярності 

молекул, здатності утворювати водневі звязки та ін.  

Із підвищенням температури поверхневий натяг зменшується, оскільки середня відстань між 

молекулами збільшується, а отже, зменшуються сили міжмолекулярної взаємодії. 

Для поверхні розділу водний розчин-повітря поверхнево-активними називають речовини, 

здатні накопичуватися у поверхневому шарі, а відтак призводити до пониження поверхневого 

натягу води. Прикладами ПАР можуть бути такі речовини, як жири, мила, спирти та ін. 
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СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕЛЕКТРО-МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ  

EINSTEIN
TM   

«ФІЗИКА» 

  

Автор: Усенко Вадим, учень 10 класу Фурсівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білоцерківського 

району 

 Науковий керівник: Соболь Наталія Анатоліївна, 

вчитель математики та фізики Фурсівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білоцерківського 

району, вчитель-методист   

 

Мета даної науково-дослідницької роботи: виміряти за допомогою цифрового 

вимірювального комплексу «Ейнштейн» магнітну індукцію – силову характеристику магнітної 

складової електромагнітного поля; перевірити, чи відповідають одержані значення магнітної 

індукції граничним рівням магнітної індукції мобільних телефонів та оточуючих приладів; 

виробити рекомендації для безпечного користування мобільними телефонами різних виробників 

та безпечної експлуатації побутових приладів. 

Актуальність дослідження: контроль рівня електромагнітних полів різних пристроїв та 

безпечність їх використання. 

Новизна роботи: використання для вимірювання цифрового вимірювального комплексу 

«Ейнштейн». Така робота проводиться вперше. 

Об’єкт дослідження: електромагнітне поле побутових приладів. 

Предмет дослідження: магнітна складова електромагнітного поля побутових приладів та її 

відповідність до норм охорони праці. 

Завдання науково-дослідницької роботи:  

 Проаналізувати наукові джерела з теми дослідження, з’ясувати вплив електромагнітних 

полів на здоров’я і життєдіяльність людини; 

 Виміряти значення магнітної індукції електромагнітного поля мобільних телефонів, 

визначити найбезпечніші місця і найбільш небезпечні; 

 Виміряти значення магнітної індукції електромагнітного поля телевізора, холодильника, 

мікрохвильової печі; 

 Сформулювати рекомендації щодо безпечнішого використання побутових приладів. 

Результати дослідження: У своїй роботі я перевірив гіпотезу, що навколо побутових 

приладів існують електромагнітні поля. За допомогою цифрового вимірювального комплексу 

«Ейнштейн» я виміряв магнітну індукцію – силову характеристику магнітного поля. 

Опрацювавши наукову літературу, я оцінив виміряні значення і зрозумів, що вони є шкідливими 

для здоров’я людини. Я ознайомився з різними джерелами електромагнітних полів, природними і 

штучними, дослідив їхній вплив на людину. 
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 Вимірюючи магнітне поле мобільних телефонів однокласників та рідних, я зробив висновок, 

що потрібно: 

 обмежити час користування; 

 здійснювати розмови на відстані, використовуючи навушники;  

 не носити телефон близько біля себе; 

 в автомобілі закріплювати в окремому місці; 

 замінювати спілкування по телефону живим спілкуванням.  

 Вимірявши магнітне поле свого холодильника, я визначив найшкідливішу зону – за 

холодильником, і правий бік, ближче до стінки. 

 Вимірюючи магнітну індукцію мікрохвильової печі, я побачив, що виробник добре захищає 

прилад, екрануючи його металом. 

 Порівнявши магнітне поле комп’ютера і ноутбука, я зрозумів, що ноутбук менш шкідливий, 

але не можна його тримати на колінах і краще працювати без підключення до джерела електрики. 

Практичне значення. Наша робота стане в нагоді всім, хто піклується про своє здоров’я і 

користується мобільним телефоном та благами цивілізації. Також матеріал може бути 

використаний на виховних заходах «Безпека мобільного зв’язку» та  на уроках фізики в 9 (за 

новою програмою) та 11 класах. 

 

СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ  ТЕРТЯ  ЯК ФІЗИЧНОГО ЯВИЩА. ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ В ПРИРОДІ ТА ТЕХНІЦІ 

  

Автор: Хандурін Олександр, учень 10 класу 

Мигалківського навчально-виховного об’єднання 

Бородянського району 

Науковий керівник: Говорун Володимир Петрович, 

вчитель фізики Мигалківського навчально-виховного 

об’єднання Бородянського району 

 

Метою даного дослідження є виявлення, від яких фізичних величин залежить коефіцієнт 

тертя, та як корисно використати сили тертя в практичній діяльності людей; на основі одержаних 

результатів запропонувати практичне застосування. 

 Завдання науково-дослідницької роботи: 

1. ознайомитися з залежністю коефіцієнта тертя ковзання від фізичних величин;  

2. за допомогою дослідження з’ясувати, чому дорівнює коефіцієнт тертя ковзання для різних 

речовин; 

3. зробити висновки на основі одержаних результатів та визначити сфери їх застосування. 

У ході виконання даної роботи:  

1. Досліджено закономірності коефіцієнта тертя від площі стичних поверхонь та матеріалу, 

навантаження, шорсткості поверхонь та температури. 
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2. На основі досліджень запропоновано застосування явищ тертя у природі та 

автомобільному транспорті. 

3. Під час дослідження сил тертя вивчили різні види та дійшли висновків, що явище тертя 

потребує нових підходів до застосування у природі і техніці. 

У результаті дослідження зроблені висновки: сила тертя відіграє дуже велику роль у 

природі, техніці, в житті людини. Наше дослідження – маленька часточка можливих відкриттів 

для застосування сили тертя. Тому плануємо продовжити дослідження, це відкриє для нас нові 

можливості застосування сили тертя в природі та техніці. 

Науковою  новизною даного дослідження полягає в тому, що на сьогоднішній день ще не 

зовсім досліджено прояви сил тертя, а також не до кінця описано кількісно тертя. 

Практичне значення. Теоретичні та практичні результати цього дослідження можуть бути 

використані в природі та автомобільному транспорті, а також при виконанні лабораторних робіт 

на уроках фізики.   

 

СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЖИВИХ РОСЛИН 

  

Автор: Шемет Олена, учениця 9 класу Синяківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вишгородського 

району 

Науковий керівник: Сулейманова Тетяна 

Олександрівна, вчитель фізики та інформатики Синяківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вишгородського 

району 

 

Актуальність дослідження. Перспектива використання електроенергії живих рослин тісно 

пов’язана з нагальною проблемою вичерпності вуглеводневого палива в сукупності з закладеними 

ризиками і небезпеками, які таїть в собі ядерна енергія. Вирішення цієї проблеми вимагає 

теоретичного і експериментального дослідження можливості отримання електроенергії з живих 

організмів, не завдаючи їм шкоди. Вищевикладені факти мотивували виконання цієї роботи, мета 

якої – виявити і дослідити можливість отримання електроенергії живих рослин, яким сприяють 

для росту природно-кліматичні умови більшої частини України. 

Висновки. Досліджено можливість використання незатребуваного представниками флори 

продукту власного фотосинтезу, в результаті якого рослини утворюють поживні речовини, які 

забезпечують їх ріст, з надлишком. Не використані поживні речовини через коріння потрапляють 

у ґрунт. Бактерії з природного середовища довкола коріння намагаються знищити цей органічний 

залишок, в результаті чого електрони вивільняються як побічний продукт. Так виробляється 

електроенергія. 
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СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДОБУВАННЯ ВОДИ ТА 

РОЗПАЛЮВАННЯ БАГАТТЯ ПІД ЧАС ТУРИСТИЧНОЇ ПОДОРОЖІ 

 

 

 

Автор: Лановська Наталія, учениця 9 класу Білоцерківської 

спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів №16 

ім. М. О. Кириленка Білоцерківської міської ради 

Науковий керівник: Гаркуша Олена Іванівна, вчитель фізики та 

астрономії Білоцерківської спеціалізованої природничо- математичної 

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

ради 

Туризм – це величезне, ефективне й ще мало використане джерело можливостей для 

пізнання навколишнього світу й виховання людини. Кожен, потрапивши в ліс або гори, спочатку 

інтуїтивно, а потім і усвідомлено приходить до того, що знання законів природи необхідно й 

важливо враховувати та прораховувати у всіх їх проявах. У поході перед туристом постають 

складні завдання, та маючи в запасі багаж знань із фізики й кмітливість, можна знайти вихід із 

будь-якої ситуації.  

Мета та основні завдання дослідження: довести величезні можливості туризму в розвитку 

інтересу школярів до пізнавальної діяльності, а також для осмислення й застосування знань із 

фізики на практиці; знайти, опрацювати та систематизувати теоретичні відомості про застосування 

знань про фізичні явища в поході; переконатися в можливості добування та очищення води в 

похідних умовах, дослідження якості води; розглянути можливі способи й методи розпалювання 

багаття; дослідити ефективність даних методів, виявити переваги та недоліки їх використання; 

розвинути інтерес школярів до пізнавальної діяльності за допомогою туризму. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що зроблена спроба систематизувати 

теоретичний матеріал із даної теми й переконатися в справедливості запропонованих методів − 

добування й очищення води, розпалювання багаття – на практиці. Також було здійснено перевірку 

якості добутої води за допомогою підручних матеріалів, використовуючи фізичні методи. 

Практичне значення дослідження. 

У даній роботі не тільки систематизовано теоретичні відомості, а й розглянуто подальше їх 

застосування. Тому матеріали даної роботи можуть бути використані в навчальному процесі під 

час вивчення окремих тем із фізики, основ безпеки життєдіяльності та біології, на факультативних 

заняттях та можуть бути цікавими для загального кола читачів.  

Отримані результати дослідження та висновки: 

В процесі огляду і аналізу джерел інформації було: визначено фізичні методи добування та 

очищення води; систематизовано прийоми розпалювання багаття в похідних умовах за допомогою 

підручних матеріалів; зроблена спроба розкрити їх фізичний зміст. 

Під час експериментального дослідження: добуто воду такими методами, як метод Бріана 

Коваджа, за допомогою сонячного дистилятора, здійснено очищення води методами фільтрування, 
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кип’ятіння та SODIS; проведена перевірка якості добутої води на фізичні показники: запах, смак, 

прозорість, пінистість, жорсткість; розглянуто й розкрито принцип деяких фізичних методів та 

прийомів розпалювання багаття за допомогою підручних матеріалів, з’ясовано їх основні переваги 

та недоліки. 

 

 

СЕКЦІЯ:  АЕРОФІЗИКА ТА КОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ВІДОМОГО ВЧЕНОГО,  

 ВИПУСКНИКА КЛАВДІЇВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ 

 ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА РИБАЛКА - МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА ЮРЧЕНКА 

 

 

         

Автор: Карягін Гліб, учень 9 класу Клавдіївської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Олександра Рибалка 

Бородянського району 

Науковий керівник: Міщенко Олена Олександрівна, вчитель 

фізики та астрономії Клавдіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів імені Олександра Рибалка Бородянського району 

 

Астрономічні й астрофізичні дослідження космічного простору за допомогою космічних 

апаратів збагатили науку інформацією про космічне середовище, дали відповіді на багато 

запитань, однак ще більше поставили нових. Дослідження і освоєння космічних просторів 

насамперед розкривають людству таємниці будови Всесвіту, що в майбутньому дасть можливість 

всебічно пізнати всі земні явища й процеси. Ми завжди говоримо про відкриття, зроблені 

вченими, але рідко про людей, які розробляють обладнання, за допомогою якого і здійснюються ці 

відкриття. 

Тому проблема науково-дослідницької роботи випливає з потреби пролити світло на ще 

невідомі сторінки життя і наукової творчості Миколи Миколайовича Юрченка, всесвітньовідомого 

вченого в галузі космонавтики, доктора технічних наук, професора, Лауреата Державної премії, 

видатного випускника Клавдіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Олександра 

Рибалка.     

Отже, тема роботи – «Дослідження життя і творчості відомого вченого, випускника 

Клавдіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Олександра Рибалка - Миколи 

Миколайовича Юрченка».  

Метою дослідження є спроба на основі зібраних матеріалів розкрити роль і значення 

наукових відкриттів Юрченка М.М., дослідити його внесок у загальносвітову науку в галузі 

космонавтики, а також поповнити матеріали про видатних випускників нашої школи. 

Завдання наукової роботи: 

- вивчити наукову та спеціальну літературу з теми дослідження; 

- знайти та опрацювати матеріали про життя і наукові відкриття М. Юрченка; 
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- ознайомитися із принципом роботи систем електроживлення технологічних установок 

космічних апаратів; 

- описати результати дослідів, проведених у відкритому космосі, за допомогою обладнання, 

розробленого М. Юрченком та його командою; 

- дослідити внесок ученого у розвиток науки про космос та космонавтику. 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що головним завданням освіти  сьогодення є 

виховання у підростаючого покоління патріотизму, громадянськості, потягу до самоосвіти, до 

творчого зацікавленого читання. Тому важливо відкривати незвичайні постаті людей, життя і 

творчість яких можуть бути прикладом до наслідування. Саме такою людиною і був Юрченко 

Микола Миколайович.  

Методи дослідження: інтерв’ювання, пошукова робота, вивчення джерел, робота з Інтернет-

джерелами. 

Новизна роботи полягає в тому, що це перша спроба дослідити життя і наукову діяльність 

нашого видатного випускника, всесвітньовідомого вченого. 

Практичне застосування в тому, що матеріали дослідження можуть бути використані на 

заняттях у профільних фізико-математичних і природничих класах та в позакласній роботі. Це 

розширить знання учнів з фізики та астрономії і  допоможе професійно зорієнтуватися. Науково-

дослідницька робота доповнить  сторінки книги «Історія Клавдіївської школи в іменах 

випускників» та стане своєрідним дарунком пам’яті вченого, який пішов у грудні 2016 року. 

 

 

СЕКЦІЯ:  АСТРОНОМІЯ ТА АСТРОФІЗИКА 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ 

 

 

 

Автор: Кучеренко Максим, учень 9 класу Переяслав- 

Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Науковий керівник: Бован Андрій Васильович, учитель 

математики, фізики та астрономії Переяслав- Хмельницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

 

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 Переяслав-Хмельницький регіон та його жителів. 

            Для досягнення мети потрібно було виконати такі завдання: 

 опрацювати теоретичні джерела інформації з питань сонячної активності та впливу її на 

людину та її діяльність; 

 дослідити різні джерела інформації, що стосуються Сонця та його активності; 
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 провести порівняльний аналіз впливу сонячної активності на організм людини та на 

урожайність сільськогосподарських культур. 

Предметом дослідження є Сонце та прояви його активності: спалахи, протуберанці, сонячні 

плями, магнітні бурі.  

Об’єктом дослідження є вплив сонячної активності на 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 стверджувати, що сонячна активність суттєво впливає на погоду, на коливання клімату 

Землі, соціальні процеси планети і може бути цінна для правоохоронців та працівників сільського 

господарства.  

Практичне значення: матеріали дослідження можна використовувати для проведення 

факультативних занять із фізики, астрономії, біології, правознавства. 

Під час виконання даної роботи було встановлено, що збільшення сонячної активності 

призводить до збільшення злочинності, а також до збільшення врожайності.    

 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ РЕГІОНУ 

(НА ПРИКЛАДІ МІСТА БУЧА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

 

 

Автор: Рудницька Аліна, учениця 11 класу Бучанського 

навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №4 

Науковий керівник: Жучкова Валентина Миколаївна, 

учитель математики Бучанського навчально - виховного комплексу 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 4, учитель- методист 

 

Метою дослідження є аналіз наукових підходів щодо визначення сутності інвестиційного 

клімату держави, а також виявлення особливостей формування інвестиційної привабливості в 

регіонах. 

Проблема формування сприятливого інвестиційного клімату та підвищення інвестиційної 

активності окремих регіонів, зокрема Київської області, є недостатньо вивченою та вимагає 

ґрунтовних знань теорії й практики, формування сприятливого інвестиційного клімату та 

інвестиційної привабливості територій, що й зумовлює актуальність обраного напряму 

дослідження. 

Для досягнення мети дослідження потрібно вирішити такі завдання: 

 визначити сутність та взаємозв’язок понять «інвестиції» та «інвестиційний клімат»; 
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 охарактеризувати фактори, що зумовлюють інвестиційний клімат держави та територій;  

 проаналізувати особливості формування інвестиційного клімату, інвестиційні переваги та 

інвестиційні ризики України та регіону; 

 виявити основні характеристики інвестиційної привабливості в регіоні (на прикладі 

Київської області); 

 оцінити рівень сформованості інвестиційного клімату та інвестиційні ризики міста Буча. 

У процесі дослідження та аналізу інвестиційного клімату регіону (Київської області) на 

прикладі міста Буча було встановлено, що кожна територіальна одиниця має великий 

інвестиційний потенціал та є конкурентоспроможною, проте інвестиційний клімат не ідеальний. 

Попит на інвестиції значно перевищує пропозицію, тому інвестор зацікавлений обрати 

найкращі умови для залучення власного капіталу чи ведення бізнесу. У першу чергу він звертає 

увагу на регіони, які мають сприятливий інвестиційний клімат та меншу кількість інвестиційних 

ризиків. 

Нестача інвестицій є основною проблемою економіки України, адже їхня частка в основний 

капітал у ВВП становить лише близько 15%, у той час як для швидкого економічного зростання треба 

подолати поріг у 25%. Без збільшення кількості інвестицій немає сенсу сподіватися на стрімке 

економічне зростання. 

Сьогодні забезпечення поліпшення інвестиційного клімату в Україні залишається стратегічно 

важливим питанням. Інвестиції надходять постійно, але їх кількість є недостатньою, хоч і має тенденцію 

до зростання. Інвестори часто відмовляються від капіталовкладень у нашу країну, спираючись на 

потенційні ризики, що впливають на погіршення інвестиційного клімату не лише держави, а й 

регіону, міста. Навіть у такій несприятливій ситуації виокремлюють регіони, які є лідерами за 

кількістю залучених інвестицій. До них входить Київська область.  

Загалом, м. Буча є привабливим для населення та комфортним для життя, що сприяє формуванню 

позитивного інвестиційного іміджу міста. Незважаючи на позитивну динаміку інвестиційної діяльності, 

місто потребує залучення капіталовкладень у промисловість та підвищення інвестиційної активності, що 

дозволить поліпшити інвестиційний клімат. 
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СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 

 

 

 

Автор: Зубченко Катерина, учениця 10 класу 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Перша 

Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» 

Науковий керівник: Москаленко Василь Анатолійович, 

учитель Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Перша 

Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» 

 

 

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 другого боку, брак у молоді професійного 

досвіду знижує на ринку праці їх конкурентоспроможність, можливості працевлаштування та є 

причиною 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 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: 

- розкрити сутність, економічне значення та форми безробіття; 

- проаналізувати та систематизувати соціально-економічні причини виникнення 

молодіжного безробіття; 

- узагальнити методичні підходи та розглянути систему показників для комплексної оцінки 

рівня безробіття; 

- здійснити аналіз сучасного стану молодіжного безробіття в Україні; 

- дослідити основні тенденції молодіжного безробіття в Київській області; 

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

Білоцерківському районі; 

- узагальнити зарубіжний досвід регулювання політики зайнятості молоді та перспективи 
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впровадження в Україні; 

- розглянути можливі шляхи державного регулювання зайнятості й зниження молодіжного 

безробіття; 

- запропонувати інноваційні підходи до вирішення проблеми молодіжного безробіття. 

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 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 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

(НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ВТК «КРУП’ЯНИЙ ДІМ»»)  

 

 

 

Автор: Плохотнюк Олександра, вихованка гуртка 

Київського обласного комунального позашкільного навчального 

закладу «Мала академія наук учнівської молоді», учениця 11 

класу Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей-

МАН» Білоцерківської міської ради 

Науковий керівник: Сергієнко Олена Олександрівна, 

кандидат економічних наук, вчитель-методист, керівник 

гуртка Київського обласного комунального позашкільного 

навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» 

 

Актуальність роботи: Основним стратегічним ресурсом підприємства є персонал, а 

першочерговим завданням організації кадрової роботи на підприємстві - своєчасне забезпечення 

персоналом високої якості та оптимальної чисельності відповідно стратегії розвитку. У сучасних 

умовах розвитку економіки ефективне грамотне управління персоналом та організація кадрової 

роботи стають одними з ключових умов успішного менеджменту. Актуальність, теоретичне й 

практичне значення вирішення проблеми вдосконалення організації кадрової роботи та 

ефективного управління персоналом в цілому обумовили вибір науково-дослідницької роботи. 
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Мета роботи: розробка шляхів вдосконалення організації кадрової роботи та управління 

персоналом в цілому, впровадження яких сприятиме підвищенню ефективності діяльності 

підприємства. 

Завдання наукового дослідження: розкрити сутність та значення кадрової роботи в системі 

управління персоналом; визначити особливості регламентування та нормування організації 

кадрової служби; розглянути зарубіжний досвід управління персоналом та його застосування на 

українських підприємствах; дослідити динаміку техніко-економічних показників діяльності та 

надати оцінку організаційно-економічним передумовам функціонування ТОВ «ВТК “Круп’яний 

дім”» за 2014-2016 рр.; здійснити оцінку результативності управління персоналом та системи 

організації кадрової роботи підприємства ТОВ «ВТК “Круп’яний дім”»; розробити шляхи 

підвищення ефективності організації кадрової роботи та управління персоналом підприємства. 

Об’єктом дослідження є процеси управління персоналом на підприємстві.  

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти організації кадрової роботи на 

підприємстві. 

Наукова новизна одержаних результатів: вперше отримано: впровадження АСУ «Кадри» у 

роботу відділу управління персоналом ТОВ «ВТК «КРУП’ЯНИЙ ДІМ»» та оцінено її економічну 

ефективність; удосконалено: організаційну структуру відділу управління персоналом ТОВ «ВТК 

«КРУП’ЯНИЙ ДІМ»»; організацію навчання кадрів, ґрунтуючись на запропонованих критеріях 

ефективності навчання та оптимальних способах оцінки; набуло подальшого розвитку: напрямки 

раціональної організації кадрової роботи на підприємстві та дієві фактори підвищення 

ефективності її впровадження. 

Результатом дослідження є аналіз діяльності та розробка шляхів підвищення ефективності 

організації кадрової роботи та управління персоналом в цілому на мікрорівні.  

 

СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

СУТЬ КОНЦЕПЦІЇ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ  

ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЇЇ В АГРАРНОМУ РАЙОНІ 

 

 

Автор: Рурак Катерина, учениця 10 класу Ставищенського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – педагогічний ліцей № 1» 

Науковий керівник: Карпенко Наталія Олексіївна, 

учитель Ставищенського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – педагогічний ліцей № 1» 

 

Однією з найбільших нагальних проблем сьогодення є проблема  досягнення необхідної 

збалансованості між розвитком суспільного виробництва та станом навколишнього середовища. 

Ця збалансованість – запорука економічного й соціального прогресу як сучасного суспільства, так 

і прийдешніх поколінь. З огляду на поставлену проблему неабияку увагу привертає поняття 

«зеленої» економіки, яка вважається конкретним втіленням адекватного  взаємоузгодження 
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економічного, соціального та екологічного розвитку. Це  порівняно нова галузь економіки, 

перспективна, а тому вивчення та популяризація її є на сьогодні питанням актуальним.  

Отже, «зелена» економіка покликана створювати умови для збереження здоров’я нинішнього 

покоління, підвищення його матеріального добробуту, духовного і соціального розвитку, а все це 

слугуватиме основою прогресу людської цивілізації в майбутньому. До низки складових «зеленої» 

економіки, як правило, відносять виробництво екологічно чистої продукції й надання адекватних 

послуг, здійснення соціально відповідальних інвестицій, формування корпоративної соціальної 

відповідальності. 

Мета роботи: обґрунтувати зміст «зеленої» економіки, визначити її ключові принципи, 

висвітлити конкретні форми впровадження концепції  в Ставищенському районі. 

Предмет дослідження: механізми формування «зеленої» економіки в сучасних умовах. 

Об’єкт дослідження: стан та шляхи втілення концепції в Україні. 

Завдання дослідження: 

 розглянути нагальність та суть зеленої економіки; 

  розглянути сучасні дієві інвестиційні програми, спрямовані на реалізацію концепції; 

  дослідити перспективи впровадження «зеленої» економіки в Ставищенському аграрному 

районі. 

Практичне значення. Результати роботи можуть бути використані підприємцями, які 

прагнуть працювати у сфері енергоефективної економіки, вчителями у підготовці до семінарських 

та практичних занять, а також для розробки матеріалів конференцій, спецкурсів.  

Висновки. Шляхами реалізації концепції «зеленої» економіки є: впровадження сівозміни, 

органічне живлення рослин, правильне зберігання продукції. Але окремо у роботі звернули увагу 

на солому, тому що вважаємо її стратегічним ресурсом.  

Отже «зелена» економіка – це глобальний напрямок, що ґрунтується на альтернативних 

джерелах енергії та палива, технології екологічно чистого виробництва, чистих технологіях у 

веденні сільського господарства, «зеленому будівництві», а також програмах очищення повітря, 

води, ґрунту від забруднень, переробки та утилізації відходів і т.д.  

Проаналізувавши роботу, можна стверджувати, що саме «зелена» економіка може стати 

джерелом розвитку України. 
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СЕКЦІЯ:  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  

ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

 

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

 

       

Автор: Токовенко Анастасія, учениця 10 класу 

Білоцерківської гімназії № 2 

Науковий керівник: Плєшаков Анатолій Васильович,  

вчитель історії, відмінник освіти України, директор 

Білоцерківської гімназії  № 2   

 

Міжнародна трудова міграція є глобальним явищем, складність, обсяг і вплив якого постійно 

зростають. Трудова міграція стала частиною міжнародних економічних відносин. Так, у 

міжнародний обмін робочої сили в даний час включена більшість країн планети. Міграція являє 

собою складне суспільне явище, яке відрізняється значними масштабами і різноманітністю. Вона 

являє собою один з найбільш значущих індикаторів соціально-економічного добробуту 

суспільства.  

Предмет дослідження: вплив трудової міграції на економіку України. 

Мета дослідження - поглиблення теоретичних засад визначення економічної сутності 

трудової міграції, дослідження сучасного стану трудової міграції та визначення шляхів 

вдосконалення міграційних процесів в Україні.  

Результат дослідження: міграція формує демографічну структуру населення країни, 

визначає стан регіональних і локальних ринків праці. Для успішного проведення соціально-

економічної політики необхідно вміти прогнозувати величину і напрямок міграційних потоків, а 

для цього потрібно розуміти особливості трудової міграції, а також оцінювати її наслідки. 
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СЕКЦІЯ: ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ 

 

СУЧАСНІ КРИПТОВАЛЮТИ: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ В УКРАЇНІ 

 

 

 

Автор: Білохвост Тарас, учень 11 класу Іванківського 

районного ліцею, вихованець гуртка Київського обласного 

комунального позашкільного навчального закладу «Мала 

академія наук учнівської молоді» 

Науковий керівник: Димарчук Тетяна Вікторівна, 

вчитель економіки Іванківського районного ліцею, вчитель-

методист 

 

Актуальність дослідження. У нашій державі відбувається активний розвиток та 

використання «валюти майбутнього» - криптовалюти. Складаються всі умови, щоб Україна стала 

однією з найпрогресивніших країн у цій сфері. Але чи є у цього нового фінансового інструмента 

шанси стати основою нової економіки, чи він так і залишиться новою «іграшкою» для одиниць? 

Мета роботи: розкриття економічної сутності криптовалют та формування теоретичного 

висновку про її подальший розвиток в Україні. 

Наукова новизна роботи: зроблена спроба прорахувати та описати доцільність створення 

«ферми» в сучасних економічних умовах. 

Основні завдання дослідження:  

- ознайомитись із науковою літературою з даного питання;  

- проаналізувати етапи виникнення та розвитку криптовалюти у світі та в Україні; 

- ознайомитися з основними видами криптовалюти та їх особливостями; 

- проаналізувати принцип роботи криптовалюти та її правові основи обігу в світі та в 

Україні; 

- спрогнозувати перспективи розвитку криптовалюти в Україні; 

- прорахувати та економічно обґрунтувати доцільність купівлі чи виробництва сучасної 

криптовалюти (на прикладі біткоіну). 

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

- поняття криптовалюта ввійшло в масовий економічний обіг в 2009 році; 

- на сьогодні в Україні відсутня нормативно-правова база регулювання емісії, обігу та 

використання криптовалюти; 

- використання криптовалюти та її видів законодавчо закріплено в країнах з високим 

розвитком економіки та ігнорується, або заборонено в країнах з високим рівнем тіньової 

економіки; 

- до найпоширеніших видів криптовалюти відносять: біткоін (45% ринку), ефіріум або ефір 

(20% ринку) та ріпл (5% ринку); 

- проблеми функціонування криптовалюти в Україні: невизнання державою, незрозумілість 

оподаткування та не встановлення відповідальності за фінансування протиправної діяльності 

криптовалютою; несприйняття пересічними громадянами інформації про неї через надмірне 

перевантаження незрозумілими термінами; 
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- подолати проблеми функціонування криптовалюти можна через визнання криптовалюти на 

офіційному рівні та розробку нормативно-правових актів, через доступність інформації про 

криптовалюту та її можливості; 

- ціна біткоіну за два роки зросла майже у 18 разів; 

- сьогодні купувати біткоін вигідніше, ніж «видобувати». 

Практичне значення. Матеріал роботи можна використовувати учням, студентам, вчителям 

з метою підготовки до уроків, економічних турнірів, олімпіад. 

 

 

СЕКЦІЯ: ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ 

 

ДІАГНОСТИКА  ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА  

(НА  ПРИКЛАДІ ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ»  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

 

 

Автор: Бортнік Юрій, учень 10 класу Білоцерківського 

навчально-виховного об’єднання «Перша Білоцерківська гімназія - 

школа І ступеня» 

Науковий керівник: Москаленко Василь Анатолійович, 

учитель географії Білоцерківського навчально-виховного 

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

 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку національної економіки у зв’язку із 

підвищенням фінансових ризиків, що впливають на діяльність підприємств, спостерігається 

збільшення кількості фінансово-неспроможних суб’єктів господарювання в Україні. Надзвичайна 

мінливість ринкового середовища активізує деструктивний вплив як екзогенних, так і ендогенних 

чинників, що суттєво ускладнює умови ведення бізнесу в нашій країні, а нездатність вітчизняних 

підприємств своєчасно діагностувати вплив вищезазначених негативних факторів на їхню 

діяльність обумовлюють зростання потреби в ефективному антикризовому фінансовому 

управлінні. 

Виходячи із сказаного вище, актуальність теми роботи обумовлена, насамперед, 

стрибкоподібним зростанням частки підприємств-банкрутів через глобальну фінансову кризу, 

невідповідністю рівня інформаційного забезпечення антикризового фінансового управління 

сучасним підходам до ведення господарської діяльності, а також нагальною потребою в адаптації 

методології антикризового фінансового управління до об’єктивних вимог сьогодення. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є узагальнення та обґрунтування теоретичних 

положень і прикладних підходів до антикризового фінансового управління підприємством, 

розроблення рекомендацій щодо удосконалення механізму його забезпечення. Для реалізації 

поставленої мети було окреслено такі завдання дослідження: 

- розкрити сутність фінансової кризи на підприємстві та систематизувати зовнішні, 

внутрішні чинники виникнення кризових ситуацій; 
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- проаналізувати та систематизувати наукові підходи щодо сутності та змісту поняття 

антикризового фінансового управління підприємством; 

- розкрити методичні підходи та розглянути інструментарій діагностування кризового стану 

підприємства; 

- виявити фактори кризового стану на підприємствах харчової промисловості 

Кіровоградської області; 

- комплексно оцінити фінансовий стан досліджуваного підприємства на предмет схильності 

до кризи; 

- провести діагностику ймовірності фінансової кризи на досліджуваному підприємстві; 

- обґрунтувати рекомендації щодо прийняття рішень у системі антикризового фінансового 

управління; 

- розробити пропозиції з удосконалення методичних підходів до визначення стадії кризового 

фінансового розвитку підприємства. 

Об’єктом дослідження є процес здійснення антикризового фінансового управління на 

вітчизняних підприємствах. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні і науково-прикладні підходи до 

формування системи антикризового фінансового управління в умовах ринкових трансформацій 

(на прикладі підприємства харчової промисловості ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат»). 

Методи дослідження. Теоретичну і методичну базу роботи склали фундаментальні 

положення економічної теорії та теорії антикризового менеджменту, які викладені у наукових 

працях класиків економічної науки, дослідженнях сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених із 

питань фінансового менеджменту й антикризового фінансового управління. 

У процесі написання роботи були використані загальнонаукові методи досліджень: 

системний підхід – при визначенні сутності та концептуальних основ антикризового фінансового 

управління; логічно-теоретичне узагальнення. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 

 

СЕКЦІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНО-МОДИФІКОВАНОЇ СОЇ В СИРОВИНІ  

ТА ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ 

РЕАКЦІЇ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ 

 

 

 

Автор: Ребенко Катерина, учениця 11 класу Новосілківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вихованка гуртка 

«Екологи-краєзнавці» Києво-Святошинського РЦЕНТУМ 

Науковий керівник: Фоміна Олена Леонідівна, вчитель 

хімії, керівник гуртка-методист Києво-Святошинського 

РЦЕНТУМ 

 

Актуальність дослідження. В останні роки в усьому світі зріс інтерес до такої бобової 

культури як соя, що пояснюється рідкісним хімічним складом: в зерні сої міститься 38-40 % білка, 

20 % жиру, 25-30 % вуглеводів, мінеральні солі, ферменти, вітаміни. Цю культуру широко 

використовують в харчовій промисловості та для виробництва тваринних кормів. Зростання 

темпів вирощування сої спонукає науковців до пошуку шляхів зниження собівартості її 

вирощування. Саме з цією метою було створено генетично модифіковану лінію сої GTS 40-3-2, 

яка є стійкою до гліфосату амонію широкого спектру дії (торгова марка Roundup Ready®). Дана 

лінія культивується більше ніж у 20 країнах світу і займає 60% площі насаджень всіх ГМ-рослин. 

Тим часом в світі до сьогодні не припиняється дискусія щодо впливу генетично модифікованої 

продукції на здоров’я людини та на біологічне різноманіття. На сьогоднішній день посів ГМ-

культур в Україні офіційно заборонений і законодавство вимагає маркування всієї продукції щодо 

вмісту ГМО. Але в умовах глобальних економічних зв’язків жодна країна не зможе повністю 

убезпечити себе від ГМ-продукції. Результати досліджень різних лабораторій свідчать про 

присутність в Україні ГМ-лінії сої GTS 40-3-2 в значній кількості. Метод Real-time PCR 

(Полімеразної Ланцюгової Реакції  у реальному часі) дозволяє найбільш точно і швидко виявляти 

ГМО в зразках продукції, що надходить на наші ринки. 

Мета дослідження. За допомогою методу Real-time PCR (полімеразної ланцюгової реакції в 

реальному часі) оцінити можливість визначення ГМО, що можуть містити соєві продукти 

харчування після різних варіантів їх кулінарної обробки та в різних концентраціях. 

Завдання дослідження. 1) Ознайомитись з характеристикою культури сої; 2) Ознайомитись 

з особливостями ГМ-ліній сої GTS 40-3-2; 3) За допомогою полімеразної ланцюгової реакції в 

реальному часі дослідити продукти харчування, які містять ГМ-сою після різних способів 

кулінарної обробки; 4) Дослідити продукти харчування, які містять ГМ-сою в різних кількостях;              

5) Перевірити деякі соєві продукти харчування, які продаються в супермаркетах на вміст ГМО. 

Об’єкт дослідження. Соя та продукти з неї. 

Предмет дослідження. Виявлення ГМО в продуктах з сої.  
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Методи дослідження. Для виявлення ГМО ми використали метод полімеразної ланцюгової 

реакції в реальному часі, який є дуже точним. Виконання методики по виявленню ГМО 

передбачає наступні етапи: відбір та пробопідготовка зразків; виділення ДНК; постановка ПЛР в 

реальному часі; аналіз отриманих результатів. 

Місце та час проведення дослідження. Практичну частину досліджень виконано у відділі 

молекулярно-діагностичних досліджень Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК 

НУБіП України. Після інструктажу з техніки безпеки та отримання спеціального дозволу я була 

допущена до роботи в лабораторії.  

Наукова новизна та практичне значення одержаних результатів. Відпрацьовано 

методику та досліджено зразки бобів сої та деякі соєві продукти на вміст ГМО за допомогою  

методу полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі. Визначено вплив різних видів термічної 

обробки продуктів з сої на можливість визначення ГМО методом полімеразної ланцюгової реакції 

в реальному часі. Визначено вплив концентрації домішок ГМО на можливість їх визначення 

методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі. Отримані результати можна 

використовувати як рекомендації щодо можливості визначення ГМО в зразках сої та соєвих 

продуктах.   

Висновки.  

1) Всі види термічної обробки продуктів сої впливають на стабільність ДНК не в значній мірі 

і призводять лише до часткової деградації ДНК, тому ГМО можна виявити в будь-якій продукції 

методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі. Найбільша деградація ДНК 

виявляється після приготування продукції в мікрохвильовій печі та в мультиварці, а найменша – 

після духовки. 

2) Метод полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі має високу чутливість (0,05%) і 

дозволяє виявити наявність ГМ-ДНК сої в готових продуктах навіть в дуже малих кількостях і 

після будь-якої кулінарної обробки. 

3) При дослідженні соєвих продуктів, які продаються в місцевих супермаркетах, не 

виявлено жодного, який би містив ГМО. В більшості соєвих соусів не виявлено навіть ДНК сої. 

Отже, на наявність ГМО доцільно аналізувати лише сировину сої та продукти, які вироблені з 

цільної сировини. Продукти, які вироблені з ізоляту чи текстурату білка сої, аналізувати методом 

ПЛР недоцільно (оскільки кількість екстрагованої ДНК, є недостатньою для достовірного 

результату). 
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СЕКЦІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 

 

БІОЛОГІЧНО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ У ВИРОЩУВАННІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА СКВИРСЬКОМУ 

ДЕМОНСТРАЦІЙНОМУ ПОЛІГОНІ 

 

 

Автор: Нестеренко Катерина, учениця 11 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 

 

Актуальність дослідження. Протягом останніх років популяризація здорового способу 

життя і підвищення рівня екологічної свідомості населення та ряд екологічних чинників створили 

значні передумови для розвитку ринку органічної продукції в Україні. Переповнений 

низькоякісними товарами внутрішній ринок України стимулює споживачів до купівлі органічної 

продукції як альтернативи звичайній. Зацікавленість споживачів органічними продуктами 

підтверджують дані останніх соціологічних досліджень. Формування ринку органічних продуктів 

харчування в Україні відбувається під дією внутрішніх і зовнішніх чинників. Внутрішні чинники 

зумовлюють зростання попиту на безпечні та здорові продукти харчування. Зовнішні чинники 

спричинені динамічним зростанням світового ринку органічної продукції та зацікавленістю 

міжнародної спільноти в Україні як потенційно потужному виробникові такої продукції. 

[Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир: «Полісся», 2013. – 492 с.] 

Сучасне сільське господарство створює для жителів планети цілу низку гострих екологічних 

проблем. Їх успішне розв’язання можливе тільки на основі раціонального природокористування, 

здійснення комплексної системи заходів з охорони природи і підвищення продуктивності 

землеробства і тваринництва. Вирішує частково ці проблеми органічне виробництво, на основі 

якого можна отримувати екологічно чисту продукцію. Органічне сільське господарство 

ґрунтується на принципах природних екологічних систем і циклів, працюючи і співіснуючи з 

ними та підтримуючи їх. 

Мета:  

Аналіз результатів досліджень органічного виробництва на Сквирській дослідній станції 

органічного виробництва ІАП Національної Академії аграрних наук України. 

Завдання: 

1. Проаналізувати врожайність 11 сортів пшениці озимої вітчизняної та зарубіжної селекції, 

вирощені за технологіями виробництва органічної продукції. 

2. Здійснити агрономічну оцінку сортів пшениці на демонстраційних ділянках. 

3. Визначення ефективності біопрепаратів, рекомендованих до застосування в органічному 

виробництві. 
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4. З’ясувати залежність врожайності сортів пшениці озимої Подолянка і Поліська 90 від 

застосування біопрепаратів трьох компаній. 

5. З’ясувати ефективність застосування в органічному виробництві сидератів, як проміжної 

культури і визначити найкращі попередники.  

Об’єкт дослідження: екологічні аспекти технології органічного виробництва на полігоні 

Сквирської дослідної станції органічного виробництва Інституту агроекології і 

природокористування Національної академії аграрних наук України.  

Предмет дослідження: сорти ярої та озимої пшениці, гороху; сидеральні культури; 

біопрепарати. 

Методи досліджень. При проведенні досліджень використовували такі методи: польовий 

(польові досліди, фенологічні спостереження, біометричні виміри рослин, облік урожаю); 

лабораторний (дослідження якості зерна та насіння); розрахунково-порівняльний – оцінка 

врожайності; математичної статистики та графічне відображення даних в дослідах. 

 

СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

 

 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ - НЕІНФЕКЦІЙНА ЕПІДЕМІЯ XXI СТОЛІТТЯ  

     

  

Автор: Садова Анна, учениця 43 групи (11 класу)  

Славутицького ліцею Славутицької міської ради 

Науковий керівник: Артем’єва Ірина Вікторівна, 

учитель біології Славутицького ліцею Славутицької міської 

ради 

 

Мета роботи: дослідження цукрового діабету як найнебезпечнішої неінфекційної епідемії 

ХХІ століття. 

 Актуальність теми. «Неінфекційна епідемія XXI століття» — цукровий діабет — затягнула 

у свій вирій близько 3% населення Землі, із яких третина потребують щоденних ін’єкцій інсуліну. 

ЦД вважається найбільш драматичною сторінкою сучасної медицини, оскільки йому притаманна 

рання інвалідизація і висока смертність від ускладнень. Цілком зрозуміло, що якість життя хворих 

на ЦД оцінюється насамперед належною компенсацією захворювання.  

Але, більшість ускладнень ЦД можна попередити та уникнути високих витрат на їх 

лікування, забезпечивши своєчасне виявлення цього захворювання та його повноцінне лікування.  

Основною умовою ефективного лікування хворих є безперебійне забезпечення їх сучасними 

цукрознижуючими препаратами, засобами введення інсуліну, а також засобами самоконтролю. 

Обов’язок лікаря — забезпечити хворому можливість свідомо обирати спосіб життя за особистими 

уподобаннями. Досягти цього можна лише за умови, якщо хвора людина правильно 

поінформована та мотивована, добре усвідомлює відповідальність за своє власне здоров’я та 

володіє навичками самоконтролю. 

Новизна роботи полягає в тому, що вперше порівняно ризик розвитку  цукрового діабету у 
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ліцеїстів та їх батьків і розроблено рекомендації щодо профілактики даного захворювання. 

 Завдання науково-дослідницької роботи: 

 опрацювати відповідну фахову літературу і проаналізувати особливості метаболізму 

вуглеводів в організмі людини; 

 ознайомитися з типами ЦД, клінічними характеристиками його форм та ступенів, 

проаналізувати його наслідки; 

 оцінити ризик  розвитку ЦД у різних вікових категоріях  та дослідити власний ризик щодо 

ймовірності виникнення захворювання; 

 запропонувати профілактичні заходи, що запобігають діабету. 

Результатом роботи є практичні рекомендації щодо профілактики цукрового діабету у 

різних вікових категоріях. 

У ході виконаної роботи зроблено висновки про існування чіткої кореляції між віком 

респондентів та ймовірністю захворюваності на цукровий діабет. 

Практичне значення роботи. Ця робота може бути використана для поглиблення знань про 

ендокринну регуляцію та метаболізм людини. Матеріали дослідження можуть використовуватись 

під час вивчення таких тем: «Ендокринна регуляція», «Вуглеводи», «Генетика людини», 

«Гіподинамія». 

 

СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ГІПЕАСТРУМІВ У ДОМАШНІХ УМОВАХ 

 

 

       

       Автор: Куліш Софія, учениця 33 групи ліцею (10 класу)  

Славутицького ліцею Славутицької міської ради 

       Науковий керівник: Микитенко Ірина Владиславівна, учитель 

хімії Славутицького ліцею Славутицької міської ради вчитель-

методист   

Мета роботи: дослідження оптимальних умов вирощування та розмноження гіпеаструмів у 

закритих приміщеннях, реалізація сортових гіпеаструмів через торгівельну мережу України. 

Актуальність теми. Важливе завдання флористів, квітникарів-аматорів - враховувати 

морфофізіологічні особливості рослин та особливості приміщень, де їх культивують. В умовах 

сучасного інтер’єру, який характеризується високими показниками освітлення і низькою 

відносною вологістю повітря, особливий інтерес представляють гіпеаструми. Специфіка 

екологічних і морфологічних властивостей цих цибулинних дає можливість вирощувати їх при 

значних інтервалах температур, інтенсивній інсоляції, а також при сухості повітря і земляного 

субстрата. Тому гіпеаструми доволі часто зустрічаються в наших оселях. Але проблемою багатьох 

цінителів цих дивовижних рослин, що квітують переважно взимку, коли так мало яскравих 

кольорів навколо – відсутність квітів на рослинах протягом багатьох років. 
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Як досягти квітнення цих дивовижних рослин щороку? Саме вивченню цих питань 

присвячена моя робота. 

Новизна роботи полягає в тому, що була зроблена спроба узагальнити відомості щодо 

різноманітності сортових гіпеаструмів, що реалізувалися в  торгівельній мережі України за 

останнє десятиліття. Виявлено основні помилки, що допускають квітникарі при  вирощуванні 

гіпеаструмів, надано  рекомендації, як досягти щорічного квітнення. Вирощено гібриди власної 

селекції. 

Завдання науково-дослідницької роботи: 

1. З’ясувати географічне поширення рослин роду Гіпеаструм; 

2. Проаналізувати різноманітність сортових гіпеаструмів, що надходили в торгівельну мережу 

України за останні 10 років; 

3. Дослідити особливості вирощування гіпеаструмів; 

4. Дослідити найважливіші способи вегетативного та статевого розмноження; 

5. Дати рекомендації квітникарям-аматорам, як досягти щорічного квітнення. 

Результатом роботи є рекомендації щодо вирощування та розмноження гіпеаструмів у 

закритих приміщеннях; вирощено гібриди власної селекції; складено списки сортових та видових 

гіпеаструмів, що надходили в торгівельну мережу України за останні 10 років згідно їх положення 

у класифікаційних групах. Виявлено помилки на вебсторінках інтернет-магазинів, що реалізують 

гіпеаструми, та на форумах квітоводів щодо приналежності сортів до певних класифікаційних 

груп, прийнятих торгівельними фірмами Нідерландів і визначених KAVB.   

У ході виконаної роботи зроблено висновки про те, що в Україні переважають сортові 

гіпеаструми нідерландської селекції. Запорукою щорічного квітнення є дотримання 

морфофізіологічних особливостей даного роду рослин. Найважливішою помилкою при 

вирощуванні гіпеаструмів у домашніх умовах є порушення сезонної вегетації, тобто відсутність 

обов’язкового періоду спокою.  

Практичне значення роботи. Робота може бути використана для поглиблення знань про 

кімнатні рослини родини Амарилісових роду Гіпеаструм. Матеріали дослідження можуть 

використовуватись флористами, квітникарями-аматорами, під час вивчення курсу «Рослини», 

«Екологія», а також  в гуртковій роботі з біології. 

 

СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА 

 

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАНОЧАСТИНОК ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ 

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КУРЕЙ-НЕСУЧОК 

 

 

       Автор: Никоненко Анна, учениця 10 класу Білоцерківської 

спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 

імені М.О.Кириленка   

       Науковий керівник: Цехмістренко Світлана Іванівна, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри хімії 

Білоцерківського національного аграрного університету 
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 Проблема виготовлення та використання наночастинок діоксиду церію для підвищення 

продуктивності курей-несучок, яка зараз переживає справжню наукову революцію, пов’язану, 

насамперед, з потребою виготовлення дієвих та безпечних біологічно активних сполук. У роботі 

наведені матеріали, які пов’язані з поширенням лантаноїдів у природі, біологічною роллю церію 

та його впливом на організм тварин та птиці.  

Предмет дослідження: біотехнологія одержання комплексного препарату наночастинок 

діоксиду церію та його вплив на організм курей-несучок. Вивчення біохімічних змін в організмі 

курей за введення препарату наночастинок діоксиду церію, зоотехнічні та господарські показники.  

Мета досліджень: розробка технології одержання нових антиоксидантів на основі діоксиду 

церію та вивчення ефективності використання НДЦ для курей-несучок.  

Результатом дослідження є участь у розробці та виготовленні наночастинок діоксиду 

церію. Встановлення позитивного впливу наночастинок діоксиду церію на продуктивність курей-

несучок, зокрема на яйценосність, якісні показники яєць та збереження птиці.  

 

 

СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЯ  ЯКОСТІ ВОДИ РІЧКИ АЛЬТА МЕТОДОМ ВУДІВІССА 

  

Автор: Харченко Анна, учениця 10 класу Пeрeяcлaв-    

Хмeльницькoї зaгaльнoocвiтньoї шкoли I-III ступенів №7 

Науковий керівник: Коваленко Надія Вікторівна, 

вчитель біології Переяслав-Хмельницької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №7 

 

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 – дослідити ступінь якості води річки Альта 

методом Вудівісса. 

У відповідності з поставленою метою основна увага була зосереджена на вирішенні таких 

завдань: 

 проаналізувати наукову літературу з питань біологічних особливостей  індикаторних видів 

безхребетних, що використовуються в визначенні якості води методом Вудівісса; 

 охарактеризувати метод Вудівісса; 
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 дати біологічну характеристику біоіндикаторних видів; 

 за допомогою методу біоіндикації Вудівісса експериментально дослідити рівень якості води 

річки Альта. 

Результати дослідження. 

1. Біоіндикація – метод оцінки якості води та екологічного стану водойми за складом видів-

індикаторів або структурними показниками угруповань. Біоіндикація дозволяє оцінити результат 

впливу забруднення води на видовому, популяційному рівні, а також на рівні угруповань та 

екосистем.  

2. Метод Вудівісса дозволяє проводити біоіндикацію стану водойм на основі значення 

індексу, що базується на зменшенні видового різноманіття фауни в умовах забруднення та на 

характерній послідовності зникнення з водойми різних груп тварин у разі посилення забруднення. 

3. Види, що характеризують водойму з високою якістю води це – личинки одноденок, 

веснянок та волохокрильців. Всі три види належать до комах, у яких стадії личинки і лялечки 

живуть в водоймі, а доросла стадія в наземно-повітряному середовищі, ці види вимогливі до 

забезпечення киснем, чутливі до евтрофікації, тобто збагачення води органікою. До 

макробезхребетних, здатних виживати в умовах сильного забруднення органічними речовинами, 

належать як види, вимогливі до киснезабезпечення (бокоплав, живородка звичайна, горошина 

річна), так і невимогливі (олігохети, молюски-ставковики, рачок водяний віслючок, личинки 

комарів-дзвінців). 

4. Експериментально досліджено рівні якості води річки Альта методом біоіндикації 

Вудівісса. Використовуючи цей метод,  нами встановлено, що якість води в річці Альта різна на 

різних станціях. Так, на станції №1 (мікрорайон Борисівка) якість води має найгірші показники і 

відповідає класу V (дуже брудна), що, можливо, пов’язано з активним випасанням худоби на цій 

ділянці річки і накопиченням в воді продуктів життєдіяльності тварин. Найвищий ступінь якості 

води в нашому дослідженні є на станції №2 (острів Казок), що відповідає III класу (забруднена). 

Можливо, це  пояснюється наявністю екологічно чистої паркової зони на березі цієї станції. 

Ступінь якості води на станції №3 (район гаражного кооперативу), де він відповідає класу IV 

(брудна). Ймовірно, це пов’язано з витоком із території гаражного кооперативу стічних вод, що 

містять миючи засоби, якими користуються власники автомобілів.  Отже, ступінь якості води, за 

результатами досліджень, залежить (на нашу думку) від ступеня навантаження антропогенного 

фактору. 

5. Результати дослідження можуть використовуватися активістами природоохоронного руху, 

школярами, які роблять перші кроки у пізнанні природи, дозволять ознайомитися із тваринним і 

рослинним світом водойм, що є у своїй місцевості, провести попередню оцінку якості води в них, 

організувати екологічний моніторинг їхнього стану, спрогнозувати перспективи. Отримані 

результати дозволять розпочати роботи щодо розробки комплексу заходів із покращення еко-

логічної ситуації в своїй місцевості. 
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СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СИНАНТРОПНОЇ ОРНІТОФАУНИ ВОЛОДАРЩИНИ 

 

 

Автор: Ототюк Ольга, учениця 11 класу Комунального 

закладу «Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 

Науковий керівник: Шинкарук Галина Станіславівна, 

вчитель біології Комунального закладу «Володарська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 

Мета роботи: виявити сучасний стан орнітонаселення культурного ландшафту 

Володарського району, з’ясувати динаміку змін орнітоценозів та визначити перспективи їх 

розвитку при поглибленні і розширенні антропогенного впливу. 

Актуальність дослідження: Поглиблення і розширення антропогенного впливу на фауну, 

біологію та екологію птахів робить актуальними дослідження характеру, послідовності і наслідків 

цих змін. Вони важливі для прогнозування подальшої антропогенної трансформації екосистем, 

визначення механізмів, управління ними з метою максимальної збереженості та розвитку їх у 

потрібному людині напрямку. 

Новизна одержаних результатів: Вперше на території  району за єдиною методикою 

проведено обліки птахів у антропогенних екосистемах різного рівня трансформації. Подано 

характеристики фауністичних угруповань і особливостей населення птахів різних антропогенних 

територій, порівняння яких дозволило встановити певні закономірності при зростанні 

антропогенних навантажень на екосистеми від слабо змінених лісових біотопів до повністю 

урбанізованих. 

 Завдання науково-дослідницької роботи: 

1. Встановити видовий та кількісний склад птахів, вивчити і порівняти їх щільність та біомасу 

у різних за ступенем урбанізації антропогенних екосистемах (у гніздовий та зимовий періоди) 

згідно прийнятого поділу у такому ряду: слабо змінені лісові території вторинні широколистяні та 

сосново-листяні ліси) – сильно змінені – перетворені території (житлові квартали селища). 

2. Проаналізувати зміни орнітонаселення за трофічним, топічним показниками та за типом 

фауни при поступовому посиленні антропогенного впливу на природні екосистеми аж до повної їх 

урбанізації. 

3. Виявити сезонні зміни у населенні птахів цих територій. 

4. Вивчити орнітокомплекси населених пунктів Володарського  району. 

Результати дослідження: Найбільш суттєво розрізняється населення птахів слабо змінених і 

повністю урбанізованих екосистем. Найподібнішими у видовому складі виявились різні слабо 

освоєні лісові території. Високий коефіцієнт подібності за щільності орнітонаселення відмічено 

між широколистяними і сосново-листяним лісом. Трохи нижчий ступінь схожості виявлено між 
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лісосмугами та слабо трансформованими екосистемами лісів, а також між парками та лісосмугами. 

Найменш схожими є слабо змінені та урбанізовані території, так як щільність лісових птахів у 

житлових кварталах невелика. Є частка синантропних птахів, які у лісах або не гніздяться, або 

гніздяться у незначній кількості. 

При урбанізації відбуваються зміни у співвідношенні трофічних та топічних груп птахів. 

Комахоїдні і комахо-рослинноїдні птахи заміщуються всеїдними птахами, які використовують 

корми антропогенного походження. Зменшується доля птахів, що гніздяться на землі і в нижньому 

ярусі деревної рослинності, аж до повного зникнення цієї групи у центральних частинах селища. У 

житлових кварталах переважають види скельного комплексу. 

 

СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА 

 

ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА РАДІОНУКЛІДІВ В СИРОВИНІ ДЕЯКИХ 

ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН 

 

 

 

Автор: Самойленко Вікторія, учениця 11 класу Ірпінської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 з 

вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої 

Науковий керівник: Юрченко Ольга Євгеніївна, учитель 

біології, екології Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) 

імені Заріфи Алієвої 

 

 Небезпека, яка зростає у зв’язку з забрудненням навколишнього середовища радіоактивними 

речовинами, належить до числа найбільш актуальних проблем сьогодення. Після аварії на ЧАЕС 

більша частина території України забруднена радіонуклідами і важкими металами. Останні 

внаслідок міграції в грунті і воді потрапляють у рослинні і тваринні організми. Оскільки 

забруднені території продовжують використовуватись для ведення сільськогосподарських робіт і 

вирощування лікарських рослин, то стає актуальним питання про забрудненість лікарської 

сировини важкими металами і радіонуклідами.  

 Дані проведеного дослідження можуть бути використані для визначення групи лікарських 

рослин, які можуть вирощуватись в межах Приірпіння, а які кумулюють елементи-забруднювачі і 

повинні вирощуватись тільки на чистих територіях.  

         Предмет дослідження: забрудненість навколишнього середовища і наявність у 

сировині деяких лікарських рослин радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 та важких металів. 

 Мета дослідження: визначити вміст радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 та вміст важких металів у 

сировині деяких лікарських рослин, що вирощувались на території Приірпіння та визначити групу 

рослин, які кумулюють елементи-забруднювачі і сировину яких не можна вживати  в якості 

лікарських засобів.   
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       Завдання дослідження:   

1.  Опрацювати наукову літературу з предмету дослідження.  

2.Зібрати сировину деяких лікарських рослин, підготувати її до експерименту. 

3. Експериментально визначити вміст радіонуклідів Sr-90 і Cs-137 та вміст   важких металів у 

сировині дослідних рослин. 

4. Розглянути вплив радіонуклідів Sr-90 і Cs-137 та важких металів на організм рослин, 

тварин та людини. 

5.Обчислити коефіцієнт переходу і коефіцієнт накопичення.  

6.Порівняти отримані результати і зробити висновки.              

Результат дослідження: 

 вивчили забруднення навколишнього природнього середовища радіонуклідами та важкими 

металами; 

 зібрали сировину деяких лікарських рослин у Приірпінні та підготували її для дослідження; 

 визначили вміст радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 та вміст важких металів у сировині дослідних 

лікарських рослин, розглянули їх вплив на організм рослин, тварин та людини;  

 визначили групу рослин, що накопичують елементи – забруднювачі; 

 порівняли отримані результати та зробили висновки. 

 

СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВАКЦИНАЦІЇ ДІТЕЙ МІСТА ВИШНЕВЕ 

 

 

 

Автор: Штакал Анна, учениця 11 класу Вишнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Києво-Святошинського 

району 

Науковий керівник: Лисенко Оксана Олександрівна, вчитель-

методист Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

Києво-Святошинського району 

 

Актуальність дослідження визначається високою медико-соціальною значимістю проблеми 

вакцинації. Зростаюча тенденція до відмови від вакцинації, в тому числі і дітей, є серйозною 

загрозою здоров’ю. Тема вакцинації останні роки входить до десяти найпопулярніших у ЗМІ 

та найболючіших у суспільстві проблем. Більшість сучасного населення країни мають 

недостатній рівень інформаційної забезпеченості щодо використання та дії вакцин, внаслідок чого 

відмовляються від такого дієвого способу профілактики смертельних захворювань. Саме через це 

актуальним є вивчення стану вакцинації дітей          м. Вишневе, виявлення причин відмови 

батьків від вакцинації та проведення просвітницької роботи щодо важливості вакцинації серед 

різних верств населення  що дозволить полегшити діяльність медичних працівників та поліпшить 

профілактичну роботу з метою запобігання смертельно небезпечним хворобам. 

Мета дослідження: проаналізувати стан вакцинації дітей в м. Вишневе  визначити фактори, 

що формують ставлення батьків до щеплень.   
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     Завдання дослідження: 

1) Вивчити стан забезпеченості медичних закладів м. Вишневе належними вакцинами. 

2) Провести соціологічне опитування серед батьків, що мають дітей віком до 18 років щодо 

стану обізнаності у сфері вакцинації. 

3) На підставі результатів дослідження зробити висновки про стан вакцинації дітей та 

причини відмови батьків від вакцинації. 

4) Розробити рекомендації батькам щодо вакцинації дітей. 

5) Провести агітаційно-роз’яснювальну роботу з питань важливості вакцинації. 

Методи досліджень: У процесі дослідження для розв'язання поставлених завдань були 

застосовані теоретичні методи: теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми дослідження, 

систематизація та узагальнення отриманої інформації. Емпіричні методи: тестування; методи 

математичної і статистичної обробки даних. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Досліджено стан вакцинації дітей м. Вишневе, визначено основні причини відмови батьків 

від вакцинації дітей, враховуючі які, з метою зменшення відмов, розроблено агітаційно-

просвітницьку брошуру для батьків. 

Практичне значення одержаних результатів.  

Одержані результати досліджень можуть бути використані для санітарно-просвітницької 

роботи серед батьків з метою підвищення рівня їх загальної культури і знань з питань вакцинації 

та профілактики захворювань. 

У результаті проведених досліджень встановлено: за останні три роки ситуація з 

постачанням вакцин в Україні безпосередньо та в лікарнях м. Вишневе зокрема, покращилась; 

ставлення вишнівчан, до профілактичних щеплень значною мірою зумовлені впливом ЗМІ і 

суспільною думкою (друзі, знайомі), ніж порадами фахівців; третина респондентів мають страх 

перед ускладненнями, що можуть спричинити щеплення при цьому не розрізняють поняття 

«поствакцинальна реакція» і «поствакцинальне ускладнення».  

 

СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

МИТЬ «НАСОЛОДИ» ЧИ 15 ХВИЛИН ЖИТТЯ? 

 

 

 

Автор: Курносова Анастасія, учениця 10 класу 

Білоцерківської  спеціалізованої природничо-математичної школи 

І-ІІІ ступенів № 16 імені М.О.Кириленко   

Науковий керівник: Яценко Олена Анатоліївна, вчитель 

хімії Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної 

школи І-ІІІ ступенів № 16 імені М.О.Кириленко 

 

Актуальність теми.  Проблема тютюнопаління дуже актуальна для України. Наша 

держава відноситься до 11 країн Європи з найбільшим рівнем поширеності цієї шкідливої 

звички.  
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Згідно з опитуванням за 2016 рік, 24% дорослого населення України (тобто кожен четвертий) 

- курці. За даними соціологічних досліджень в Україні палить кожний третій підліток 12-14 років.  

Тютюн – найглобальніший вбивця. Кожних 8 секунд у світі помирає 1 людина від цієї 

згубної звички. Одна цигарка коштує тому, хто її палить  п’ятнадцяти хвилин життя (!).  

Курець губить не тільки себе, але і людей, які його оточують, адже в цигарковому димі 

міститься «букет» шкідливих речовин.  

Об’єктом дослідження є тютюнові вироби – цигарки різних марок. 

Предметом дослідження є якісний склад цигарок та тютюнового диму та вплив їх хімічного 

складу на організм людини. 

 Мета дослідження: проаналізувати доступну інформацію про тютюнопаління, 

ознайомитись з якісним складом цигарок і тютюнового диму та довести шкідливий вплив їх 

компонентів на організм людини, розвивати почуття відповідальності в учнів за своє здоров’я. 

Завдання  дослідження: 

– зібрати, опрацювати та проаналізувати інформацію щодо тютюнопаління; 

– з’ясувати загальний хімічний склад цигарок та тютюнового диму;  

– обґрунтувати згубну дію тютюнопаління на організм людини; 

– розкрити основні причини вибору паління молоддю (на основі проведеного 

опитування); 

– дослідити згубний вплив тютюнопаління на біологічні об’єкти; 

– розробити рекомендації по профілактиці тютюнопаління та пам’ятку-пораду: як 

кинути палити. 

З метою вивчення проблеми паління серед різних вікових категорій було проведено 

соціологічне опитування, анкетування, експеримент. У ньому взяли участь учні нашої школи.  

Була запропонована анкета, яка містить запитання про причини, частоту, кількість та інші 

показники паління.  Проаналізувавши отримані дані, ми подаємо їх у вигляді діаграм та висновків 

(див. експериментальну частину роботи). 

  З метою вивчення впливу паління на біологічні об’єкти було проведено дослідження 

хімічного складу цигарок і тютюнового диму та їх дію на біологічний об’єкт, аналізи та 

результати яких подані в експериментальній частині роботи. 

Складені рекомендації по профілактиці паління та пам’ятка-порада: як кинути палити. 

 Матеріали дослідження можуть бути використані для формування в учнів розуміння 

основної цінності людини - здоров’я, для підвищення рівня обізнаності різних вікових категорій з 

проблемами, що спричинює тютюнопаління. 

Треба формувати нову ідеологію — ідеологію успішності, ідеологію здорового способу 

життя.  
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СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

ВПЛИВ КОКАРНІТУ НА ЛІКУВАННЯ 

АЛКОГОЛЬНОЇ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ 

 

 

       Автор: Слижук Ольга, вихованка Дитячого естетико- 

натуралістичного центру «Камелія», учениця 11 класу 

Броварського навчально-виховного комплексу 

       Науковий керівник: Розум Людмила Миколаївна, керівник 

гуртка «Медична школа» Дитячого естетико- натуралістичного 

центру «Камелія» 

Токсичний вплив алкоголю не проходить безслідно. Негативний вплив відчувають на собі 

всі системи організму. Важким ускладненням алкоголізму є полінейропатія, яка зустрічається 

приблизно у 80% людей, які зловживають. Алкогольна полінейропатія – це хвороба, яку викликає 

хронічне зловживання спиртними напоями, що призводить до порушення і патологічних змін 

обмінних процесів. Токсини етанолу пошкоджують відразу кілька периферичних нервів. Клінічна 

картина цього стану розвивається за типом моторно-сенсорної полінейропатії, при якій 

периферичні нерви поступово слабшають і атрофуються. У майбутньому це може призвести до 

тяжких ускладнень — аж до втрати рефлексів і знерухомлення. Тому є актуальним вивчення 

методів оцінки розвитку алкогольної полінейропатії та пошук лікарських препаратів, які зможуть 

відновити нервову провідність периферичних нервів. 

Новизна. Показники порогу больової чутливості при полінейропатії є недостатньо 

вивченими на сьогодні та потребують більш детальних досліджень. Також ми вважаємо, що 

перспективним для лікування алкогольної полінейропатії є препарат Кокарніт.  

Предмет дослідження: вплив Кокарніту на процес лікування хвороби. 

Об’єкт дослідження: відновлення порогу больової чутливості (ПБЧ). 

Мета: визначення порогу больової чутливості у щурів з полінейропатією,        індукованою 

введенням спирту та лікування викликаної патології. 

Виходячи з мети, перед нами постали такі завдання: 

        1. Вивчити властивості Кокарніту, опрацювавши наукову літературу.  

        2. Підібрати модель для експерименту. 

        3. Дослідити, як введення Кокарніту впливає на нервову провідність у щурів та чи є 

перспективним засобом для лікування алкогольної полінейропатії. 

Висновки: 

1. Опрацювавши ряд літературних джерел, ми  вивчили властивості Кокарніту  та 

переконалися в доцільності його використання в нашому експерименті. 

2. Виходячи з даних експерименту, було доведено, що тривале вживання алкоголю 

спричиняє розвиток полінейропатії, яка проявляється в зниженні больової чутливості, а отже і в 

погіршенні проведення нервового імпульсу по нерву. 

3. Введення препарату Кокарніт протягом 9 днів покращує нервову провідність у щурів та є 

перспективним засобом для лікування алкогольної полінейропатії. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ДІЄВОСТІ ПРОБІОТИКІВ ДОСТУПНОГО РЯДУ 

  

Автор: Зінченко Катерина, учениця 11 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим  вивченням 

слов’янських мов 

Науковий керівник: Кушнір Ірина Михайлівна, вчитель хімії 

та біології Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 

з поглибленим вивченням слов’янських мов, вчитель- методист  

 

Актуальність: існує дуже багато розрекламованих, але насправді не діючих пробіотиків. 

Людству потрібно знати, які з них корисні, а які – ні. Тому виявлення «живих» корисних бактерій 

в харчових продуктах та медичних препаратах є насправді актуальною проблемою суспільства.  

Предметом дослідження є: готові йогурти, біокефір різних марок, йогурт, зроблений в 

домашніх умовах на основі закваски, медичні препарати. 

Об’єкт дослідження: наявність та активність лактобактерій  в досліджуваних препаратах.  

Мета нашої роботи – визначення дієвості пробіотиків в популярних продуктах харчування 

та спеціальних медичних препаратах, що містять корисні бактерії. 

Реалізація мети конкретизується на рівні основних завдань дослідження:  

 ознайомлення з науковою літературою про корисні бактерії, їх класифікацію;; 

 з’ясувати функцію корисних бактерій в травленні та створенні імуно-захисту організму; 

 визначити рівень свідомості учнів 7- 11 класів щодо пробіотиків в продуктах харчування; 

 визначити популярні продукти харчування та медичні препарати на основі пробіотиків; 

 експериментально довести наявність та активність корисних бактерій в популярних 

продуктах та медичних препаратах. 

Методи дослідження: 

 вивчення та аналіз наукової літератури; 

 анкетування респондентів; 

 метод кількісного аналізу; 

 метод якісного аналізу; 

 експериментальна перевірка гіпотези, досліджуваного явища; 

 збирання, систематизація і узагальнення результатів експериментів. 

Для експериментальної частини роботи використовували приготований йогурт з сухої 

закваски, готові йогуртові та кисломолочні вироби, а також виготовлений за нашою рецептурою 

йогурт. 

Новизна дослідження полягає у визначенні ефективності використання кутикули куриних 

шлунків для отримання йогурту з корисними бактеріями.  

Практичне значення: взяти на озброєння медичним установам; ознайомлення 

громадськості з ефективністю продуктів харчування на основі корисних бактерій; результати 

роботи можна використовувати на уроках біології,  природознавства, основах здоров’я, медицини, 

хімії, мікробіологічного гуртка.  
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

ВПЛИВ МУЗИКИ РІЗНИХ НАПРЯМКІВ НА ФІЗІОЛОГІЧНИЙ  

СТАН ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ 

 

 

 

Автор: Гриневич Катерина, учениця 11 класу Макіївського 

навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дитячий садок» Білоцерківського району 

Науковий керівник: Говорун Наталія Володимирівна, 

вчитель біології Макіївського навчально-виховного об’єднання  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 

Білоцерківського району, старший учитель 

 

Актуальність досліджуваної теми зумовлена підвищеним інтересом підлітків до 

прослуховування різних напрямків музики. Сьогодні кожен знає, що музика має вплив на організм 

людини. Музика активізує розумові здібності, а також працездатність та зосередженість, здатна 

розвивати та підвищувати інтелект людини. Але деякі музичні напрямки, що поширені в 

молодіжному середовищі, негативно впливають на фізіологічний стан організму. Тому актуальним 

є питання вірного підбору музичних творів з метою сприяння підвищення емоційної мотивації або 

потреби в досягненні, підвищення резервів людини для подолання перешкод, стимулювання 

активності, сприяння продуктивності та збереження здоров’я. 

Мета роботи: дослідити вплив української класичної музики та найпоширеніших серед 

молоді музичних напрямків на фізіологічний та психологічний стан живих організмів. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: ознайомлення із 

багатоманітністю музичних напрямків та визначенням їх місця у житті підлітка; дослідження 

впливу на живі організми творів українських композиторів М. Лисенка та М. Скорика; 

дослідження впливу року, репу, електронної клубної музики на фізіологічний та психологічний 

стан живих організмів. 

Результати проведеного дослідження: 

1) Визначений позитивний і негативний вплив різних музичних напрямків, зокрема, клубної 

музики та української класичної на фізіологічний і психологічний стан організму.  

2) Складені рекомендації про доцільність вибору музики, гігієнічні норми слухання та 

шкідливий вплив клубної музики на організм. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ МОРОЗИВА І ЙОГО КОРИСНОСТІ  

ДЛЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 

 

 

 

Автор: Желізняк Анна, учениця 9 класу Боярського 

навчально-виховного комплексу «Колегіум – загальноосвітня 

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

Науковий керівник: Бородієнко Галина Андріївна, 

учитель хімії Боярського навчально-виховного комплексу 

«Колегіум –  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3»  Києво-

Святошинського району 

 

Морозиво є значною частиною нашого раціону (особливо влітку). Загалом, ми його 

обираємо, не зважаючи на склад продукту, можна навіть сказати, що навмання, і зовсім не 

уявляємо, якої шкоди можливо завдаємо організму. А ось на натуральне морозиво дуже часто 

просто не звертаємо уваги, хоча воно і є надзвичайно корисним. Потрібно вміти обирати 

«правильне морозиво» за складом, і тому цей критерій вибору є таким важливим.  

Актуальність мого дослідження полягає в тому, щоб показати важливість розуміння 

корисності чи шкідливості складових компонентів морозива; важливість правильного вибору при 

покупці, що забезпечить збереження здоров’я.  

Мета роботи: глибше зрозуміти можливий корисний і шкідливий вплив морозива на 

організм, досліджуючи склад морозива, вивчити смаки підлітків і молоді та зрозуміти, які критерії 

є важливим для них при покупці морозива. 

Завдання мого дослідження - зрозуміти, чи відповідає склад на етикетці дійсному і 

можливий негативний  вплив цього на людину. 

Новизна дослідження: своїми дослідженнями я хотіла донести дітям важливість вміння 

вибору корисного морозива за ДСТУ, складом продукту на етикетці та зовнішнім ознаками.  

У ході роботи зроблено висновки: 

 Про корисність натурального морозива. 

 Про деяку невідповідність складу продукту на етикетці реальному. 

 Про можливу економію на деяких складових морозива, їх замінники. 

 Про небезпечні речовини, що входять до складу морозива. 

 Про можливість легко і правильно вибрати корисне морозиво. 

 Про смаки учнів, які іноді свідомо обирають шкідливе морозиво. 

Результатом мого дослідження є розуміння якості морозива та його можливий негативний 

вплив його складників на здоров’я.  

        Практичне значення роботи полягає в тому, що матеріали даної роботи  можуть бути 

використаними на уроках хімії, біології, охорони здоров’я, факультативних заняттях, на заняттях 

спецкурсів, при інших дослідженнях. 

 



75 

 

СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я  

В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ВИКОРИСТАННЯ 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ  ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

 

Автор: Барабаш Аліна, учениця 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха 

Науковий керівник: Нагаєва Лідія Михайлівна, вчитель 

біології Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

«Перспектива» – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені 

Володимира Мономаха 

Метою даної роботи є встановлення залежності між здоров’язберігаючими технологіями та 

рівнем успішності й станом здоров’я серед учнів 1-3 класів Бориспільського НВК «Гімназія 

«Перспектива». 

Тому актуальним завданням у діяльності педагогічних колективів навчальних закладів на 

сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної 

мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів, учнів та їхніх батьків. 

Об’єкт дослідження: процес навчання і виховання в школі.  

Предмет: здоров’язберігаючі технології, що використовуються в профілактично-

оздоровчому процесі  науково-педагогічного проекту «Навчання в русі» О. Дубогай.  

Наукова новизна роботи: полягає в дослідженні стану здоров’я учнів гімназії. 

У відповідності з поставленою метою були визначені такі завдання дослідження:  

1) розглянути анатомо-фізіологічні особливості молодших школярів; 

2) проаналізувати принципи збереження здоров’я молодших школярів у корекційно-

педагогічному процесі;  

3) дослідити вплив застосування нетрадиційних здоров’язберігаючих технологій науково-

педагогічного проекту «Навчання в русі» на успішність і стан здоров’я учнів молодших класів. 

Під час дослідження ми прийшли до таких висновків: 

1. Підтверджена  залежність між здоров’язберігаючими технологіями та рівнем успішності й 

станом здоров’я серед учнів 1-3 класів Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива».   

2. Розглянувши анатомо-фізіологічні особливості молодших школярів, встановили і 

підтвердили, що комплексне використання оздоровчих заходів у виховному процесі дозволяє 

знижувати стомлюваність, покращувати емоційний настрій і підвищувати працездатність 

молодших школярів, а це у свою чергу сприяє збереженню і зміцненню здоров’я. 

3. Проаналізували принципи збереження здоров’я молодших школярів  традиційних і 

нетрадиційних технологій у корекційно-педагогічному процесі.  
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4. Під час експериментального дослідження здоров’язберігаючих технологій  науково-

педагогічного проекту «Навчання в русі» встановили позитивний вплив виправданого 

застосування нетрадиційних методик на здоров’я і рівень пізнавальних процесів серед учнів 

початкової школи. 

5. Дослідженнями доведено, що ефективність формування здорового способу життя вимагає 

активного залучення учнів до здоров’язберігаючого навчального процесу, формування в них 

активної позиції щодо зміцнення і збереження власного здоров’я. 

 

 

СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ХАРЧУВАННЯ  

У АУТЕНТИЧНИХ СТРАВАХ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ 

 

 

 

        Автор: Булах Дарина, учениця 9 класу Наливайківського 

навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дитячий садок» Макарівського району 

        Науковий керівник: Чубукова Валентина Миколаївна, 

вчитель біології Наливайківського навчально-виховного             

об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий 

садок» Макарівського району, вчитель-методист 

Основна мета нашої роботи - дослідити аутентичні страви української кухні з метою 

обґрунтування їх позитивного впливу на збереження здоров’я людини. 

Актуальність хвороб, спричинених неправильним харчуванням, зумовлюють понад 2/3 

загальної захворюваності та близько 86% смертей українських громадян. 

Завдання наукового дослідження:  

 здійснити аналіз науково-теоретичних джерел з історії української кухні та пошук 

автентичних рецептів приготування страв; 

 провести аналіз способів приготування та вживання продуктів, що сприяли збереженню їх 

корисних властивостей; 

 практично перевірити рівень рН автентичних страв національної кухні; 

 популяризувати вживання аутентичних страв української кухні для оздоровлення нації.  

У результаті дослідження ми з’ясували, що наші предки споживали їжу у невеликій 

кількості, не часто вживали м’ясо і його відвари, зовсім не споживали цукор. Рецепти страв мали 

переважно овочевий, зерновий, фруктовий склад і відрізнялись від сучасних страв як рецептом, 

так і способом приготування.  

За нашими висновками, традиції харчування українців, серед яких помірність у вживанні їжі, 

надання переваги аутентичним стравам та живій їжі, сприяли не лише підтриманню міцного 

здоров’я, а й лікуванню певних хворобливих станів. Отже, харчування дідів-прадідів було 

раціональним і відповідало сучасним здоров’язбережувальним принципам. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ  НА ОРГАНІЗМ ПІДЛІТКІВ 

 

 

       Автор: Шеренок Карина, учениця 11 класу Іванківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Науковий керівник: Левченко Тамара Вікторівна, вчитель 

вищої кваліфікаційної категорії Іванківської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 

 Мета: виявити вплив енергетичних напоїв, зокрема кофеїну, на організм підлітків; запобігти 

проблемі вживання енергетичних напоїв і викорінювати її як явище серед підлітків; пропагувати 

здоровий спосіб життя, сприяти позбавленню в підлітків шкідливих для здоров’я звичок. 

Актуальність. Шкода енергетичних напоїв на організм людини доведена медициною, тому 

люди, які люблять їх вживати, повинні знати про наслідки такого захоплення. Якщо часто вживати 

таку суміш, поступово стаєш залежним. Споживачі це заперечують, особливо підлітки, хоч у 

багатьох ранок розпочинається саме з цих напоїв. Вони повинні усвідомити, що енергетичні напої 

чинять негативну дію на здоров’я людини. 

Завдання. Дослідити ставлення підлітків до проблеми вживання енергетичних напоїв і 

необхідності її розв’язання в суспільстві. Пропагувати необхідність заборони вживання 

енергетичних напоїв і дотримання здорового способу життя. Привернути увагу учасників проекту 

до розв’язання проблеми в межах навчального закладу, дому, вулиці тощо. 

Висновки. Результати роботи доводять, що, дійсно, енергетичні напої чинять негативну дію 

на організм людини. Попри активну рекламу, енергетичні напої небезпечні для здоров’я, особливо 

у разі частого їх вживання. Тому оберігайте себе, адже здоров’я – важливіше. 

Отримані результати. В процесі роботи, шляхом аналізу відомих даних, були одержані 

більш новітні результати, ніж були досліджені і проаналізовані раніше. Доведено, що енергетичні 

напої лише завдають підліткам шкоди – їхньому здоров’ю, силі і становищу в суспільстві. 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

ВПЛИВ ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ НА СТАНОВЛЕННЯ ІМІДЖУ ПІДЛІТКА 

 

 

 

Автор: Синякова Єлизавета, учениця 8 класу 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Перша 

Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» 

Науковий керівник: Потильчак Світлана Йосипівна, 

учитель історії та правознавства Білоцерківського навчально-

виховного об’єднання «Перша Білоцерківська гімназія – школа І 

ступеня», учитель-методист, відмінник освіти України,  

Заслужений учитель України 

 

Актуальність теми дослідження. Психодуховні та соціоментальні трансформації, які 

спостерігаються сьогодні в Україні, активізують неабиякі наукові пошуки психологів у напрямку 

моральності та духовності. У цьому контексті цікавим є феномен провини, який, як відомо, 

відіграв неабияке значення у виникненні світових релігій, які, своєю чергою, вплинули на 

формування сучасної гуманістичної моралі. Цікавий зв’язок почуття провини і становлення 

особистості. 

Теоретичне вивчення почуття провини у межах психологічної науки почалося відносно 

нещодавно - менше ста років тому. Тривалий час воно розглядалось лише у руслі психоаналізу, 

проте протягом останніх десятиліть представники інших психологічних шкіл виявили інтерес до 

даного феномену. Цей напрям почав активно розвиватися близько п’ятдесяти років тому (Н. 

Айнзенберг, К. Баррет, М. Берковіц, Д. Дружиненко, М. Мошер, Т. Фергюсон, М. Хофман та ін..). 

Не існує єдиної думки щодо статусу емоції провини: одні дослідники відносять її до базових 

емоцій (К.Ізард), інші - до вторинних (Дж.Тангней). Існує тенденція до розгляду провини, як 

похідної страху (І.Захаров, О.Мауер, Р.Плутчик та ін.) або тривоги (Г.Мандлер) [1,с.6]. Провина 

виконує дві основні функції: 1) виступає у якості морального регулятора для підтримання норм 

соціально-прийнятої поведінки (зовнішній регулятор); 2) виступає емоцією самоставлення 

(внутрішній регулятор) (К. Баррет, О. Ігнатьев, Т. Кириліна та ін.). 

 Питання щодо взаємозв’язку почуття провини та становлення особистості в сучасній 

вітчизняній психології розглянуто досить поверхово і тому потребує подальшого дослідження, що 

і обумовило вибір теми нашого дослідження «Вплив почуття провини на становлення іміджу 

підлітка». 

Об’єкт дослідження – становлення іміджу особистості підлітка. 

Предмет дослідження – взаємозв’язок почуття провини та становлення іміджу особистості 

підлітка. 

Мета дослідження – дослідити вплив почуття провини на становлення іміджу особистості 

підлітка. 

Завдання дослідження: 

- опрацювати психолого-педагогічну літературу щодо визначення сутності почуття провини;  
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- проаналізувати психолого-педагогічні особливості становлення іміджу особистості 

підлітка;  

- визначити методику і методи дослідження впливу почуття провини на становлення іміджу 

особистості підлітка; 

- дослідити вплив почуття провини на становлення іміджу особистості підлітка. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи 

досліджень: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, 

абстрагування, конкретизація, метод тесту, констатувальний та формувальний експеримент. 

У роботі розглянуто актуальну проблему сьогодення – вплив почуття провини на 

становлення іміджу особистості підлітка. Аналіз теоретичних джерел, вивчення соціально-

психологічної практики та результати експериментальної роботи дозволили зробити такі 

висновки: 

1. Провина – це доволі інтенсивне емоційне переживання, яке характеризується відносною 

тривалістю і викликає сильне напруження.  Психологічними передумовами розвитку емоції 

провини є прийняття загальних моральних цінностей, інтеріорізація цих цінностей, високий рівень 

здатності до самокритики. Почуття провини – це моральна емоція «вищого порядку», яка може 

проявлятись у двох формах: конструктивній та деструктивній. Конструктивне почуття провини 

сприяє морально-етичному вихованню особистості, засвоєнню суспільних норм та правил, 

формуванню та актуалізації прагнення до саморозвитку і самовдосконалення. Деструктивна ж 

форма почуття провини може стати причиною появи хронічного пригніченого настрою, 

невпевненості у собі, зниженої самооцінки та рівня домагань, невротичних проявів і навіть 

психосоматичних захворювань. Особливо патогенно деструктивне почуття провини може 

проявлятися на тлі кризи підліткового віку, в ході якої відбувається радикальна перебудова 

особистості людини. 

2. Імідж – це багатогранне поняття, яке означає управління увагою, спосіб особистісної та 

професійної саморепрезентації, спосіб соціального програмування поведінки людини, соціальний 

рефлекс, соціальна роль, система соціальної адаптації, узагальнена сутність «Я», спосіб 

досягнення прагматичних цілей, спосіб самовдосконалення та особистісного розвитку, форма 

публічного самовираження, універсальний механізм соціальної самоідентифікації. Узагальнення 

результатів наукових розвідок дозволило нам виділити чотири основні компоненти у 

психологічній структурі іміджу, а саме: природні якості, які характеризують переважно динамічні 

особливості особистості і є соціально бажаними, особистісні якості, які активно розвиваються і 

формуються під впливом життя і навчально-професійної діяльності, якості, які пов’язані з 

життєвим і професійним досвідом особистості, індивідуальні особливості особистості фахівця, що 

сприймаються завдяки зовнішнім ознакам, атрибутам, звичкам, захопленням. Отже, становлення 

іміджу особистості є відображенням самоактуалізації особистості. 

3. Критеріями оцінки впливу почуття провини на становлення іміджу особистості підлітка є 

наявність деструктивних та конструктивних проявів провини. Для проведення 

експериментального дослідження було підібрано комплекс методів психології – конкретних 

засобів реалізації психологічного пізнання предмета нашого дослідження, з використанням 

конкретних прийомів дослідження та відносно конкретних характеристик досліджуваного явища: 

Опитувальник «Діагностика стану агресії» (А.Басс, А. Даркі), «Опитувальник вини» (Guilt 

Inventory), Методика САМОАЛ (тест “Визначення рівня самоактуалізації особистості”) , тест: 

«Незвичайне використання». 

4. Діагностична та психокорекційна робота проводилась на базі БНВО «Перша 



80 

 

Білоцерківська гімназія – школа І ступеня». В якості респондентів виступили учні 6-7 класів віком 

від 11 до 13 років. Загальна кількість досліджуваних становила 64 особи. Було встановлено, що 

почуття провини впливає на особистість в конструктивному і деструктивному аспектах. 

Конструктивний вплив провини сприяє творчому розвитку підлітка і відповідно формуванню його 

позитивного іміджу, деструктивний вплив провини в свою чергу пригнічує розвиток особистості. 

З урахуванням результатів діагностики нами було розроблено програму групової психокорекції, 

спрямовану на подолання відчуття провини «Тренінг емоційної компетентності». Метою програми 

стало зниження інтенсивності переживання підлітками деструктивного відчуття провини. Отже, 

результати тесту свідчать про те, що суттєво зросла і творчість активність підлітків, що свідчить 

про становлення їх позитивного іміджу. 

 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЇЦИДАЛЬНИХ ГРУП РИЗИКУ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ 

 

 

       Автор: Данільченко Олена, учениця 11 класу Комунального 

закладу «Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

ім.В.П.Мельника 

Науковий керівник: Губарева Марина Миколаївна,  

учитель біології Комунального закладу «Володарська  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.П.Мельника 

Темою даної роботи є «Дослідження суїцидальних груп ризику серед підлітків». 

Метою нашої роботи є: дослідження суїцидальних груп ризику серед підлітків, вивчення 

причин високого рівня суїцидальних тенденцій. Надання своєчасної допомоги тим дітям, що 

мають психологічні проблеми у сім᾿ї, у взаємовідносинах із однокласниками, мають 

психоемоційні розлади здоров᾿я та у подальшому індивідуальна робота з батьками. Тобто 

проведення профілактичної та корекційної роботи із дітьми групи ризику. 

Предмет дослідження: рівень, наміри суїцидального ризику серед підлітків. 

Об’єкт дослідження: учні 7-11 класів КЗ «Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№1» та КЗ «Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П.Мельника» Володар-

ської районної ради, Київської області. 

Завдання дослідження: розкрити сутність поняття «суїцид», типологію суїцидів; дослідити 

причини суїциду у підлітковому віці, мотиви суїциду, та як виглядає дитина, схильна до такого 

вчинку; створення позитивного психологічного клімату в навчальному закладі та родині дітей групи 

ризику; виконання всіх планових заходів щодо культурної, суспільної, виховної роботи, які сприяють 

формуванню позитивних громадянських, естетичних почуттів, духовності, толерантності учнів і 

педагогів.  

Актуальність теми є дуже важливою у наш час тому, коли людина залишається наодинці зі 

своєю проблемою, то проблема здається надміру великою і нерозв’язною. Зважаючи на загрозу 

кризового психоемоційного стану для будь-якої дитини у сучасному егоцентричному й агресивному 

світі, слід заздалегідь налаштувати підлітків на доцільність пошуків допомоги у разі виникнення 
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важких особистих проблем. Нерідко хлопці та дівчата впадають у відчай і чинять самогубство через 

щось, що іншим здається лише дрібницею. Нам буває важко зрозуміти такі причини самогубства, як 

сварка з батьками, друзями, нещасливе кохання, приниження ровесників, булінг тощо. Та буває, що 

саме з таких, банальних, на перший погляд, причин, зазнавши душевного болю, і не маючи змоги 

зарадити собі, підлітки вважають смерть способом помститися кривдникам. Тобто до серйозних спроб 

самогубства можуть вдаватися люди, які сподіваються вплинути на почуття інших, хоч самих їх уже 

не буде і вони не зможуть побачити, які наслідки мав їхній вчинок. 

Як показують дослідження, серед дітей, які зазнають знущань у тій чи іншій сфері, ймовірність 

самогубства зростає майже у сім разів, адже вони в силу своєї ще несформованої психіки зазнають 

справжніх страждань. Стрес, викликаний значущими для підлітка чинниками, породжує почуття 

збентеженості і страху, захисну реакцію, а саме – спробу позбутися душевного болю. Отже, 

найчастіше самогубство – це не бажання накласти на себе руки, а нестримне прагнення покласти край 

життю, яке завдає нестерпних мук. Я переконана, що превентивним заходом щодо вчинення 

самогубства постає запобіжне запевнення дитини в тому, що її життя дуже цінне для інших, і завжди, 

за будь-яких обставин близьке оточення зрозуміє її. Ти тільки відкрийся і тобі допоможуть! Життя є 

даром від Бога – бережи його! Саме тому і зацікавила автора дана тематика для науково-дослідницької 

роботи. 

 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

ПРИЧИНИ  ВИНИКНЕННЯ СТРЕСІВ У ПІДЛІТКІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 

 

Автор: Курінна Каріна, учениця 9 класу Богуславської 

спеціалізованої школи №1 – загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 

Науковий керівник: Черняк Ірина Андріївна, вчитель 

біології Богуславської спеціалізованої школи №1 -

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів 

 

Сьогодні поняття стресу набуло особливої актуальності, а вміння справлятися з ним 

перетворюється на нагальну потребу. Більшість людей в сучасному суспільстві знаходиться під 

впливом стресу, оскільки в часи науково-технічної революції, в які ми живемо, посилюється 

психічна діяльність людей. Це пов’язано з необхідністю засвоєння і переробки великого обсягу 

інформації. Тому й виникає проблема стресу, тобто напруження і перенапруження фізіологічних 

систем організму під впливом емоційних чинників. Підлітковий вік є найбільш вразливим до 

впливів стресових факторів. 

Актуальність роботи є очевидною, адже з кожним роком зростає кількість дітей, які мають 

проблеми в психічній сфері, причиною яких є, насамперед, кризові ситуації, як в сім’ї, так і в 

іншому оточуючому дитину середовищі. Отже, для того, щоб наше суспільство і наступні 

покоління були здоровими психічно, слід досліджувати причини психологічного дискомфорту 
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дитини, серед яких виділяють надмірну тривожність, як передумову виникнення стресових 

ситуацій. 

Об’єкт дослідження: стресові стани підлітків. 

Предмет дослідження: висока тривожність, як один із факторів розвитку стресу у підлітків. 

Мета дослідження: з’ясувати причини виникнення стресових станів  у 

підлітків та шляхи їх подолання.  

Основні завдання науково-дослідницької роботи:  

 проаналізувати психолого-педагогічні джерела з даної теми;  

 дослідити передумови розвитку стресу та наслідки, які він зумовлює;  

 з’ясувати роль тривожності як одного із факторів розвитку стресів у підлітків; 

  провести діагностичне дослідження серед підлітків школи та зробити відповідні висновки, 

надати рекомендації щодо шляхів подолання стресових ситуацій. 

 Результатом дослідження є з’ясування ролі високої тривожності у формуванні стресових 

станів підлітків та розробка практичних рекомендацій для підлітків даної вікової категорії 14-15 

років щодо шляхів подолання стресових ситуацій.  

У ході виконання роботи зроблено висновки, що справжня проблема полягає в руйнівних 

наслідках тих стресів, які називають дистресами, що руйнують здоров’я і життя людини. 

Однією з причин виникнення стресових станів у підлітковому віці є висока особистісна 

тривожність та низька особистісна адаптованість школярів до труднощів, які виникають на 

їхньому життєвому шляху й викликають у них негативні емоційні реакції. Тому підліткам важливо 

оволодіти навичками щодо виявлення, попередження та подолання наслідків стресових станів.  

Практичне значення одержаних результатів: дана робота може бути використана в 

діяльності практичних психологів, при роботі з підлітками, які мають високий рівень тривожності 

та схильні до стресу.  

    Вчителям та батькам необхідно знати причини виникнення стресів у дітей, попереджувати 

їх виникнення та мінімізовувати вплив стресогенних факторів на дитину в процесі навчання та 

виховання. 

 

 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

ВПЛИВ ЧАСОВИХ ПЕРСПЕКТИВ НА РОЗВИТОК 

СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ ВИПУСКНИХ КЛАСІВ 

 

  

Автор: Литовченко Артем, учень 11 класу 

Таращанського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

«Ерудит» - загальноосвітня школа І ступеня» 

Науковий керівник: Литовченко Валентина Іванівна, 

вчитель біології Таращанського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія «Ерудит» - загальноосвітня школа І 

ступеня» 
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Актуальність дослідження. У психологічній науці проблема часу та його переживання 

надзвичайно важливі, оскільки жодна сфера життя не існує позачасовим фактором, поза 

плануванням життєвих цілей і планів, мотивів і дій.          Об’єкт дослідження – смислова сфера та 

часова перспектива старших підлітків.  

Предмет дослідження – роль часової перспективи у формуванні смисложиттєвих орієнтацій. 

Мета дослідження: оцінити наявність та значущість зв’язку між переживаннями часу та 

рівнем сформованості смисложиттєвих орієнтацій в учнів випускних класів гімназії.  

Гіпотеза - Особливості переживання часу впливають на рівень сформованості 

смисложиттєвих орієнтацій у випускників. 

    Мета та гіпотеза дослідження зумовили постановку завдань дослідження: 

1. Дослідити в науковій літературі вікові особливості переживання часу та рівні 

смисложиттєвих орієнтацій. 

2. Оцінити наявність і значущість зв’язку між переживаннями часу та смисложиттєвими 

орієнтаціями випускників. 

3. Порівняти особливості «Локусу контролю – «Я» в учнів з різним сприйняттям 

теперішнього. 

4. Дослідити зв’язок загальної орієнтації на майбутнє та наявністю сформованих цілей у 

випускників. 

 У ході дослідження, через обрахунок коефіцієнта рангової кореляції Спірмена, нам вдалося 

підтвердити гіпотезу, згідно якої особливості переживання часу впливають на формування 

життєвих цінностей. 

Практичне значення полягає в тому, що матеріали даної роботи можуть бути використані 

шкільним психологом та класними керівниками для проведення виховної роботи. Також даною 

роботою можуть скористатися випускники, щоб зрозуміти необхідність структуризації часу, що 

дасть змогу уникнути хронічного стресу та покращить якість життя. 

 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

ОСОБЛИВОСТІ МАНІПУЛЯТИВНОГО СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ 

В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

 

 

 

Автор: Старостюк Ольга, учениця І курсу (10 класу) 

Рокитнянського районного ліцею Рокитнянської районної ради 

Науковий керівник: Хорунжа Ольга Вікторівна, практичний  

психолог  Рокитнянського  районного  ліцею Рокитнянської районної 

ради 

 

Мета роботи: теоретично проаналізувати та емпірично дослідити психологічні особливості 

маніпулятивного стилю спілкування в юнацькому віці. 

Актуальність дослідження: у нинішньому суспільстві надзвичайно гостро постала 

проблема маніпулювання. Сучасна людина, організовуючи або піддаючись маніпулятивним 

впливам в особистому житті та професійній діяльності, часто не в змозі справитися з наслідками 
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його руйнівного впливу на свідомість, збентежена нестабільними, неприємними моментами, 

привнесеними маніпулятивними проявами в житті.  

Останнім часом помітно зростає зацікавленість як психологів-фахівців, так і неспеціалістів 

до феноменів «психологічне маніпулювання», «психологічний вплив», «психологічна залежність» 

тощо. 

Актуальність вивчення маніпулятивної поведінки особистості полягає в тому, щоб визначити 

основні способи й методи маніпуляції та шляхи можливих захистів від маніпуляторів. Цей 

феномен розуміється як вплив не лише на свідомість однієї людини, а й на свідомість колективу.  

Свій внесок у вивчення таких аспектів цієї проблеми внесли Е. Берн, Є.Л. Доценко, А. Елліс, 

Д.А. Зарайський, С.Г. Кара-Мурза, Ф. Перлз, О.В. Сидоренко, Е. Шостром та інші. Серед сучасних 

дослідників не можливо не відмітити Л. П. Василенка, О. Ліщинську та В. В. Зеленіна. Актуально 

досліджувати прояви маніпулятивної поведінки саме в юнацькому віці, адже саме в цей період 

життя людини завершується формування базової системи цінностей.  

Соціальна значущість проблеми та її недостатнє вивчення і зумовили вибір теми нашого 

дослідження: «Особливості маніпулятивного стилю спілкування  і поведінки в юнацькому віці». 

Наукова новизна дослідження: 

- здійснено науково-теоретичний аналіз проблеми маніпулятивного спілкування в юнацькому 

віці;                                                     

- розширено і доповнено знання про психологічні особливості маніпулятивного стилю 

спілкування в юнацькому віці;  

- набуло подальшого розвитку наукове уявлення про маніпулятивну поведінку особистості 

юнацького віку. 

Завдання дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми маніпулятивного спілкування в юнацькому віці.  

2. Емпірично дослідити та проаналізувати психологічні особливості маніпулятивного стилю 

спілкування в юнацькому віці. 

3. Обґрунтувати та розробити програму психологічної корекції маніпулятивної поведінки 

особистості юнацького віку.  

У ході виконання роботи зроблено висновки: практика спілкування показує, що широке 

використання маніпулятивного впливу, маніпулятивних засобів у діловій сфері зазвичай 

переноситься на сферу дружби, неформальних міжособистісних стосунків, що призводить до 

руйнації близьких, довірливих зв’язків між людьми. Що стосується власне взаємодії в 

маніпулятивному спілкуванні, тут найбільш істотним є те, що маніпулятивний стиль припускає 

сприйняття будь-якої ситуації як цільової, а відповідне трактування дій партнера — як тактику, 

стратегію, спосіб досягнення цілей.  

Проведене нами емпіричне дослідження підтвердило схильність особистості юнацького віку 

до маніпулятивної поведінки.  

З метою корекції даного стилю спілкування у підлітковому віці була обґрунтована і 

розроблена програма для зниження рівня маніпулятивного спілкування, яка складається з семи 

занять-тренінгів.  
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СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ СКЛА  

ТА ЙОГО ЗАБАРВЛЕННЯ В МАСІ ОКСИДАМИ d-ЕЛЕМЕНТІВ 

 

 

 

Автор: Постернак Георгій, учень 11 класу Броварської 

спеціалізованої школи I-III ступенів №7 

Науковий керівник: Давидян Яна Аркадіївна, вчитель хімії 

вищої категорії, старший вчитель Броварської спеціалізованої 

школи I-III ступенів №7 

 

Актуальність роботи. Скло – один з найдавніших матеріалів, який й досі надзвичайно 

широко використовується в різних сферах людської діяльності. Технології виготовлення стекол з 

різними властивостями, з різної сировини постійно вдосконалюються, однак загальні принципи 

виробництва скла залишаються незмінними. Важливою складовою загальної технології 

виготовлення багатьох видів скла є його забарвлення в масі. Для цього використовують переважно 

оксиди різних металів, зокрема оксиди d-елементів, як відносно доступні та нешкідливі для 

природи і здоров’я людини барвники. Пошук нових видів стекол із заданими властивостями і 

зниження витрат на традиційні види скла є актуальними проблемами сучасного скловиробництва. 

Мета роботи: дослідити хімічну природу, структуру та загальну технологію виготовлення 

скла на прикладі вапняно-содо-силікатного скла, як найпростішого у приготуванні та 

найпоширенішого в застосуванні, а також забарвлення його в масі оксидами d-елементів. 

Предмет дослідження: вплив оксидів різних хімічних елементів на властивості вапняно-

содо-силікатного скла і умови його варіння; застосування оксидів d-елементів для забарвлення 

скла в масі. 

Об’єкт дослідження: процес скловаріння. 

Висновки. 

1. Встановлено, що скло не має чіткої структури, як у кристалів, а склоподібний стан є 

особливим агрегатним станом речовини, для переходу в який вона має охолодитися до того, як 

відбудеться кристалізація. Класифікація видів стекол здійснюється за основними 

склоутворювачами. Найбільш поширеними у практичній сфері неорганічних стекол є оксидні, 

серед яких, у свою чергу, найширше застосовуються силікатні стекла. 

2. Властивості скла можна передбачити, виходячи з того, які компоненти і в яких пропорціях 

включено до його складу. Виробництво скла – досить складний, тривалий за часом і затратний 

процес. 

3. Скло може забарвлюватися в масі за трьома принципами: йонним, колоїдним та 

молекулярним. На практиці у якості барвників найчастіше застосовують оксиди d-металів як 

найбільш поширені, відносно дешеві і безпечні для здоров’я людини і довкілля. 

4. Для отримання якісного скла необхідна температура не менше 1500 С і контрольований 

повільний режим охолодження. Інтенсивність забарвлення залежить від концентрації барвника та 

температури скловаріння. 
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СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

АНАЛІЗ ВМІСТУ КАЛЬЦІЮ У СКЛАДІ МОЛОКА 

 

 

 

Автор: Біленко Вікторія, учениця 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Науковий керівник: Федоренко Лариса Анатоліївна,  учитель 

хімії Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії 

 

Молочні продукти є обов’язковою складовою харчового раціону населення України. 

Підприємства, що виготовляють молоко, використовують для покращення харчової цінності 

продуктів і збільшення термінів зберігання різноманітні добавки, консерванти, наповнювачі, які не 

завжди позитивно впливають на якість продукції та здоров’я людини. 

У 100 г натурального коров’ячого молока міститься близько 120 мг Кальцію. З усіх 

елементів Кальцій є головним не тільки в кількісному, а й у функціональному відношенні. Він 

бере участь у забезпеченні 250 найголовніших процесів життєдіяльності людини. Надлишок або 

недостача Кальцію в організмі приводить до порушень функціонування організму в цілому. 

Зайшовши до супермаркету, споживач стає перед вибором у великому різномаїтті молочних 

товарів. Актуальність теми зумовлена важливістю якості харчової продукції як одного з основних 

чинників збереження здоров’я людини, а також пов’язана з наявністю великого асортименту 

товарів молочної продукції на споживчому ринку, поряд з недостатньо чітко організованою 

системою оцінки її якості. 

 Метою роботи є визначення елементного складу молочних продуктів деяких торгових 

марок. Для досягнення поставленої мети були використані такі методи досліджень: аналіз 

наукової літератури та періодичних видань; лабораторний експеримент; спостереження; 

узагальнення результатів лабораторних експериментів. 

Вперше на рівні споживача було досліджено молоко різних торгових марок, представлених в 

мережах магазинів м.Біла Церква, на предмет вмісту в ньому Кальцію. 

Результати проробленої роботи такі: 

1) опрацьовано теоретичний матеріал; 

2) проведено дослідження органолептичних показників молока; 

3) визначений кількісний вміст Кальцію у молоці різних торгових марок; 

4) визначено рН показники молока досліджуваних торгових марок; 

5) зроблено висновки щодо якості досліджуваних напоїв; 

6) розроблено рекомендації щодо вибору молока. 
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СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

НАРОДНІ ЗАСОБИ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ 

 

 

 

Автор: Жук Денис, учень 11 класу Великомотовилівського 

навчально-виховного об`єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дитячий садок» Фастівського району 

Науковий керівник: Жук Ганна Петрівна, вчитель 

біології та хімії Великомотовилівського навчально-виховного 

об`єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий 

садок» Фастівського району 

 

 Синтетичні миючі засоби можуть чинити негативний вплив на організм людини і 

навколишнє середовище: знежирюють шкіру, викликають дерматити, алергічні захворювання; при 

попаданні у водойми зі стічними водами призводять до порушення природних процесів 

самоочищення; фосфати сприяють цвітінню водойми. Тому, на мою думку, ця тема є актуальною. 

Об’єктом і предметом дослідження є народні засоби для миття посуду; властивості порошку 

гірчиці жовтої, лимонної кислоти, харчової соди, які можна використати у побуті. 

Метою дослідження було перевірити миючі властивості гірчичного порошку, лимонної 

кислоти, харчової соди, виявити народні засоби для миття посуду як альтернативу синтетичним 

миючим засобам. 

Я поставив перед собою такі завдання: дослідити властивості гірчичного порошку та 

доцільність його у використанні при митті посуду; виявити та описати рецепти народних засобів 

для миття посуду; переконати суспільство в негайній потребі використання народних засобів у 

побуті; створити рекомендації для тих, хто все ж таки купує синтетичні миючі засоби. 

Я обрав такі методи дослідження: експеримент, порівняння, описово-дослідницький, 

статистичний та метод формалізації. 

Наукова новизна полягає в тому, що я перший у районі, хто провів дослідження розчину 

гірчичного порошку та перевірив його миючі властивості. Матеріал моєї роботи можна 

використати на уроках біології, хімії, екології, медицини. Порадами щодо виготовлення миючих 

засобів та правилами вибору синтетичних миючих засобів може скористатися кожен. 

1. Я провів опитування серед учнів, вчителів та технічного персоналу моєї школи і з’ясував, 

що 76% респондентів користуються синтетичними миючими засобами. 

2. Проаналізував деякі літературні дані і виявив, що люди віддають перевагу таким 

природним миючим засобам: гірчичному порошку, лимонній кислоті, харчовій соді та 

господарському милу.  

3. Дослідив дію розчину гірчичного порошку, лимонної кислоти та соди на рослинні та 

тваринні жири. 

4. З’ясував, що рослинні жири добре розчиняються в гірчичному порошку, а щоб відмити 

тваринні жири потрібно до гірчиці додати дрібку лимонної кислоти. 

5. Не раджу застосовувати гірчичний порошок одночасно із содою для миття посуду. 

6. Склав рекомендації для тих, хто купує синтетичні миючі засоб 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СПОЛУК КУПРУМУ У ВОДАХ РІЧКИ РОСЬ 

 

 

 

Автор: Павлівський Денис, учень 11 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням 

слов’янських мов 

Науковий керівник: Кушнір Ірина Михайлівна, учитель хімії 

Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1           з 

поглибленим вивченням слов’янських мов, учитель – методист 

Актуальність:  останніми роками на тлі зростання екологічних вимог все більша увага 

приділяється наявності та накопиченню важких металів у водному басейні України, зокрема й у 

річках Київської області, зокрема річки Рось. Це зумовлено тим, що високі концентрації цих 

речовин не тільки погіршують якість питної води, а й можуть спричинити гострі хронічні 

отруєння.  

Предмет дослідження: річка Рось. 

Об’єкт дослідження:  наявність сполук Купруму в водах річки Рось.  

Мета нашої роботи: визначення та аналіз вмісту важких металів на прикладі сполук 

Купруму в річковій воді. 

Реалізація мети конкретизується на рівні основних завдань дослідження:  

 ознайомитися з класифікацією важких металів;  

 з’ясувати значення ГДК важких металів; 

 опрацювати методику визначення концентрації важких металів шляхом абсорбції та 

йодометричним методом;  

 узагальнити інформацію щодо наслідків негативного впливу важких металів на навколишнє 

середовище;  

 розкрити наслідки впливу важких металів на організм людини;  

 визначити наявність сполук Купруму як представників важких металів у продуктах 

харчування. 

Методи дослідження: 

 вивчення та аналіз наукової літератури; 

 метод кількісного аналізу реагентів; 

 експериментальна перевірка гіпотези, досліджуваного явища; 

 визначення наявності важких металів; 

 порівняння результатів досліду з ГДК; 

 збирання, систематизація та узагальнення результатів експериментів. 
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Для експериментальної частини роботи використовували абсорбент: активоване вугілля, яке 

занурювали в воду різних ділянок річки Рось. 

Новизна дослідження полягає в визначенні концентрації сполук Купруму за авторською 

методикою. 

    Практичне значення роботи: 

1)  узяти на озброєння екологічним та санітарним станціям щодо досліджень наявності 

важких металів у водоймах; 

2) ознайомити громадськість із вмістом сполук Купруму в водах ріки нашого міста в 

поточному 2017 році; 

3) результати роботи можна використовувати на уроках хімії, біології, природознавства, 

основ здоров’я, основ медичних знань, в роботі гуртка екологічного напряму.  

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КИСЛОТНОСТІ ҐРУНТІВ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ПЕРЕЯСЛАВА-

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТА ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РОСЛИННОГО ПОКРИВУ 

 

         

       Автор: Котляр Наталія, учениця 11 класу Комунального 

закладу Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницький ліцей-

інтернат «Патріот» 

       Науковий керівник: Роман Аліна Вікторівна, вчитель 

географії, екології Комунального закладу Київської обласної ради 

«Переяслав-Хмельницький ліцей-інтернат «Патріот» 

 

Мета роботи: експериментально визначити кислотність ґрунту окремих ділянок міста 

Переяслава-Хмельницького та дослідити вплив кислотності ґрунту на розвиток рослин. 

Завдання дослідження: 

- здійснити теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми кислотності ґрунтів; 

-  з’ясувати типи ґрунтів та їх агрофізичні якості, причини кислотності ґрунтів та її вплив на 

ріст і розвиток рослин; 

- описати методи визначення кислотності ґрунтів; 

- експериментально визначити кислотність ґрунту у межах міста Переяслава-Хмельницького.  

Об`єкт дослідження – ґрунти окремих ділянок міста Переяслав-Хмельницького. 

Предмет дослідження – кислотність ґрунту та її вплив на розвиток рослинного покриву. 

Методи дослідження: визначення кислотності сольової витяжки ґрунтового розчину за 

допомогою індикатору метилоранж. 

Наукова новизна дослідження. Вперше проведено дослідження кислотності ґрунтів ділянок 

околиць м. Переяслава-Хмельницького. 

Результати та матеріали роботи можна використати для визначення та контролю кислотності 

ґрунту власниками присадибних ділянок з метою підвищення врожайності вирощуваних рослин. 
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В результаті аналізу вивченої літератури з’ясували, які типи ґрунтів характерні для міста 

Переяслав-Хмельницького та їх агрофізичні якості. Експериментально визначили кислотність 

ґрунту на п’яти ділянках. На основі вивченої літератури та проведених дослідів розробили 

рекомендації власникам присадибних ділянок щодо поліпшення стану ґрунту відносно 

кислотності.   

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ЛИСТОПАД ЯК ОСНОВНЕ ФЕНОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ 

 

 

 

        Автор: Жеребнов Павло, учень 43 групи (11 класу) 

Славутицького ліцею Славутицької міської ради 

         Науковий керівник: Артем’єва Ірина Вікторівна,  

учитель біології вищої категорії Славутицького ліцею 

Славутицької міської ради 

 

Мета роботи: розглянути теоретичні основи фізіології листопаду та проаналізувати 

чинники, що визначають реальні терміни цього фенологічного процесу. 

Актуальність дослідження: осінь - пора інтенсивних досліджень і спостережень, коли 

найбільш чітко виявляються численні пристосування тваринного і рослинного світу до умов 

несприятливого сезону. Дослідження механізмів і причин, а особливо способів їх штучної і 

природної регуляції, завжди цікавили як вчених-ботаніків, так і працівників більш практичних 

галузей сільського та лісового господарства, оскільки можливість дострокової дефоліації рослин 

часто необхідна для вчасного збору врожаю, і невчасне скидання листя деревами може призвести 

до їх загибелі взимку. З іншого боку, питання фотоперіодизму вивчене недостатньо і мало 

представлене у науковій літературі. 

Новизна роботи в тому, що вперше зроблена спроба науково обґрунтувати конкретні 

терміни листопаду з урахуванням фенологічної ситуації в даному регіоні. Завдання науково-

дослідницької роботи: опрацювати відповідну фахову літературу і проаналізувати фенологічні 

особливості осені протягом 2015 - 2017 років; розглянути механізми, причини і значення 

листопаду; дати оцінку чинникам, що визначають терміни листопаду; запропонувати на основі 

власних досліджень гіпотези, які б пояснили зміни термінів листопаду в конкретній фенологічній 

ситуації. 

Практичне значення: ця робота дозволить учителям біології доступно і зрозуміло, з 

використанням місцевого матеріалу, донести до учнів найскладніші теми з курсу «Фізіологія 

рослин». 

Результатом дослідження є три гіпотези, які пояснюють зміни термінів листопаду на різних 

рівнях життя.   

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

-  масовий листопад — корисне пристосування до переживання періодів з несприятливими 

умовами існування;  
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-  вікові зміни хлоропластів супроводжуються зміною пігментних систем, під час   яких 

хлорофіл руйнується і проявляються каротиноїди; 

-  основним сигналом для листопаду є співвідношення тривалості світлого і темного періоду 

доби (фотоперіодизм); 

- функцію регуляторів фотоперіодизму у рослин виконує фітохром та фітогормони: ауксини, 

гібереліни, цитокініни, абсцизини і етилен; 

- фотоперіодизм визначає межі, в яких може змінюватись реакція рослин на сукупність 

екологічних чинників, а вони, в свою чергу визначають фенотиповий прояв ознаки у межах норми 

реакції;  

- якщо будь-який екологічний фактор виходе за межі витривалості, це змінює стандартну 

програму і порушує синхронізацію зовнішніх та внутрішніх біоритмів. Але це, як правило, не має 

масового характеру, тому не є визначальним.  

  Практичне значення роботи полягає в тому, що інформація, яка зібрана для цієї роботи, є 

унікальною і це дозволить учителям біології доступно і зрозуміло, з використанням місцевого 

матеріалу, донести до учнів найскладніші теми з курсу «Фізіологія рослин». 

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

 

ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ СПОЛУКАМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ НАЯВНОСТІ В ЗРАЗКАХ ҐРУНТУ 

 

 

 

Автор: Листуха Софія, вихованка гуртка Комунального 

закладу Миронівської районної ради «Миронівський районний 

центр дитячої та юнацької творчості» 

Науковий керівник: Шевченко Світлана Михайлівна, 

керівник гуртка Комунального закладу Миронівської районної 

ради «Миронівський районний центр дитячої та юнацької 

творчості» 

 

Мета даної роботи – дослідити проблему забруднення довкілля сполуками важких 

металічних елементів та з’ясувати наявність іонів Pb
2+

 у зразках ґрунту, взятих на території 

Миронівського району поблизу автомагістралі Н 01. 

Актуальність дослідження обумовлена поширенням високого рівня забруднення довкілля 

сполуками важких металічних елементів за межі урбанізованих територій. Автомагістралі та 

придорожні смуги є екологічно небезпечними у зв’язку із інтенсивним рухом автомобільного 

транспорту та неконтрольованим розсіюванням різних хімічних сполук, які викидаються з 

вихлопними газами. Хоча офіційно використання небезпечного «етильованого» бензину в Україні 

заборонено ще у 2003 році, за оцінками експертів близько третини нафтопродуктів, що 

реалізуються на автозаправках, є неякісними і містять шкідливі домішки. Крім того, важкі 

металічні елементи порівняно швидко накопичуються в ґрунтах і вкрай повільно з них виводяться. 
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Наукова новизна дослідження полягає в отриманні відомостей про рівень забруднення 

катіонами Pb
2+

 зразків ґрунту, взятих на території Миронівського району, встановленні 

взаємозалежності між рівнем забруднення та наближеністю ділянки, звідки брався досліджуваний 

матеріал, до автомагістралі.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що апробовано методики визначення наявності 

йонів Pb
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 літературу, матеріали з 

мережі Internet; експериментальним шляхом дослідити наявність у зразках ґрунту, взятих на 

території Миронівського району поблизу автомагістралі Н 01, катіонів Pb
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.  

У пробах ґрунту, взятих поблизу автомагістралі Н 01 (Київ – Дніпро) в                 с. 

Владиславка Миронівського району, виявлено йони Pb
2+

, їх вміст у досліджуваних зразках 

зменшується пропорційно віддаленості від полотна дороги і на відстані 50 метрів не 

спостерігається. Власникам присадибних ділянок, розташованих поблизу автомагістралі, 

необхідно вживати заходи щодо детоксикації накопичених у ґрунті сполук важких металічних 

елементів 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ    

АРТЕЗІАНСЬКОЇ НА ПРИКЛАДІ СВЕРДЛОВИНИ №3А У С. МАЗЕПИНЦІ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

 

 

Автор: Кузніцова Анастасія, вихованка Сквирського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості, учениця 9 класу навчально-

виховного комплексу «Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» 

Науковий керівник: Гудзенко Наталія Василівна, учитель 

біології навчально-виховного комплексу «Сквирський ліцей – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», вчитель-методист 

 

Актуальність дослідження. Вода є важливим фактором середовища існування людини. 

Щоденна потреба дорослої людини у воді становить 2,5 – 4 дм
3
. Вода є одним з шести основних 
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харчових елементів здорового харчування людини разом із вуглеводами, білками, жирами, 

вітамінами й мінералами. 

 У всьому світі вода артезіанських свердловин вважається багатством і стратегічним запасом 

країни й проходить суворий контроль з боку держави. Відсутність суворого регулярного нагляду 

за бурінням свердловин в Україні призвело за останні роки до різкого погіршення її якості. 

Досить частими стали й випадки локального забруднення артезіанських водоносних 

горизонтів. Порушення технічних умов при бурінні свердловин призводить до можливості 

забруднення глибоких шарів свердловини менш чистими водами верхніх водоносних горизонтів. 

У районах активного землеробства, де пестицидне навантаження досить високе, артезіанську 

воду потрібно попередньо (а потім і періодично) перевіряти на вміст важких металів, пестицидів, 

радіонуклідів і нітратів. 

Для оцінки екологічного стану джерел питного водопостачання встановлюється екологічний 

норматив якості води джерел питного водопостачання, який містить науково обґрунтовані 

допустимі значення забруднюючих речовин і показники якості води. Близько 32 % проб питної 

води, відібраних з джерел децентралізованого водопостачання, не відповідають нормативам за 

санітарно-хімічними показниками та близько 23% – за бактеріологічними. Нині альтернативою 

для багатьох споживачів є споживання артезіанської води, але показники її безпечності й якості 

потребують підтвердження. 

Метою нашої роботи було дослідити еколого-гігієнічні показники якості води питної 

артезіанської свердловини № 3а у с. Мазепинці Білоцерківського району. 

Для досягнення мети перед нами були поставлені такі завдання: 

1. Провести аналіз літературних джерел щодо сучасних вимог до якості артезіанських питних 

вод України.  

2. Провести аналіз фізико-географічних, геоморфологічних і гідрогеологічних умов розташування 

артезіанської свердловини № 3а у с. Мазепинці.  

3. Проаналізувати результати фізико-хімічного дослідження питної води з артезіанської 

свердловини № 3а. 

4. Провести дослідження питної води з артезіанської свердловини № 3а на вміст нітратів. 

У роботі були використані такі методи досліджень: бібліографічний, аналітичний, методи 

математичної статистики, послідовного аналізу, методи екосистемного підходу, неоморфологічні та 

гідрогеологічні та лабораторні методи.  

Практичне значення і новизна досліджень: детально проаналізовано фізико-географічні, 

геоморфологічні та гідрогеологічні умови розташування артезіанської свердловини та проведено 

еколого-гігієнічне оцінювання якості питної води. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ҐРУНТІВ В ЗОНІ ВПЛИВУ АЗС ЗА ДОПОМОГОЮ 

РОСЛИН –БІОІНДИКАТОРІВ   (ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ   (ALLIUM CEPA L. )) 

 

 

Автор: Гузенок Аліна, учениця 10 класу ОЗНЗ 

Новозаліського навчально-виховного об’єднання 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад» Бородянського району 

          Науковий керівник: Костюченко Софія Павлівна, 

вчитель біології ОЗНЗ Новозаліського навчально-виховного 

об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний  

навчальний заклад» Бородянського району 

Мета даної роботи - визначення якісної характеристики ґрунтового покриву в зоні впливу 

АЗС в с. Берестянка за допомогою рослин - біоіндикаторів (у даному випадку – цибулі ріпчастої ( 

Allium cepa L.)). 

Для реалізації мети визначені завдання:  

- опрацювати сучасні наукові публікації з метою визначення впливу АЗС на екологічний 

стан ґрунтового покриву; 

- провести дослідження, які дають можливість виявити рівень токсичності нафтопродуктів та 

їх похідних в ґрунтовому покриві, що знаходиться в зоні впливу АЗС методом біоіндикації; 

- вияснити можливість вирощування якісної продукції на присадибних ділянках, що 

межують з територією АЗС; 

- виготовити та поширити буклет «Вплив АЗС на ґрунти» серед учнів школи; 

- результати роботи опублікувати в районній газеті «Вперед» для ознайомлення широких 

верств населення. 

Процес розміщення АЗС на територіях, прилеглих до сіл чи в їх межах, здійснюється без 

урахування санітарно-захисних норм, що призводить до прямого впливу на стан ґрунтового 

покриву агросистеми, що унеможливлює вирощувати та отримувати екологічно безпечну 

продукцію на присадибних ділянках. Тому вивчення даного питання є досить актуальним. 

Наукова новизна полягає у спробі більш детального вивчення впливу АЗС на екологічний 

стан ґрунтового покриву та виявлення рівня токсичності нафтопродуктів та їх похідних методом 

біотестування, так як більшість досліджень присвячені впливу АЗС на стан повітряного 

середовища. 

Предмет досліджень - реакція рослин на проби ґрунтів, відібраних на різних ділянках. 

Об'єкт дослідження — якісні показники ґрунтового покриву. 

Методи дослідження — експериментально - дослідницький, статистичний,     візуальний, 

вимірювання, математичний, опрацювання літературних джерел. 

В результаті дослідження ми довели, що: біотестування як метод біологічного контролю 

дозволяє охарактеризувати ступінь забруднення ґрунту. Застосування подібних біотестів дає 



95 

 

можливість оцінити шкідливість антропогенних факторів на навколишнє природне середовище і 

може бути ефективним засобом при вивченні токсичного впливу викидів АЗС. 

Біоекологічна діагностика довкілля дозволяє формувати диференційовані та інтегральні 

уявлення про організми та середовища їх існування, вона дешева і проста у використанні і цим 

самим має визначальну значимість. 

Результати досліджень підвели до висновків про можливість використання як тест-

системи на якісні показники ґрунтового покриву в зоні впливу АЗС цибулі ріпчастої (Allium cepa 

L.). Проведені дослідження показують, що якісні показники ґрунту і приріст корінців цибулі 

городньої (Allium cepa L.) перебувають у тісному кореляційному зв’язку. 

Розрахований фітотоксичний ефект становить 40,9 %. Це означає, що  імовірність 

накопичення в рослинах, що вирощені поблизу АЗС токсичних сполук, складових автомобільного 

пального, є значною. 

Власникам земельних ділянок, шо опинились у радіусі дії АЗС, рекомендувати перевірити 

вирощену продукцію на вміст важких металів у СЕС та обнести територію селянських городів 

непроникним для повітря парканом  (наприклад, із металопрофілю) чи газостійкими породами 

дерев і чагарників. 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ДАФНІЇ – БІОСЕНСОРИ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

        

Автор: Бєлінська Анастасія, учениця 9 класу Лютізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вишгородської районної 

державної адміністрації 

Науковий керівник: Шумейко Лариса Михайлівна, вчитель 

хімії та біології Лютізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Вишгородської районної державної адміністрації 

 

Мета роботи: дослідити чутливість рачка Daphnia magna  до компонентів проб води, 

відібраних з різних водойм села Лютежа та стандартного токсиканту біхромату калію. 

Сьогодні важко віднайти водойму, яка б не зазнавала забруднення внаслідок діяльності 

людини. Погіршення якості води природних водойм є для України надзвичайно серйозною 

проблемою. До річок і озер потрапляють недостатньо очищені стоки промислових підприємств, 

побутові стоки міст і сіл, стоки тваринницьких ферм тощо. І ось результат: ми не тільки не 

можемо пити воду із більшості наших водойм без попередньої багатоступеневої водопідготовки, 

але й купатися в них іноді небезпечно для здоров’я. Саме тому дуже важливо знати, яка якість 

води у водоймах, біля яких ми живемо, відпочиваємо, звідки беремо воду.  

Наприкінці XX ст. до практики визначення екологічного стану водойм, поряд із 

традиційними, долучилися й біологічні методи. Найбільшого розвитку та поширення набули 

методи біоіндикації, які ґрунтуються на тому, що живі та неживі компоненти екосистеми в 

природі тісно взаємопов’язані між собою, а тому екологічний стан водойми, її забруднення та 
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погіршення якості води позначається на організмах, які тут мешкають, зокрема, на водних 

тваринах та рослинах. 

Завдання науково-дослідницької роботи: опрацювати літературу з даної теми, дослідити 

чутливість рачка Daphnia magna до компонентів проб води, відібраних з різних водоймів села 

Лютежа та стандартного токсиканту біхромату калію, сформулювати висновки щодо доцільності 

використання біоіндикаторів в експериментальній і виробничій діяльності. 

Висновки: біологічні методи оцінки якості води мають ряд переваг перед хімічними і 

фізичними, оскільки угруповання живих організмів віддзеркалюють усі зміни водного 

середовища, одночасно реагуючи на комплекс різноманітних природних та антропогенних 

чинників, у тому числі забруднювачів. Оцінка ступеня забруднення водойми за складом її 

населення дозволяє швидко визначити її санітарний стан, ступінь і характер забруднення, шляхи 

його поширення у        водоймі. Метод біоіндикації дозволяє оцінити наслідки як постійного, так і 

залпового забруднення. І, зрештою, біологічні методи дозволяють оцінити спроможність та інтен-

сивність перебігу процесів самоочищення у водоймі та відновлення екосистеми після дії 

забруднювача.  

Головними перевагами біологічних методів оцінки якості води є:  доступність процедур для 

широкого кола активістів природоохоронного руху, низька вартість водночас із серйозною 

науковою обґрунтованістю,  швидке отримання результатів,  «м’якість» для навколишнього 

середовища,  можливість виявити результати впливу попереднього чи довготривалого 

забруднення. 

Практичне значення дослідження. Результати даної роботи можуть бути використані не 

лише для констатації факту: - чистою чи забрудненою є вода, але й для розробки комплексу 

заходів органами місцевої влади та громадою щодо покращення екологічної ситуації на водоймах 

нашого села. 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОСТУ КОРЕНІВ РОСЛИН  

В УМОВАХ ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ ВІДХОДАМИ 

 КАРТОННО – ПАПЕРОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

 

 

Автор: Тонкошкур Анастасія, учениця 11 класу Навчально-

виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 – 

центр військово-патріотичного виховання та допризовної 

підготовки» Обухівської міської ради 

Науковий керівник: Онопрієнко Валентина Петрівна, 

учитель біології Навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 4 – центр військово-патріотичного 

виховання та допризовної підготовки» Обухівської міської ради 

 

Полігони з відходами отруюють атмосферу, гідросферу, літосферу і  негативно впливають на 

здоров’я людей. А тому потрібно вирішувати проблему полігонів, а землі під полігонами потрібно 
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відновлювати. Тому тема нашого дослідження є актуальною і продиктована об’єктивними 

вимогами сучасності. 

Метою нашого проекту було продемонструвати на прикладах вплив відходів паперового 

комбінату на ріст і розвиток коренів цибулі ріпчастої  (Alliumcepa L) та квасолі (Phaseolus vulgaris 

L). Об’єктом нашого дослідження стали корені рослин, а предметом - особливості росту і 

розвитку коренів цибулі ріпчастої  (Alliumcepa L), вирощеної на водній витяжці із відходів КПК та 

коренів квасолі (Phaseolus vulgaris L), вирощеної на забрудненому цими відходами  ґрунті. 

Завдання роботи: 

 Провести аналіз наукових джерел з питання живлення рослин; розкрити та конкретизувати 

сутність понять «мінеральне живлення», «важкі метали» та «біоіндикація». 

 Вивчити та застосувати методики: біоіндикації за допомогою «Allium тесту» та 

виготовлення давлених мікропрепаратів із кореневої меристеми коренів цибулі ріпчастої; 

 Дослідити динаміку росту коренів вказаних рослин, моделюючи забруднення води і ґрунту 

відходами картонно – паперового виробництва; 

 Дослідити цитотоксичність відходів, дослідивши поліферативну активність коренів цибулі 

ріпчастої (Alliumcepa L); 

 Вирахувати індекс толерантності за ростовим та масовим факторами і мітотичний індекс; 

 Встановити взаємозв’язок між пригніченням росту кореневої системи і мітотичним 

індексом; 

 На основі отриманих досліджень дати рекомендації щодо використання  самих відходів та 

застосування рослин у процесі рекультивації забруднених земель. 

Наукова новизна. Вперше отримано результати впливу відходів картонно – паперового 

виробництва на поділ клітин меристеми коренів рослин. 

На підставі проаналізованої літератури ми побачили, що на ріст і розвиток рослин впливає 

багато факторів довкілля, зокрема склад ґрунту. 

Аналіз складу відходів картонно – паперового комбінату показало, що головними 

забруднювачами ґрунтів є важкі метали, що входять до їх складу. 

Ми ознайомились та застосували на практиці методики дослідження: біоіндикації за 

допомогою Allium тесту, виготовлення давлених мікропрепаратів тощо.  

Аналіз динаміки росту рослин з різними кореневими системами дав цікавий результат: 

рослини, які росли на забрудненому ґрунті чи воді, значно швидше проростали, але з часом 

швидкість росту зменшувалася, а потім він зовсім припинявся. Причин швидкого росту дослідних 

рослин могло бути кілька. Наприклад, елементи Купрум і Цинк входять до складу ферментів, які 

сприяють кращому засвоєнню мінеральних речовин. Крім того, Цинк - складова частина деяких 

основних ферментів, він впливає на утворення гормонів росту (ауксинів) і відіграє велику роль в 

окисно-відновних процесах в рослинах. 

Причин пригнічення швидкості росту могло також бути кілька. Наприклад, порушення у 

клітинному циклі внаслідок накопичення важких металів в клітинах кореневої системи цибулі. 

Для перевірки цієї гіпотези ми провели дослідження мітозу в коренях цибулі (Alliumcepa L), 

вирахувавши індекс толерантності за масою та ростом, визначили мітотичний індекс та відносну 

довжину кожної фази мітозу. Результатом цих досліджень є висновок, що відходи на дослідні 

рослини діють в комплексі, тому що кореляції між індексами толерантності і мітотичним індексом 

немає. Відходи мають цитотоксичну дію так, як порушують хід мітозу. Мутагенна дія відходів 

відсутня. 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

ВИКОРИСТАННЯ ЛИСТЯ РОСЛИН ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАПЕРУ 

 

 

 

       Автор: Пустовойт Анна, учениця 11 класу Богуславської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

       Науковий керівник: Степанова Ольга Петрівна, учитель біології 

Богуславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Актуальність дослідження полягає в тому, що для виготовлення паперу  пропонується 

дешева сировина – опале листя дерев. Листя дуба, граба, клена, які ми використали в роботі – це 

відновлювана сировина, тому що щороку листя опадає. Використати певну частину листя для 

здешевлення виготовлення паперу, на нашу думку, це доцільно і потрібно робити. Також листя 

часто спалюють або вивозять на сміттєзвалища, перший і другий спосіб утилізації екологічно 

невиправданий. Спалюючи листя, забруднюється атмосфера, продукти згорання шкідливо 

впливають на здоров’я людини, сміттєзвалища займають площу орних земель, які випадають з 

сільськогосподарської діяльності. 

Об’єкт дослідження: Опале листя дерев. 

Предмет дослідження: Використання опалого листя для виготовлення паперу. 

Мета роботи: Дослідити можливості використання опалого листя дерев для  

виготовлення паперу. 

Завдання: 

1. Вивчити літературні джерела про можливості використання опалого листя. 

2. З’ясувати можливості промислового використання опалого листя різних видів дерев як 

сировини для виготовлення паперу та можливий економічний ефект. 

3. Виготовити зразки паперу з використанням опалого листя. 

4. Визначити екологічну доцільність використання опалого листя як сировини для 

виготовлення паперу. 

5. Розробити рекомендації щодо використання опалого листя дерев для виготовлення 

паперу в домашніх умовах. 

Методи дослідження: ваговий, експериментальний, пошуковий, математично- 

статистичний, логічних висновків. 

Новизна: Вперше проведено дослідження з виготовлення паперу в домашніх умовах з 

використанням певного відсоткового вмісту листків дуба, граба і клена у поєднанні з 

макулатурою. 

     У ході виконання роботи зроблено висновки: 

1. Вивчивши літературні джерела щодо можливості використання опалого листя для 

виготовлення паперу, ми зазначаємо, що теоретичні і практичні роботи з цієї проблеми відомі на 

рівні лабораторних експериментів. 
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2. На нашу думку, і в промисловому масштабі можливо використати опале листя різних 

видів дерев як сировину для виготовлення паперу. Економічний ефект за приблизними 

підрахунками складе 20-25%. 

3. За даними досліджень, найоптимальніше співвідношення при виготовленні паперу з 

додаванням 65% листя (дуба – 25%, граба та клена – по 20%) і 35% макулатури можна заощадити 

на клеючих речовинах. Але папір потребує додаткової обробки, якість його не дуже висока. Такий 

папір можна використовувати для пакування. 

4. Екологічно доцільно використовувати опале листя як сировину для виготовлення паперу, 

оскільки листя дерев в містах вивозять на сміттєзвалища, при цьому займають площі орних земель 

або спалюють, що завдає природному середовищу ще більшої шкоди. 

5. Ми розробили рекомендації щодо використання опалого листя дуба, граба  і клена для 

виготовлення паперу в домашніх умовах. 

Практичне значення.  Наша дослідницька робота дозволить здешевити процес виробництва 

паперу приблизно на 20-25 %, а також сприятиме охороні лісових насаджень, сприятиме утилізації 

листя в населених пунктах, що зменшить навантаження на сміттєзвалища. 

 

СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

ВОДНІ РОСЛИНИ ЯК АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ФІЛЬТРИ 

 

 

 

Автор: Бачинська Лія, учениця 11 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Фастівський ліцей–інтернат» 

Науковий керівник: Наумова Юлія Миколаївна, учитель хімії 

Комунального закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей – 

інтернат», вчитель-методист 

 

Антропогенне евтрофування та забруднення води - це основні процеси, що викликають 

деградацію річок, водосховищ, озерних систем і погіршення якості води. Хоча головною причиною 

обох процесів є фактори антропогенного походження, кожний з процесів має свою специфіку. 

Річки в межах міст найчастіше забруднюються господарськими та фекальними стоками, тому в 

межах населених пунктів різко збільшується кількість бактерій. 

Об’єктом даного дослідження є: рослинна сировина Асоrus calamus, Lemna minor, Nuphar 

lutea, Potamogеton  pectinatus. 

Предмет дослідження: вплив водної витяжки з рослинної сировини Асоrus calamus, Nuphar 

lutea, Potamogеton pectinatus, Lemna minor на деякі автохтонні та алохтонні  мікроорганізми води. 

Мета дослідження: вивчити антибактеріальну активність водної витяжки з рослинної 

сировини Lemna minor, Асоrus calamus, Nuphar lutea, Potamogеton pectinatus  на автохтонні та 

алохтонні мікроорганізми води та створити алгоритм очищення водойм вищими рослинами в 

залежності від типу бактеріального забруднення. 
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      Завдання дослідження: 

1. Вивчити літературу з теми дослідження. 

2. Вивчити антибактеріальні властивості водних витяжок з рослинної сировини методом 

паперових дисків. 

3. Дослідити вплив водної витяжки з рослинної сировини лепехи звичайної, веху 

широколистого, глечиків жовтих, а також з сировини ряски малої, рдесту гребінчастого на 

автохтонні та алохтонні мікроорганізми  води. 

Результати експерименту дозволяють зробити висновок, що різні види рослин по різному 

впливають на різні види мікроорганізмів. Тому проведені нами дослідження мають практичне 

значення. Знаючи домінантний вид алохтонних мікроорганізмів, який забруднює дану водойму, 

можна підібрати ті вищі рослини, які мають високу антибактеріальну активність до даного 

мікроорганізму. 

Проведені дослідження дозволяють констатувати:  

- якщо вода забруднена стафілококом, який може потрапити у водойму разом з інфікованою 

людиною, там краще штучно насаджувати Acorus calamus  (лепеха звичайна). 

 - в умовах великого скупчення людей, наприклад на пляжі, у воду може потрапити 

Escherichia coli (кишкова паличка), саме на таких ділянках доцільно висаджувати Lemna minor 

(ряска мала). За результатами експерименту, саме дані представники мають найбільшу здатність 

очищувати  воду  від Escherichia coli (кишкова паличка). 

- у водоймах, де може відбуватися накопичення Proteus vulgaris (протей звичайний), 

доцільно насаджувати такі водні рослини, як Nuphar luteum (глечики жовті) та Lemna minor (ряска 

мала). 

- водойми, біля яких розташовані молочні заводи, можуть бути забруднені кандідою 

біліючою. Тут, за результатами експериментів дослідження, кращим на наш погляд є вирощування 

Nuphar luteum (глечики жовті). 

 - якщо у воді виявлена Pseudomonas aeruginosa (синьогнійна паличка), то актуально буде 

висадження на даному акваторії Potamogеton pectinatus (рдест гребінчастий). 

Паралельно з проблемою очищення водойм можна збільшити резерв лікарських рослин та 

кормову базу для водних тварин. 

Якщо ми хочемо зберегти водойми чистішими, то можна оптимально використовувати  

Acorus calamus. 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕНОСТІ ВОДНИХ ТА ГРУНТОВИХ 

ЕКОСИСТЕМ ДЕНДРОПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ  

ЇХ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

 

 

 

Автор: Петренко Михайло, учень 11 класу Білоцерківської 

спеціалізованої  школи I-III ступенів №9 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Білоцерківської міської ради 

Науковий керівник: Покотун Лариса Петрівна, учитель хімії 

Білоцерківської спеціалізованої  школи I-III  ступенів №9 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Білоцерківської міської ради, вчитель-

методист 

 

У центрі уваги сучасного людства стоять проблеми, які потребують негайного вирішення, а 

саме: взаємодії людини з навколишнім природнім середовищем, екологічної стійкості біосфери та 

грунтового геноциду. 

Завданнями нашого наукового дослідження є  вивчення негативного впливу забрудників 

на водні та грунтові екосистеми, рослинний світ та пошук шляхів щодо поліпшення та 

відновлення екосистеми дендропарку. 

Предметом дослідження є вплив забрудників органічного та неорганічного походження на 

екосистему дендоропарку «Олександрія». 

       Результатом дослідження є: 

- визначення ступеня забрудненості грунтів дендропарку «Олександрія» на вміст 

нафтопродуктів, сполук шестивалентного хрому та його впливу на якість грунтів, а також вплив 

на рослинний світ; 

- дослідження вмісту Карбону у різних зразках грунту; 

- біоіндикація грунтів забруднених і чистих ділянок на предмет посіву та всхожості руколи; 

- методика та проведення забруднених грунтів та контрольного зразка на вміст гумінових 

речовин; 

- дослідження ролі деструктора «Доктор Робік 209» для покращення якості грунтів.  

Завданням нашої роботи було: 

- вивчити грунт, як головне органічне середовище для життя; 

- провести моніторінг екологічного стану дендропарку «Олександрія», а саме земельних та 

водних ресурсів Західної Балки; 

- вивчити роль біодеструктору у формуванні мікробного ценозу та відтворення земельних 

ресурсів; 

- визначити біологічну роль мешканців грунту у покращенні якості грунтів;  

Внаслідок виконаної роботи ми провели такі дослідження: 

- визначили вміст важких металів в грунтових та поверхневих водах Західної балки 

дендропарку «Олександрія» методом фотокалориметрії; 
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- визначили порівняльний вміст Карбону в грунтах забрудненої зони дендропарку та грунту 

поля масив Піщаний м.Білої Церкви; 

- методом біоіндикації вивчили вплив важких металів на фізикобіохімічні особливості росту 

основних ландшафтнотворних порід, а також провели порівняльний моніторінг якості 

забруднених грунтів дендропарку «Олександрія» та грунту поля масив Піщаний м.Біла Церква на 

предмет посіву руколи (Eruca satsva); 

- провели  моніторінг поверхневих і грунтових вод водойм Західної Балки (ставки «Русалка» 

і «Потерчата») на вміст нафтопродуктів; 

- визначили вміст гумінових і фульвокислот на забруднених грунтах дендропарку 

«Олександрія» та контрольного поля масиву Піщаний м. Біла Церква; 

- дослідили, як біодеструктори (препарат «Доктор Робік») покращують якість грунтів, 

перероблюючи органічні речовини і перетворюючи їх на вуглекислий газ. 

За отриманими результатами можна зробити такі висновки: 

- протягом багатьох років дендропарк «Олександрія» знаходиться під впливом негативних 

факторів в якості сполук важких металів та нафтопродуктів; 

- низька якість води парку, грунтів сприяє знищенню живих організмів, а саме Червів 

Кільчастих, які є продуцентами гумінових і фульвокислот, що підтверджено експериментально, 

тобто де є забрудники, живі організми зникають і  забруднені грунти є бідними на мікрофлору, 

втрачаючи при цьому родючість; 

- забрудники органічного і неорганічного походження, досліджені нами у роботі, 

погіршують фізіобіохімічні особливості росту ландшафтнотвірних порід; 

- біодеструктори позитивно впливають на відтворення забруднених грунтів. 

 

СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ  

ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ҐРУНТІВ СЕЛА ШКАРІВКА  

ЗА ДОПОМОГОЮ  РОСТОВОГО ТЕСТУ 

 

 

 

Автор: Мішустіна Валерія, учениця 10 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу Шкарівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білоцерківського району 

Науковий керівник: Гальченко Тетяна Василівна, вчитель 

біології Опорного загальноосвітнього навчального закладу 

Шкарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білоцерківського 

району 

Проблема дослідження стану ґрунтів набула надзвичайної актуальності, оскільки їх 

показники формуються під дією антропогенного впливу і суттєво відрізняються біологічними та 

фізико-хімічними показниками від природних аналогів: мають більшу щільність, лужну реакцію 

середовища, забруднені важкими металами та пестицидами, отже, втрачають свої основні 
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екологічні функції. Одним із провідних біологічних методів оцінки стану навколишнього 

природного середовища є фітоіндикація. В основу фітотестування покладено  чутливість рослин 

до екзогенного хімічного впливу, що виявляється у зміні ростових і морфологічних.  

Об’єкт дослідження: зразки ґрунтів, що відібрані узбіч автомобільних доріг із різною 

інтенсивністю транспортного руху в селі Шкарівка Білоцерківського району Київської області. 

Предметом дослідження є показники токсичності зразків ґрунту, відібраних узбіч 

автомобільних доріг із різною інтенсивністю транспортного руху, величина фітотоксичного 

ефекту даного виду забруднення. 

Мета роботи - проаналізувати забруднюючий ефект автомобільного транспорту на ґрунт, 

здійснивши оцінку токсичності ґрунтів та визначення фітотоксичного ефекту у межах населеного 

пункту Шкарівка Білоцерківського району Київської області з використанням рослинних 

біотесторів. 

 Основними завданнями роботи є: 

– ознайомитися із методикою оцінки токсичності ґрунтів за допомогою «ростового тесту»; 

– використавши  насіння Lepidium sativum ( крес-салату), визначити рівень токсичності 

ґрунтів методикою «ростового тесту» (Горова та ін., 2007, 2014); 

– обчислити фітотоксичний ефект (ФЕ, %) за довжиною кореневої та наземної частини 

Lepidium sativum (крес-салату); 

– опрацювати та проаналізувати літературу, в якій дається ґрунтовний виклад по даній темі; 

– проаналізувати вплив автомобільного транспорту на стан забруднення ґрунтів нашої 

місцевості. 

Проаналізувавши отримані результати, маємо: значення t1,t2, t3, t4 < tst (2,96). Це вказує на те, 

що результати експерименту у варіанті з досліджуваними зразками статистично недостовірно 

відрізняються від контрольного досліду. А отже, токсичність ґрунту перебуває на тому ж рівні, що 

і в контрольному варіанті, тобто зразки ґрунту по вулиці Миру, біля траси Біла Церква-Тараща не 

мають токсичних властивостей і негативний вплив зовнішніх факторів відсутній. 

Значення t5,t6 > tst (2,96), тобто висота рослин і довжина корінців, вирощених на зразках 

ґрунту, відібраних у точці 4 - траса Київ – Одеса, достовірно відрізняються від контрольного 

варіанту. Це свідчить про те, що ростові процеси пригноблені і ґрунт має токсичні властивості. 

На основі виконаних вимірювань обчислено фітотоксичний ефект ґрунтів. Згідно довжини 

наземної частини, найбільший фітотоксичний ефект (високий рівень токсичності) помічено в точці 

4-траса Київ-Одеса (77,96%), у точці 2, 3 показники перебувають на слабкому рівні.За довжиною 

кореневої системи найбільш токсичним виявився ґрунт, відібраний на трасі Київ-Одеса (точка4) -

60,3%, у точці 3-траса Біла Церква-Тараща середній рівень-29,3%, у точці 2- вулиця Миру- ґрунт 

перебуває на слабкому рівні забруднення. 

На основі цих результатів можна дійти висновку, що найбільш забрудненим є ґрунт з точки 

4. Це може свідчити про те, що завантаженість автомобільним транспортом призводить до більшої 

кількості викидів забруднювальних речовин у повітря і, як наслідок, у ґрунт. 

Оскільки такі дослідження проводяться протягом 4-5 років для отримання реальної картини 

впливу, ми плануємо продовжити нашу роботу в подальшому. 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ  

ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УТИЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ  

МОТОРНИХ ОЛИВ 

 

  

Автор: Ходаківська Анна, вихованка Сквирського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості, учениця 10 

класу навчально-виховного комплексу «Сквирський ліцей – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 

Науковий керівник: Гудзенко Наталія Василівна, 

старший учитель біології навчально-виховного комплексу 

«Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», 

вчитель-методист 

 

Актуальність дослідження.  

1. Занепокоєння екологів в останні десятиріччя викликає глобальне забруднення 

навколишнього природного середовища, зокрема - значне збільшення об’ємів відпрацьованих 

моторних олив, які часто просто зливаються в канаізаційну мережу, ґрунт та водойми. Незначна 

частина ВМО спалюється в непристосованих котельнях і печах. Відповідно це завдає відчутної 

шкоди екології, економіці, здоров’ю людей і викликає необхідність регулювання антропогенного 

впливу на довкілля.  

2. Утилізація паливних відходів для більшості підприємств є великою проблемою. 

Відпрацьовані моторні оливи (ВМО) – це вид висококалорійного палива, який доцільно 

максимально використовувати в теплоенергетичних цілях. Адже сучасні технології дозволяють 

ефективно і екологічно його спалювати. Важливим є вибір паливного обладнання, яке працює на 

відпрацьованих моторних оливах, так як при їх спалюванні в атмосферу викидається 

високодисперсний пил і токсичні гази. 

Мета роботи – дослідження впливу діяльності опалювального обладнання Thermobile АТ 

307, яке працює на відпрацьованих моторних оливах (ВМО) на довкілля.  

Для досягнення мети необхідно виконати завдання: 

1. Проаналізувати найбільш популярне на ринку опалювальне обладнання, яке працює на 

відпрацьованих моторних оливах; 

2. Охарактеризувати динаміку викидів шкідливих речовин опалювачами, які працюють на 

ВМО; 

3. Дослідити екологічні характеристики роботи опалювального обладнання «Thermobile АТ 

307», яке працює на ВМО.  

4. Провести моніторинг імовірних ризиків від спалювання відпрацьованих моторних олив та 

проаналізувати шляхи утворення в них токсичних речовин.  

Об’єкт дослідження – стаціонарне джерело забруднення: опалювальне обладнання 

«Thermobile АТ 307». 
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Предмет дослідження – оцінка викидів забруднювальних речовин, що надходять в 

атмосферне повітря від опалювального обладнання «Thermobile АТ 307», яке працює на 

відпрацьованих моторних оливах.  

Новизна дослідження полягає в дослідженні екологічних характеристик й оцінці ризиків від 

роботи стаціонарного опалювального обладнання «Thermobile АТ 307», яке працює на 

відпрацьованих моторних оливах. 

Теоретичне та практичне значення дослідження. Результати досліджень показали, що 

опалювачі «Thermobile» забезпечують повне згоряння відпрацьованих нафтопродуктів без диму і 

запаху, а екологічні характеристики опалювального обладнання «Thermobile АТ 307» за всіма 

параметрами не перевищують встановлених нормативів і можуть широко застосовуватися при 

переробці відпрацьованих моторних олив, не забруднюючи навколишнє середовище. 

 

 

СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ  

ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

БІОІНДИКАЦІЯ  ЯКОСТІ ВОДИ ЗА МАКРОФІТАМИ  РІЧКИ БРОВАРКА 

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ 

 

 

 

       Автор: Молінська Ольга, учениця 11 класу Переяслав-

Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4    

       Науковий керівник: Дудка Анастасія Ігорівна, вчитель 

екології Переяслав-Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №4   

 

Життя в усіх формах вимагає науково-обґрунтованих підходів та конкретних дій у справі 

раціонального використання природних ресурсів, охорони природи та примноження її багатств. 

Особливо гострим стоїть питання бережливого ставлення й збереження водних ресурсів, 

особливостей їх в різних місцевостях, оскільки відбувся та досі відбувається вплив господарської 

діяльності на річки, озера тощо, що призводить до значних змін. Це стосується й ділянок річки 

Броварка (територія Переяслав-Хмельницького району), яка протікає через села Чирське і Велика 

Каратуль. Ділянка річки, що в с. Велика Каратуль, протікає біля ферми, стоки якої потрапляють до 

річки. Це й обумовлює актуальність дослідження, яке спрямоване на з’ясування екологічного 

стану і якості води річки. 

Водні макрофіти і їхні співтовариства є досить чуттєвими індикаторами станів природного 

середовища їх існування. Вироблені в них у процесі адаптивної еволюції ознаки досить чітко 

індукують рівні води, а також її хімічний і органічний склад. Для попередньої оцінки екологічного 

стану водойми або окремої її ділянки, можна використовувати індекс Майєра, розроблений для 

біоіндикації за макрофітами. В його основу покладено поділ найбільш показових індикаторних 

видів водних рослин на три групи відповідно до ступеня забруднення водойми: макрофіти-

http://ua-referat.com/Індикатори
http://ua-referat.com/Існування
http://ua-referat.com/Процес
http://ua-referat.com/Склад
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індикатори чистих водойм (група А), макрофіти-індикатори водойм помірного забруднення (В) та 

макрофіти-індикатори забруднених водойм (С).  

Об’єктом дослідження є макрофіти-індикатори та їх особливості.  

Предметом дослідження є якість води та екологічний стан водойми річки Броварка.  

Мета роботи полягає у визначенні екологічного стану і якості води водойми на ділянках р. 

Броварка сіл Чирське та Велика Каратуль за допомогою виявлених макрофітів.  

Для досягнення мети визначено такі завдання: 

-  на основі аналізу літературних джерел розкрити поняття «якість води» і дати 

характеристику класам якості води; 

- виявити й охарактеризувати індикаторні групи макрофітів нашої місцевості; 

- за допомогою виявлених макрофітів на ділянках р. Броварка сіл Чирське та Велика Каратуль 

провести порівняльну характеристику стану якості води ділянок р. Броварка за даними 2015 року та 

2017 року, визначивши індекс Майєра та макрофітний індекс; 

  - опрацювати комплекс заходів з методів очистки водойм. 

Новизна роботи полягає у тому, що нами вперше було проведено порівняльну 

характеристику стану якості води ділянок р. Броварка за даними 2015 року та 2017 року стосовно 

наявності макрофітів, що дає можливість спостерігати за її екологічним станом та зокрема за якістю 

води в ній. 

Практичне значення дослідження: за результатами дослідження можна розпочати роботи 

щодо розробки комплексу заходів із покращення екологічної ситуації у водоймі.  

Особистий внесок вперше досліджено якість води та проведено порівняльний аналіз 

екологічного стану та річки Броварка, Переяслав-Хмельницького району (Київська область) за 

2015-2017 рр. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

КОНКУРЕНТНА ДІЯ ГРИБА РОДУ TRICHODERMA НА ЦВІЛЕВІ ГРИБИ 

  

 

Автор: Шматков Максим, учень 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха 

Науковий керівник: Нагаєва Лідія Михайлівна, вчитель 

біології Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

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

Володимира Мономаха 

 

Розуміння цього робить актуальним розробку біологічних методів боротьби, заснованих на 

використанні природних ворогів шкідливих організмів. В умовах забрудненого навколишнього 

середовища біологічні методи боротьби дозволять скоротити або відмовитися від застосування 

хімічних засобів – пестицидів і гербіцидів. 
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Об’єкт дослідження: гриб роду Trichoderma та плісневі гриби ( Mucorsp). 

Предмет дослідження: форми взаємозв’язків між грибами Trichoderma та Mucorsp. 

Наукова новизна роботи: полягає в дослідженні можливостей використання гриба роду 

Trichoderma для боротьби з цвілевими грибами в домашніх та промислових масштабах. Вивчення 

видів Trichoderma представляє великий практичний і теоретичний інтерес у зв’язку з їх 

використанням у діяльності людини. Широке застосування цих грибів вимагає детального 

вивчення їх екологічних особливостей, видового різноманіття, біотопічного розподілу, 

конкурентних взаємин і географічного поширення. 

Основні завдання роботи:  

Розширити знання про морфологічні особливості гриба роду Trichoderma. 

Ознайомитися з механізмами дії гриба роду Trichoderma на фітопатогенні гриби. 

Розробити практичні рекомендації по застосуванню гриба роду Trichoderma для сільського 

господарства. 

В ході експериментального дослідження: 

- дослідити властивості гриба Trichoderma роду застосування в рослинництві як 

біологічного методу боротьби із патогенними цвілевими грибами; 

- оцінити ступінь пригнічення грибом роду Trichodermа хлібної плісняви в стерильних 

умовах; 

- довести вплив гриба роду Trichodermа цвілеві гриби в нестерильних умовах. 

У ході виконання роботи зроблено такі висновки: 

Опрацювавши наукову літературу та виконавши дослідницьку роботу, ми  з’ясували і 

дослідили фізіологічні властивості гриба роду Trichoderma як засіб захисту врожаю. 

Конкуренція за середовище проживання і поживні речовини з фітопатогенами - один з 

«класичних» механізмів біоконтролю у видів роду Trichoderma.  

З цього випливає висновок, що ферменти клітинної стінки (разом з антибіотиками) є 

основними факторами біоконтролю Trichoderma. Взаємодія між Trichoderma і фітопатогенними 

досліджено в лабораторних умовах як в стерильних, так і не стерильних умовах, де в першу чергу 

акцентувалась увага на його інгібіторську активність щодо фітопатогенних грибів.  

Лабораторний експеримент доводить, що гриб роду Trichoderma можна рекомендувати як 

засіб для захисту урожаю. Надалі в міру його розробки, він все більше буде витісняти хімічний 

метод, що має ряд недоліків. 

В даний час біологічний метод слід поєднувати з іншими методами, і всі вони разом мають 

представляти єдину систему захисту рослин.                                                                       
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СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

ХЛІБНІ КЛОПИ В АГРОЦЕНОЗІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ  

ТА КОНТРОЛЬ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ В УМОВАХ ТОВ ”РОПА АГРОСЕРВІС“ 

ВОЛОДАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

       

        Автор: Пташніченко Віталій, учень 11 класу Комунального закладу 

«Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П. Мельника» 

        Науковий керівник: Гордієнко Ольга Степанівна, вчитель біології 

Комунального закладу «Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№2 ім. В.П. Мельника» 

 

Зернове господарство – провідна галузь аграрної сфери України. Воно є основою 

борошномельної, круп’яної, хлібопекарської, комбікормової та інших напрямів переробної 

промисловості. Проблема збільшення обсягів виробництва продовольчого зерна в країні 

розв’язується насамперед підвищенням урожайності, але не менш важливим є й підвищення 

хлібопекарських якостей зерна. На нього впливають багато факторів. Ми дослідили в своїй роботі 

один з них – це вплив фітофагів, зокрема клопів шкідливих черепашок.  

Мета нашого дослідження. Можливості отримання високих урожаїв озимої пшениці із 

стабільно високими показниками якості зерна через обґрунтування заходів хімічного методу 

захисту озимої пшениці від клопів шкідливих черепашок щодо обмеження їх чисельності та 

шкідливості. 

При проведенні досліджень ставили такі завдання: 

- уточнити видовий склад клопів шкідливих черепашок в агроценозі озимої пшениці; 

- вивчити технічну ефективність інсектицидів проти цієї групи фітофагів; 

- дослідити вплив пошкодження зерна озимої пшениці фітофагами на показники його якості; 

- визначити господарську ефективність захисту озимої пшениці від клопів шкідливих 

черепашок. 

Об’єкт дослідження – клопи шкідливі черепашки. 

Предмет дослідження – біологічні та екологічні особливості клопів шкідливих черепашок, 

їх шкідливість на посівах озимої пшениці та заходи хімічного захисту щодо обмеження їх 

чисельності і шкідливості. 

Методи дослідження:  

Польові – визначення видового складу шкідників, динаміки чисельності основних видів 

сисних фітофагів залежно від екологічних умов, визначення ефективності хімічних заходів 

захисту посівів озимої пшениці.  
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Лабораторні – визначення показників якості зерна озимої пшениці. Розрахунковий – 

визначення економічної ефективності хімічного захисту озимої пшениці від комплексу сисних 

шкідників. 

Наукова новизна дослідження: В результаті нашого дослідження ми встановили видовий 

склад шкідників озимої пшениці на досліджуваній ділянці, та встановили домінуючі види, 

чисельність яких у 2 рази перевищувала економічний поріг шкодочинності (ЕПШ), який на період 

наливу зерна становить 2 екз./м2..  Внаслідок проведеного дослідження було виявлено, що 

найвищу технічну ефективність проти клопів-фітофагів на посівах озимої пшениці зафіксовано у 

варіанті, де застосовували комбінований інсектицид Енжіо 247 SC. Це забезпечило отримання 

прибавки врожаю та поліпшення якості отриманого зерна. 

 

 

СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

ФЛАВОНОЇДИ ЯК ІНДУКТОРИ СТІЙКОСТІ ОГІРКА ПРОТИ ЗАХВОРЮВАНЬ 

 

 

Автор: Пригалінська Вікторія, учениця 10 класу Тетіївської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 

Науковий керівник: Власенко Оксана Миколаївна, учитель 

хімії Тетіївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3, 

старший учитель 

Протягом усього процесу вегетації рослини схильні до негативного впливу стресових 

факторів різної природи, що призводить до зниження продуктивності за рахунок пригнічення 

росту і фотосинтезу. Саме тому актуальним є вивчення шляхів підвищення стійкості рослин до 

несприятливих факторів зовнішнього середовища. 

Одним з ключових шляхів підвищення стрес-стійкості рослин є використання індукторів 

захисних систем рослин, тобто факторів, що активізують природні стрес-захисні механізми 

рослин. 

Метою даної роботи є дослідження ефективності витяжки з покривних лусок цибулі як 

безпечного, комплексного індуктора стійкості рослин проти хвороб та стресу. 

Основні завдання: 

1. Ознайомитися із теоретичними напрацюваннями у галузі фітоімунології та 

екзогенних регуляторів росту рослин біогенного походження. 

2. Вивчення ефективності застосування флавоноїдів лусок цибулі, як стимуляторів росту та 

індукторів захисних систем рослинного організму. 

3. Експериментально встановити ефективні концентрації та способи застосування витяжок 

із лусок цибулі для кореневої та позакореневої обробки. 

Хімічний склад лушпиння цибулі досить мало вивчений, ще менше є достовірних відомостей 

про його застосування, проте воно широко застосовується на приватних ділянках. 
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Новизна нашої роботи полягає у тому, що ми дослідили ступінь ефективності застосування 

витяжки із лушпиння цибулі на агрокультуру огірка, доцільність такого застосування та 

механізми, що лежать в основі протекторного ефекту. 

В результаті дослідження ми виявили кореляцію між концентрацією досліджуваної 

витяжки та частотою обробки і стійкістю рослин до стес-факторів, а також нами розроблено 

рекомендації по оптимальному застосуванню водної витяжки із лусок цибулі для культури огірка. 

 

СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

МОЖЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН  

ВІД КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА 

 

 

 

Автор: Ладняк Людмила, учениця 31 групи (11класу) 

Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради 

Науковий керівник: Авер’янова Галина Миколаївна, вчитель 

біології та екології Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської 

ради 

Актуальність теми. У сучасних умовах ведення сільськогосподарського виробництва в 

Україні набуває проблема зниження пестицидного навантаження на агроекосистеми. Тому пошук 

екологічно безпечних засобів захисту картоплі від колорадського жука є актуальним. 

Мета і завдання  дослідження. Метою було вивчення особливостей біології, фенології, 

шкідливості колорадського жука та пошук екологічно безпечних заходів регулювання його 

чисельності. 

Для досягнення мети необхідно було вирішити такі завдання: вивчити біологічні 

особливості колорадського жука; дослідити динаміку чисельності та фенологію в залежності від 

впливу погодних умов; дослідити ефективність деяких народних засобів від шкідника. 

Об’єкт дослідження: колорадський жук. 

Предмет дослідження: народні засоби і способи захисту картоплі від колорадського жука. 

Методи дослідження. Спостереження – встановлення особливостей біології та фенології 

колорадського жука в польових умовах. Польові досліди – дослідження ефективності та тривалості 

токсичної дії деяких народних засобів та заходів. 

Наукова новизна. Нами вперше проведено оцінювання деяких народних засобів захисту 

картоплі у виробничих умовах (АПК «Зоря» Христинівського району Черкаської області). 

Практичне значення. Суміш гірчичного порошку з 9% оцтом показала задовільну 

ефективність і рекомендована для подальших досліджень. Також ця робота може бути 

використана людьми, які прагнуть мати екологічно чистий урожай та на уроках біології при 

опрацюванні теми «Боротьба з шкідниками». 
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СЕКЦІЯ: ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ 

 

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПИТНОГО МОЛОКА ТА МЕТОДИ 

ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ФАЛЬСИФІКАЦІЇ 

 

 

 

       Автор: Шумська Лідія, вихованка Комунального закладу 

Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини», учениця 31 групи (10 класу) Білоцерківського  колегіуму 

Білоцерківської міської ради 

       Науковий керівник: Лясота Василь Петрович, керівник  гуртка 

Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості 

дітей та юнацтва Київщини» 

 

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 

молоком і молочними продуктами. 

Мета і задачі досліджень. Метою було провести ветеринарно-санітарну оцінку молока 

різних молокопереробних підприємств Київщини згідно діючих стандартів, визначити його 

фальсифікації та розробити експресивні способи для визначення фальсифікації і наявності 

субклінічної форми маститу у молоці.  

Для досягнення мети необхідно було вирішити такі задачі: провести органолептичну оцінку 

(колір, консистенцію, запах, смак) молока різних молокопереробних підприємств Київщини, 

згідно з діючими національними стандартами України; вивчити показники якості молока різних 

молокопереробних підприємств за показниками: густини, чистоти, кислотності, масової частки 

жиру, білка, сухого знежиреного залишку, сухої речовини, бактеріального обсіменіння, згідно з 

діючими національними стандартами України; проаналізувати наявність субклінічної форми 

маститу у молоці різних молокопереробних підприємств; визначити фальсифікацію молока, 

виробленого молокопереробними підприємствами, різними хімічними реагентами; розробити 

експресний, ефективний в проведенні спосіб для визначення фальсифікації молока лужними 

мийними засобами із застосування бромкрезолового зеленого; розробити зручний, ефективний в 

проведенні спосіб для визначення кількості соматичних клітин (наявність субклінічної форми 

маститу) у молоці із застосуванням розчину ReagentN (Австрія); на основі експериментальних 

даних розробити науково-практичні рекомендації для виробництва. 

Об’єкт дослідження - молоко різних молокопереробних підприємств Київщини. 

Предмет дослідження - експериментальне обґрунтування розробки визначення якості та 

безпечності молока, у тому числі фальсифікації молока. 

Методи дослідження – аналітичні, технологічні, хімічні, гігієнічні, економічні, варіаційно-

статистичні. 
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    Наукова новизна одержаних результатів.  

Науково обґрунтовано та експериментально доведено доцільність постійного проведення 

ветеринарно-санітарної оцінки молока різних молокопереробних підприємств Київщини, в тому 

числі з визначенням його фальсифікації, згідно з діючими національними стандартами та 

нормативно-правовими актами України. 

Запропоновані нові достовірні, експресні, зручні способи для визначення фальсифікації 

молока натрію гідрокарбонатом із застосуванням бромкрезолового зеленого та лужних миючих 

засобів із застосуванням бромтимолового синього, а також кількості соматичних клітин (наявність 

субклінічної форми маститу) у молоці із застосуванням розчину ReagentN (Австрія). 

 

СЕКЦІЯ: ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ 

 

ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНОГО  ПРЕПАРАТУ «БАЙКАЛ ЕМ-1У»  

НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ 

 

 

 

Автор: Кириченко Вікторія, учениця 10 класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Науковий керівник: Ковтун Юлія Дмитрівна, вчитель 

біології та хімії Білоцерківської  загальноосвіт ньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6 

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: збереженість курчат-бройлерів, інтенсивність росту птахів.  

Мета дослідження: вивчення впливу кормової добавки «Байкал ЕМ-1У» на збереженість та 

інтенсивність росту бройлерів кросу Кobb-500 в умовах вирощування на глибокій підстилці. 

  Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні завдання: 

1. Визначити вплив пробіотичного препарату «Байкал ЕМ-1У» на збереженість птахів породи 

Кobb-500; 

2. Вивчити вплив препарату «Байкал ЕМ-1У» на прирости живої маси птиці. 

Результатом  дослідження є  встановлення позитивного впливу пробіотичного препарату 

«Байкал ЕМ-1У» на збереженість та продуктивність курчат бройлерів. 
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СЕКЦІЯ: ЛІСОЗНАВСТВО 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОШИРЕННЯ ТРУТОВИКА ЗВИЧАЙНОГО 

ВІД ВИДОВОГО СКЛАДУ БІОГЕОЦЕНОЗУ ЛІСУ 

 БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 

 

Автор: Войцехівська Маргарита, учениця 32 групи (10 класу) 

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

         Науковий керівник: Білопольська Тетяна Василівна, вчитель 

біології  Білоцерківського навчально- виховного об’єднання «Ліцей – 

Мала академія наук» 

 

Об’єктом дослідження наукової роботи «Дослідження залежності поширення Трутовика 

звичайного від видового складу біогеоценозу лісу Білоцерківського лісового господарства» був 

обраний Трутовик звичайний, як один із компонентів біогеоценозу Білоцерківського лісгоспу. 

Прогнозування чисельності даного виду є обов’язковою умовою створення загальної картини про 

кількісний та якісний склад екосистеми та визначення шляхів її врегулювання.  

Види вивчаються на основі спостереження за окремими ланками, якими є популяції, бо саме 

у такій формі існує вид у природі. В межах ареалу є різні умови, тому існування виду можливе у 

вигляді саме відносно відокремлених груп особин. За сучасних умов ці одиниці виду стають 

частиною впливу негативних факторів і тому є об’єктом екологічного дослідження. Важливу роль 

у виконанні цих завдань має використання комп’ютерних технологій. Сучасне обладнання 

дозволяє не тільки проводити математичне обчислення, але й дає можливість робити 

прогнозування росту чи зниження чисельності особин. Це й використано в роботі «Дослідження 

залежності поширення трутовика звичайного від видового складу біогеоценозу на території ДП 

«Білоцерківське лісове господарство». 

Говорячи про трутовиків, слід зазначити, що ці гриби мають багато різновидів. Трутовики 

бувають однорічними і багаторічними. Термін життя багаторічних трутовиків може досягати 25 

років. Зовнішній вигляд грибів трутовиків досить різноманітний і має свої особливості. Гриби 

мають різновиди за домами, розмірами, формою, кольором і тривалістю життя. 

За допомогою математичного моделювання відпала потреба проводити аналіз поширення 

трутовика на всій території лісництва, а прикласти кількість паразита з досліджуваних ділянок на 

всю площу лісу. 

Основним завданням експериментальної частини є виявлення тих деревних форм на 

території лісового господарства, які уражені найбільше трутовиками. Щоб провести дослідження 

великої території, немає потреби робити розрахунки кількості об’єктів. Для цього потрібно 

провести моніторинг десяти ділянок з площею 100 м³, а тоді вирахувати кількість на всій площі 
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лісу. Зрозуміло, що такий результат буде приблизним, але як показує практика, в цілому він є 

максимально наближеним до істинного. 

Після проведеного дослідження нами було вилучено гриби з поверхні дерев та встановлено 

домовленість з працівниками лісового господарства про те, що двічі на рік учні БНВО «Ліцей – 

Мала академія наук» буде проводитися рейд по очищенню дерев лісництва від грибів-паразитів. 

Для порівняння дослідження поширення трутовика було проведено в урочищі «Голендерня», 

де спостерігалося найбільша кількість об’єктів на вербі. 

Отже, завдання, що було поставлено в роботі, виконано. Дослідження показало, що 

найбільше вражені грибами-паразитами такі дерева: клен гостролистий, липа дрібнолиста, берест, 

ясен звичайний, дуб звичайний. За результатами було запропоновано адміністрації лісового 

господарства під час заміни старих дерев висаджувати саджанці вільхи чорної та осики. 

Обрана тема є актуальною в сучасних екологічних умовах. У науковій роботі на основі 

аналізу статистичних даних створена реальна картина поширення Трутовика звичайного, що є 

одним із визначних факторів у регуляції стабільності екологічних систем. 

Під час виконання роботи були поставлені завдання: 

 систематизувати статистичні дані про поширення виду Трутовик звичайний; 

 провести математичне моделювання на території лісництва з метою дослідження 

кількісного та видового складу лісу; 

 здійснити порівняльний аналіз прогнозів розвитку виду на основі попередніх статистичних 

даних; 

 за результатами дослідження представити проблему порушення якісного складу лісу 

внаслідок впливу паразитичних грибів. 

 Предметом дослідження є вид Трутовик звичайний на території лісового господарства. 

Об’єкт дослідження: поширення виду Трутовик звичайний на території Білоцерківського 

лісового господарства. 

Мета роботи: дослідити залежність поширення Трутовика звичайного від особливостей 

рослинного складу лісу. 

Новизна роботи полягає в тому, що на території лісового господарства вплив грибів-

паразитів не вивчався. 

Практичне значення полягає у використанні результатів дослідження у плануванні роботи 

лісництва. Дана робота може використовуватись на заняттях біології у 6 класі та у позашкільних 

заходах, зокрема в роботі Станції юних натуралістів. 
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СЕКЦІЯ: СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ ДИНІ ЗА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ В 

УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ НВЦ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ 

 

 

 

Автор: Рибальченко Олександр, учень 11 класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Науковий керівник: Путілова Людмила Олексіївна, учитель 

біології Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6, 

старший вчитель 

 

Головним завданням агропромислового комплексу нині є забезпечення зростаючих потреб 

населення в продуктах харчування. 

Наукова робота присвячена вивченню процесів росту і розвитку рослин дині у відкритому 

ґрунті. Досліджувались тривалість фенологічних фаз, урожайність, хімічний склад, смакові якості 

плодів різних сортів Cucumis melo L.  

Об’єкт дослідження: процеси росту і розвитку рослин дині різних сортів у відкритому 

ґрунті. Предмет досліджень – сорти  Cucumis melo L.: Алушта, Серпянка, Криничанка, Липнева, 

Лада, Золотиста, Інея, Берегиня, Злата. 

Методи дослідження - польові, статистичні методи аналізу результатів досліджень. 

Метою досліджень було проведення господарсько-біологічної оцінки різних сортів дині в 

умовах дослідного поля НВЦ Білоцерківського НАУ. У зв’язку з цим були поставлені такі 

завдання: встановити тривалість фенологічних фаз рослин дині;  порівняти рівень урожайності сортів 

Cucumis melo L.; дослідити хімічний склад та смакові якості плодів сортів дині; визначити сорти Cucumis 

melo L., придатні для вирощування в умовах Лісостепової зони. 

 Уперше в умовах дослідного поля НВЦ Білоцерківського НАУ виділено найбільш 

адаптовані до місцевих ґрунтово-кліматичних умов сорти дині. На основі проведених досліджень 

встановлено особливості росту і розвитку рослин, формування врожаю сортів Cucumis melo L. та 

якості плодів залежно від сортових особливостей. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ 

ТВОРІВ З. МЕНЗАТЮК І Т. ЯНСОН) 

 

 

 

Автор: Ул’янцева Юлія, вихованка гуртка Київського  

обласного комунального позашкільного навчального закладу 

«Мала академія наук учнівської молоді», учениця 9 класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 

Науковий керівник: Григоренко Олена Петрівна,  керівник 

гуртка Київського обласного комунального позашкільного 

навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді», 

відмінник освіти України 

Актуальність теми дослідження обумовлена відсутністю у вітчизняному літературознавстві 

цілісного ґрунтовного аналізу сучасних творів для дітей, а також єдиного підходу до їх 

класифікації. Це зумовило тему науково-дослідницької роботи – «Художні особливості сучасної 

літератури для дітей (на прикладі творів З. Мензатюк і Т. Янсон)». 

Мета дослідження полягає у визначенні жанрових модифікацій і художніх особливостей 

творів сучасної літератури для дітей (на прикладі творів Зірки Мензатюк «Козацька шабля» і Туве 

Янсон «Країна Мумі-тролів»).  

Об’єкт нашого дослідження –  художні особливості творів для дітей у сучасній українській і 

зарубіжній прозі (на прикладі творів Зірки Мензатюк «Козацька шабля» і Туве Янсон «Країна 

Мумі-тролів»).  

 Предмет дослідження  – жанрові модифікації в українській і зарубіжній прозі для дітей 

початку ХХІ століття (на прикладі творів Зірки Мензатюк «Козацька шабля» і Туве Янсон «Країна 

Мумі-тролів») – жанрова своєрідність, сюжетні видозміни, соціальний контекст творів, – система 

образів, модель хронотопу (часо-просторової організації), національний колорит художніх творів 

та інші особливості. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше визначено жанрові 

модифікації в українській та зарубіжній прозі для дітей початку ХХІ століття (на прикладі творів 

Зірки Мензатюк «Козацька шабля» і Туве Янсон «Країна Мумі-тролів»), розкрито систему образів 

у творах, їх специфіку, виявлено національний колорит творів для дітей, визначено хронотоп у 

зазначених творах, інші особливості аналізованих творів, створено путівник творів сучасної 

української літератури для дітей.  

У ході дослідження зроблено такі загальні висновки: 
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–   дитяча література або література для дітей – це  сукупність літературних творів, 

написаних  і призначених для читання дітьми різних вікових категорій та створених з урахуванням 

специфіки дитячого сприйняття. Мета таких творів – звертатися до дитячої уяви, емоцій і 

почуттів, розвивати пізнавальні здібності дитини, допомогти маленькій дитині усвідомити правила 

життя в суспільстві, сформувати в неї цінності, розвивати мистецькі смаки та вподобання, 

розважати дитину; твори для дітей мають свою специфіку; 

– у творах сучасної дитячої літератури або літератури для дітей українських і зарубіжних 

письменників (на прикладі творів Зірки Мензатюк «Козацька шабля» і Туве Янсон «Країна Мумі-

тролів») є як спільне, так і відмінне. Ці твори – пригодницькі повісті-казки, у яких поєднано 

реальне й ірреальне, фантастичне, та соціальні твори; вони мають національний колорит, а за часо-

просторовою організацією – це твори про сучасність; повісті відрізняються системою персонажів, 

тематикою, актуальністю порушених проблем, тощо. 

Водночас твори є художньо довершеними та цікавими для сприйняття маленькими дітьми; 

водночас вони є повчальними, бо допомагають зрозуміти суспільний устрій, розрізняти добро і 

зло, жити за усталеними в суспільстві правилами, чинити справедливо, усвідомити потребу 

активної громадської діяльності, тобто мають дидактичний аспект, є повчальними. 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ОГНЕКРИЛІСТЬ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ 

ПИСЬМЕННИКА-ФАНТАСТА ОЛЕСЯ БЕРДНИКА 

 

 

 

Автор: Задорожня Анна, учениця 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» –            

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха 

Науковий керівник: Шаповал Ірина Миколаївна, старший 

учитель української мови та літератури Бориспільського навчально-

виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха 

 

27 листопада минає 91 рік від дня народження нашого земляка Олеся Бердника (27.11.1926 – 

18.03.2003), письменника-фантаста, футуролога, громадського діяча, правозахисника. Його 

постать по праву стоїть поряд з Тарасом Шевченком, Лесею Українкою, Іваном Франком. Для 

багатьох мислячих людей усього світу він став провідником, учителем, духовним наставником. 

Його філософію вивчають в університетах Канади і США. Це була дійсно людина з майбутнього. 

Актуальність. Відродження та привернення уваги до багатогранності таланту фантастика, 

містика і філософа Олеся Бердника. 

Мета дослідження. Розширити кругозір про життєву та творчу сторінку Олеся Бердника, 

дослідити його філософські погляди про Всесвіт на основі образу матері. 
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Основні завдання дослідження: 

- поглибити та розширити кругозір про життя та творчий шлях письменника-фантаста; 

- проаналізувати роль Олеся Бердника у створенні Української Духовної Республіки; 

- систематизувати відомості про надзвичайну багатогранність таланту Олеся Бердника; 

- дослідити філософські погляди письменника про Всесвіт на основі образу матері. 

Об’єкт дослідження. Альтернативні погляди на життя Олеся Бердника. 

Предмет дослідження. Образи-символи, художні засоби повісті «Мати» Олеся Бердника. 

Методи дослідження: текстуальний, комперативний, систематизації й узагальнення 

наукових джерел, аналіз. 

Історія питання. Серед українських письменників 20-го століття яскравою зіркою 

спалахнула постать Олеся Бердника  письменника-фантаста, який належав до тих рідкісних 

людей, що здатні відкинути все тимчасове та поверхневе й думати одвічними архетипами, жити 

категоріями Всесвіту, Світла, Любові.  Багатогранність його творчості привертала увагу багатьох 

критиків, дослідників та літературознавців.  

Новизна роботи. Досліджено та систематизовано в єдине ціле багатогранність 

надзвичайного таланту Олеся Бердника; зібрано та упорядковано в додатки оригінальні 

документальні підтвердження головних фактів із життя письменника; доповнено дослідження про 

участь письменника-громадського діяча в політичному житті країни; проаналізовано та розширено 

філософські погляди про Всесвіт на основі образу матері. 

Практичне застосування роботи. Робота може бути використана для поглиблення знань на 

уроках літератури рідного краю, історії. 

Апробація. Роботу апробовано на шкільному конкурсі-захисті наукових робіт 18 квітня 2017 

р. у НВК «Гімназія «Перспектива». 

У ході дослідження зроблено такі висновки: 

1. Розширено та поглиблено відомості про життєву та творчу сторінку письменника-фантаста 

Олеся Бердника, який належав до людей, що здатні відкинути все тимчасове  та поверхневе й 

думати одвічними архетипами, жити категоріями Всесвіту, Світла, Любові. 

2. Зібрано та упорядковано в додатки оригінальні документальні підтвердження  головних 

фактів із життя письменника: похвальний лист, листування з матір’ю, батьком та сестрою під час 

ув’язнення, лист про виключення із Спілки письменників, відкритий лист Першому Секретарю ЦК 

КПУ П.Ю.Шелестові та інші. 

3. Розкрито основні життєві події, що впливали на  формування світогляду митця та його 

розробку Ідеї Альтернативної Еволюції (оновлення людства, формування нового суспільства). 

4. Визначено основну роль О.Бердника у створенні громадської організації  «Українська 

Духовна Республіка». Олесь Бердник вважав, що «ядром консолідації має бути Дух у всій його 

всеохопності: мистецтво, культура, наука, релігія, філософія, любов, краса, безстрашна думка, 

прагнення до свободи». Письменник підхопив і продовжив ідею Григорія Сковороди про Горню 

Республіку Духу, де всі люди житимуть у злагоді й любові. Ще у 70-х роках минулого століття він 

розуміє, що лише економічно створити міцну державу, відродити суверенітет України неможливо. 

На перше місце він ставить духовність, прагне відродити дух української нації. За це його ідеї 

називали утопічними. 
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5. Досліджено про існування Української Духовної Республіки в наші часи, провідником-

коорднатором якої є дружина письменника В.С.Бердник-Сокоринська. 

6. Поглиблено та систематизовано відомості про багатогранність таланту Олеся Павловича. 

Його можна назвати етнографом, фольклористом і українознавцем, істориком і літописцем, 

фотографом і художником. Також митець був прекрасним композитором – складав музику до 

власних віршів (найбільш відома пісня «Україно моя»), грав на музичних інструментах (на бандурі 

і банджо), мав гарний голос і досить добре танцював, незважаючи на двохметровий зріст. Ще  був 

циркачем та мандрівником. Значну роль відіграв  у розвитку театрального мистецтва у м. 

Борисполі (створення аматорського театру). 

7. Розкрито філософські погляди на Всесвіт О.Бердника, особливості його фантастичних 

творів. У 50-60-ті роки жанр космічної фантастики був актуальний, як ніколи раніше, і Олесь 

Павлович творив у ньому найпослідовніше. Погляди на Всесвіт, які займали важливе місце в його 

творчості, зароджувалися з самого дитинства. Малий Олесь навчився читати не з «Букваря», а з 

книжки діда про зорі. Твори митця пробуджують думку і очищують душу, надихають і 

наповнюють смислами життя. «Вся моя літературна та громадська діяльність була спрямована до 

розкриття в читача вищого космічного рівня мислення, чуття, творчості», – писав Олесь Бердник. 

8. Досліджено образ матері у фантастичній повісті «Мати». Образ матері багатогранний, 

символічний. Разом із героєм повісті ми переживаємо за долю його матері й одночасно можемо 

побачити й життя своєї рідної неньки: знайомими видаються її риси вдачі, її життєві уроки – так 

майстерно зумів узагальнити Олесь Бердник «дивовижне явище – Мати», бо «немає в світі, у всій 

неосяжності лютішого, чистішого, героїчнішого поняття, як Мати». Цей твір – гімн найсвятішої 

людини на землі, її славі, що продовжується в дітях, якщо Мамині уроки вони засвоюють на 

«відмінно». 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗІВ ШКІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  

ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

 

 

       Автор: Фороща Леся, учениця 10 клaсу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат» 

Науковий керівник: Божко Інна Григорівна, учитель технологій 

тa мистецтва Комунального закладу Київської обласної ради 

«Фастівський ліцей-інтернат», спеціaліст вищої кaтегорії, звaння 

«стaрший вчитель» 

Чи відрізняється «жіноча» і «чоловіча» література? Чи робить жіноча стать авторки її твір 

жіночим автоматично? Ці та інші питання ґендерної ідентичності та ґендерних стереотипів в 



 

 

120 

 

українській літературі, зокрема літературних творів, що вивчаються у шкільній програмі, винесені 

на дослідження у роботі. 

Актуальність дослідження. Окреслена проблема досить добре розроблена з позицій 

філософської та соціологічної теорії, а от у сфері літературознавства висвітлена вона недостатньо, тому 

залишається актуальною і потребує подальшого наукового дослідження. Ґендерні дослідження в 

літературі – тема не нова, проте актуальна і дражлива по сьогоднішній день. Одні вважають її проривом, 

активно досліджують і пропагують, інші думають про неї, що це не ґендерні, не дослідження і не в 

літературі. Саме тому ми вирішили зачепити цю тему та спробували знайти тут щось нове та цікаве. 

Мета роботи – проаналізувати ґендерні ідентичності («жінка» і «чоловік»), що вивчаються у 

шкільній програмі з української літератури, проаналізувати ґендерні стереотипи у творах шкільної 

програми з української літератури, що конструюють моделі поведінки та ґендерної ідентичності 

жінки і чоловіка в сучасному українському суспільстві. 

Для досягнення мети було визначено такі завдання: ознайомитися з основами ґендерних 

досліджень в літературознавстві; проаналізувати термін «жіноча література»; розрізнити поняття 

жіночої та феміністичної літератури; провести аналіз шкільних програм з української літератури в 

5-11-х класах; виконати кількісну репрезентацію образів чоловіків і жінок та оцінити ступінь їх 

стереотипного та збалансованого представлення в контексті шкільної програми з української 

літератури. 

Об’єкт дослідження – твори шкільної програми з української літератури. 

Предмет дослідження – осмислення через призму ґендерної ідентичності авторів та образів, 

що вивчаються у шкільній програмі з української літератури. 

Проаналізувавши ґендерні ідентичності («жінка» і «чоловік»), що вивчаються у шкільній 

програмі з української літератури, та ґендерні стереотипи у творах шкільної програми з 

української літератури, що конструюють моделі поведінки та ґендерної ідентичності жінки і 

чоловіка в сучасному українському суспільстві, можна зробити наступні висновки. 

1. В процесі написання роботи було проаналізовано термін «жіноча література», розрізнено 

поняття жіночої та феміністичної літератури.  

Сучасна культурна ситуація спонукає особистість до її болісних пошуків. Тому в сучасній 

літературі відчутні не лише тенденції фемінізації, але й жіночності. Нова концепція особистості 

жінки зумовлює такі суттєві риси поетики жіночої прози, як філософічність, інтелектуальність, 

включення в структуру повістування елементів есеїстики, документалістики, як полемічна 

загостреність, суб’єктивізація і ліризація оповіді, трансформація міфологічної, фольклорної 

образності, активне використання засобів фантастики. 

2. Варто підсумувати, що сучасна українська жіноча література набуває сьогодні свого 

розвитку та популярності в українському суспільстві, й існування жінки в цьому суспільстві надає 

величезні можливості художньо осмислити нездоланні суперечності жіночого духу, її прагнення 

до самоідентифікації, самореалізації, пошуків гармонії свого буття. Поява нових імен в 

українській жіночій письменності сприяє глибшому та більш детальному аналізу їх творів, а тому 

потребує подальшого ґрунтовного дослідження. Зокрема, варто наголосити на важливості 

обґрунтованої та доцільної критики жіночого тексту з боку фахівців. 
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3. Аналіз шкільних програм з української літератури у 5-11-х класах показав, що 

літературні твори орієнтують сучасну дівчину на наслідування поведінки та якостей жінки-

Берегині або жінки-Матері – продовжувачки роду, хранительки домашнього вогнища, 

домогосподарки, опiкунки дітей, чоловіка. Отже, можемо констатувати, що наше суспільство ще 

не може відкинути усталені стереотипи «жінка – слабка стать». Поряд з цим, в сучасному 

українському суспільстві існують й інші гендерні стереотипи, що впливають на конструювання 

гендерної ідентичності жінки, про що свідчать проаналізовані шкільні програми. 

4. Кількісна репрезентація образів чоловіків і жінок показала, що індекс репрезентованості 

жінок та чоловіків у шкільній програмі з української літератури складає близько 1:3 (30% жінок до 

70% чоловіків). 

5. Ступінь стереотипного та збалансованого представлення в контексті шкільної програми з 

української літератури чоловічих та жіночих образів фіксує значний дисбаланс ґендерного аналізу. 

Таким чином, проблема гендерної нерівності стосується традицій змалювання як жіночих 

образів, так і чоловічих. Тому гендерна ідентичність образів сучасного чоловіка залишається 

актуальною темою і потребує подальшого ґрунтовного вивчення. 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТВОРЧОГО СТИЛЮ  

НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ (НА МАТЕРІАЛІ ЦИКЛУ «ЛЕГЕНДИ СТАРОКИЇВСЬКІ») 

 

 

 

Автор: Мазепа Яна, учениця 10 класу Кагарлицького 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – ліцей» 

Науковий керівник: Черненко Тамара Борисівна, учитель 

української мови та літератури Кагарлицького навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

ліцей» 

Наталена Королева, яку Валерій Шевчук назвав «найекзотичнішою постаттю в українській 

літературі» - одна з тих, хто збагатив скарбницю нашої культури. Не українка за походженням, 

вона прийшла в українську літературу, спробувавши свої сили в літературі французькій. Її чоловік 

Василь Королів-Старий, український письменник, видавець, іконописець, громадський діяч, уже в 

зрілому віці спонукав талановиту письменницю до праці в царині української літератури, бо 

вважав, що «у французів багато авторів, авторів оригінальних, а українська література ще 

вбога…» На жаль, спадщина письменниці ще й досі належним чином не вивчена, що й зумовлює 

актуальність нашої роботи. 
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Мета роботи: систематизувати зображально-виражальні засоби у творах циклу «Легенди 

старокиївські» та виявити особливості індивідуального творчого стилю письменниці.  

Мета роботи передбачає розв’язання таких завдань: 

1) опрацювати теоретичний матеріал про легенду як жанр словесності; 

2) дослідити зображально-виражальні засоби  в легендах Н.Королевої; 

3) з’ясувати особливості індивідуального творчого стилю Наталени Королевої; 

4) провести опитування серед учнів, учителів із метою виявлення рівня обізнаності  з життям 

і творчістю письменниці і подальшої популяризації її доробку. 

Практичне значення роботи полягає в систематизації зображально-виражальних засобів у 

«Легендах старокиївських» Н.Королевої та розробці буклета, що містить коротку інформацію про 

письменницю й особливості її індивідуального творчого стилю.  

За темою науково-дослідницької роботи було опубліковано замітки «Легендарна постать» і 

«Наталена Королева – легендарна постать української літератури» в місцевих газетах «Рідне 

місто» та «Вісник Кагарличчини» (Додатки А, Б), результати дослідження представлені в доповіді 

на учнівській читацькій конференції в Кагарлицькому НВК «ЗОШ І - ІІ ступенів – ліцей». 

У результаті виконаної роботи ми зробили висновок, що Н.Королева створила  

індивідуальний неповторний світ легенд, для якого характерний «симбіоз східної і західної 

культур», язичництва і християнства, слов’янського, візантійського, грецького, римського, 

скандинавського стилів. 

 Уживані Н.Королевою тропи, стилістичні фігури, стилістичні засоби морфології, 

лексикології, синтаксису, фразеології доречні, яскраві, образні. Їх використання засвідчує 

багатогранність хисту письменниці, глибоке знання української мови, прекрасне мовне чуття, 

блискуче володіння словом, широчінь творчого мислення.  

На нашу думку, для індивідуального творчого стилю Н.Королевої характерний синтез 

властивих для фольклору зображально-виражальних засобів і принципів новітнього 

модерністського письма. 

На основі проведення анкетування та узагальнення його результатів ми дійшли висновку, що 

сучасні читачі мало обізнані з особистістю й творчим набутком Н. Королевої, що зумовлює 

необхідність подальшого дослідження та популяризації творчості белетристки серед 

шанувальників красного письменства. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ПОРТРЕТ ВІЙНИ  У МІСЯЧНІЙ СОНАТІ ЛЕОНІДА ЛОГВИНЕНКА 

 

 

Автор: Погрібняк Ольга, учениця 11 класу Богуславської 

спеціалізованої школи №1 – загальноосвітнього  навчального закладу І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів  

Науковий керівник: Капшученко Леся Володимирівна, вчитель 

української мови та літератури Богуславської спеціалізованої школи №1 

– загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів  

Ця книга про українських захисників, які зі зброєю в руках відстоюють незалежність та 

територіальну цілісність країни, «за жертовність і любов до України» [5. 53 ст. ] отримують медалі 

за героїзм  на Сході держави. Це правда про подвиги та будні солдат, про «тимчасово невідомих 

героїв» [5. ст. 132 – 133], з перших вуст – від журналіста – очевидця та учасників. Видана книга 

журналістом Логвиненком як  данина пам’яті українським бійцям, що загинули на неоголошеній 

війні, хто продовжує з честю виконувати свій військовий обов’язок заради майбутнього 

української нації, для того, щоб розкрити сутність впливу і ролі волонтерської допомоги  на 

фронті і родинам загиблих; відобразити психологічний та патріотичний настрій суспільства 

періоду бойових дій в АТО.  

Мета роботи: проаналізувати особливості зображення війни у творах та фотоматеріалах, що 

увійшли до збірки Леоніда Логвиненка “Місячна соната війни”. 

Актуальність роботи обумовлена потребою висвітлили творчість, що розкриває сутність 

особливостей життя людей в екстремальних умовах війни в Україні. Незважаючи на те, що бойові 

дії далеко від Богуславщини, мирне суспільство пам’ятає та вшановує учасників бойових дій.   

Завдання наукової роботи: 

- дослідити рівень зацікавленості учнів у опрацюванні зразків новітньої літератури 

письменників Богуславщини; 

- з’ясувати особливості та унікальність збірки новелістичних есе, віршів та світлин Леоніда 

Логвиненка «Місячна соната війни»; 

- проаналізувати новелістичні есе, вірші та світлини збірки «Місячна соната війни» Л. 

Логвиненка; 

- популяризувати творчість письменника рідного краю; 

- виховувати патріотизм на основі психологічно-моральної поведінки свідомих патріотів 

України; 

Наукова новизна: творчість Леоніда Логвиненка, зокрема збірки «Білого янгола зоряна 

тінь» (2006) та «Загублений світ» (2011), була опрацьована у МАН; слідкуючи за творчістю 

письменника Богуславщини, взято до розгляду та аналізу останню публікацію митця.  

Об’єктом дослідження є есе, вірші і світлини зі збірки Леоніда Логвиненка. 
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Предмет дослідження: психологічний аспект поведінки та вчинків учасників бойових дій на 

Сході відображений у поданих автором історіях бійців. 

Методи дослідження: для розв’язання окреслених в роботі завдань було використано 

історичні методи науково-філософського та літературознавчого дослідження. Методичною 

основою стали традиційні принципи сучасної літературознавчої науки (історизму, 

незаангажованість, системність, об’єктивність). 

Практичне значення: ця робота може бути використана тими, хто   досліджує особливості 

життя людей під час бойових дій; психологами та соціологами, що працюють з родинами солдат, 

переселенцями; волонтерами. Матеріали можуть використовуватися учнями та педагогами при 

вивченні різних предметів: української літератури, історії України, всесвітньої історії; при 

створенні позакласних заходів та в гуртковій роботі. 

У ході роботи зроблено висновки: потрібно оптимізувати просвітницьку роботу серед учнів 

для популяризації зразків новітньої літератури і розвитку  компетентностей школярів, свідомої 

громадської позиції та патріотизму. 

 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ПОЕТИКА ВІРШІВ ЛЕОНІДА ЗАКОРДОНЦЯ З КНИГИ  

«СПІШИ ДОБРО ЗРОБИТИ ВЧАСНО» 

 

 

 

Автор: Захарчук Ольга, учениця 11 класу Бучанського 

навчально-виховного комплексу «спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №3 

Науковий керівник: Карасьова Валентина Миколаївна, 

вчитель української мови та літератури, Бучанського навчально- 

виховного комплексу «спеціалізована школа І-ІІІ ступенів –

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №3, вчитель-методист 

Мета роботи:  дослідження жанрових особливостей, мотивів та образів книги «Спіши добро 

зробити вчасно» Леоніда Закордонця з метою популяризації поезії Приірпіння. 

Актуальність дослідження: відсутність у вітчизняному літературознавстві досліджень 

лірики поета Приірпіння Леоніда Закордонця. 

Об’єктом дослідження є книга «Спіши добро зробити вчасно» Леоніда Закордонця. 

Предметом дослідження є мовно-художні засоби поезії з книги «Спіши добро зробити 

вчасно» та її жанрові особливості. 

Завдання дослідження: 
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 – виявити провідні мотиви, особливості індивідуального стилю Леоніда Закордонця; – 

здійснити ідейно-художній аналіз творів та визначити їх тематику, мовно-художні засоби, 

жанрову специфіку; 

– визначити світоглядні позиції митця в сучасному суспільстві, роль його творчості у 

громадянському житті України; 

– дослідити матеріали періодичних видань з даної тематики. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, систематизація, узагальнення, 

порівняння; емпіричні – метод цілеспрямованого спостереження за текстами поетичних творів 

Леоніда Закордонця, літературознавчого аналізу поезій. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше здійснено аналіз поезій  Леоніда 

Закордонця з книги «Спіши добро зробити вчасно». 

Теоретичне та практичне значення роботи: дослідження дає можливість осмислити нові 

грані творчості митця, по-новому оцінити внесок поета в український літературний процес. 

Отримані результати можуть бути використані на уроках української літератури під час вивчення 

літератури рідного краю у загальноосвітніх навчальних закладах, в позаурочній роботі з предмету, 

а також можуть стати частиною праці по дослідженню творчості поета Приірпіння Л.Закордонця. 

 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУТУРИЗМУ МИХАЙЛЯ СЕМЕНКА 

В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ЛЮБОВІ ЯКИМЧУК 

  

Автор: Дворник Людмила, учениця 11 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №1 Вишгородської районної 

ради 

       Науковий керівник: Набок-Бабенко Юлія Сергіївна, учитель 

української мови та літератури Новопетрівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Вишгородської районної ради 

Актуальність дослідження. У 2017 році виповнюється 125 років від дня народження і 80 – 

від дня трагічної загибелі лідера українського футуризму Михайля Семенка. Увага до його 

творчості – знову на часі, з огляду на актуальність проблематики та форм її втілення.  

 Українське футуристичне мистецтво має свій вплив на літературу сьогодення. Ідеї змісту та 

форми, притаманні творам Михайля Семенка, знайшли своє відображення у творчості Любові 

Якимчук. Узагальнення досліджень про український футуризм і його реалізація в поезіях Якимчук 

– завдання, що є актуальними для сучасних літературознавчих праць.  

  Наукова новизна. На основі систематизації літературознавчих напрацювань про 

український футуризм здійснено першу спробу детального аналізу футуристичних ідей М. 

Семенка в поетичних збірках Л. Якимчук. 
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 Об’єкт дослідження – поетичні збірки Любові Якимчук «, ЯК МОДА» та «Абрикоси 

Донбасу». Предмет – трансформація футуристичних ідей М. Семенка в цих збірках. 

Мета – дослідити особливості втілення ідейних і формальних засад футуризму в поетичній 

творчості Любові Якимчук. Реалізації мети сприятиме розв’язання таких завдань: дослідити 

особливості українського футуризму; визначити урбаністичні мотиви у творчості футуриста 

М. Семенка; розглянути футуристичні засади М. Семенка в поетичній інтерпретації Л. Якимчук; 

проаналізувати стильові особливості творчості Л. Якимчук у контексті українського футуризму; 

дослідити алюзії до віршів М. Семенка в поезіях Л. Якимчук.  

Для досягнення загальної мети та розв’язання поставлених завдань використано низку 

методів: описовий із прийомами наскрізного виписування і систематизації – для відбору та 

інтерпретації фактичного матеріалу; зіставлення – для аналізу, синтезу й узагальнення, виявлення 

стильових ознак футуризму в інтерпретації Л. Якимчук. 

Висновки. Своєрідність урбаністичної тематики Семенка, яка вирізняє його з-поміж усіх 

інших футуристів, полягає у введенні до поетичних текстів науково-технічної термінології, 

розмовно-побутової лексики, синтаксичних ускладнень, а також у майстерному переході від 

узагальненого до конкретних образів-елементів міста. Динаміку сучасного життя футурист 

утілював у формі верлібра без розділових знаків, об’єднував і роз’єднував різні слова. 

Футуристичні ознаки наявні й у творчості Любові Якимчук, щоправда, в сучасній 

інтерпретації. Нові тематичні вектори футуристів (місто, екзотика, космос, еротика) 

використовуються і нині в постмодерністській творчості. 

Такі формальні футуристичні прийоми, як гра шрифтів, колаж, неологізми, гра зі словами, 

присутні у поетичних творах Л. Якимчук. У такий спосіб авторка передає змістову динаміку 

тексту, посилює відчуття руху та швидких змін у суспільстві. 

У поетичній творчості Л. Якимчук можна простежити звукопис, поезофільми, елементи 

монтажу та ретроспекцій. Авторка віддає перевагу верлібру або ж тонічному віршу, які мають 

власну синтаксичну та пунктуаційну системи.  

Практичне значення. Матеріал роботи може бути використаний для подальшого вивчення 

українського футуризму, дослідницьких праць про творчість М. Семенка та Л. Якимчук. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ФІЛОСОФСЬКА ПАЛІТРА ТА РЕФЛЕКСІЇ 

 ЛІРИКИ  ГАННИ ДУДКИ 

 

 

 

Автор: Мельник Сніжана, учениця 9 класу Волошинівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дитячий садок» імені Героя України Руслана 

Лужевського Баришівського району 

Науковий керівник: Рибіцька Світлана Іванівна, вчитель 

української мови та літератури Волошинівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дитячий садок»імені Героя України Руслана Лужевського 

Баришівського району 

 

Можливості філософської лірики невичерпні для розкриття трагічних моментів історії, 

людини в історичному процесі, моральних цінностей, плинності життя, збагачення людської душі, 

вічного і минулого… 

Актуальність теми: дослідження філософської глибини творчості поетеси Ганни Дудки, її 

вплив на свідомість сучасної людини. 

Мета роботи: дослідити витоки філософії ліричних творів в контексті української історії та 

зміни суспільно-політичних обставин, ставлення суспільства до певних історичних подій, релігії 

та культурних традицій. Осмислити ліричного героя поезії та його сприйняття сучасності на 

основі життєвого досвіду та історичної пам’яті народу. 

Предмет дослідження: звернення поетеси до філософії як способу знайти сенс існування та 

духовного вдосконалення людини. 

Об’єкт дослідження: поезії Ганни Дудки (збірки «Лелече гніздо», «Пензликом душі…», 

«Храм любові», «Царівна без корони», «Меди квітучої акації», «Танок Саломеї»). 

Завдання:  

- визначити сутність понять «філософська лірика», «філософічність»; 

 - зупинитися на понятті рефлексії як особливості поетичної творчості; 

- з’ясувати роль рефлексії як миттєвого реагування на події сьогодення у поезіях Ганни 

Дудки; 

- виявити особливості вживання кольороназв (основних барв філософської палітри) у зв’язку 

з авторською індивідуальністю. 

Наукова новизна: 

- вперше цілісно досліджується, як тенденції української філософської думки відображені у 

поезії Ганни Дудки;   

- як через поняття рефлексії поетеса оцінює своє життя, заглиблюється в себе і визначає мету 

та моральні аспекти життя;  
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- встановлюється характер взаємодії традиційних і новітніх засобів поетичного вираження 

філософської палітри барв. 

Практичне значення: можливість використання матеріалів на уроках української 

літератури, на заняттях з розвитку зв’язного мовлення, на уроках літератури рідного краю, а також 

у позакласній роботі. 

Висновки. Творчість Ганни Дудки впливає на читача, формує свідомість, гуманні риси 

характеру. У ній майстерно переплітаються історизм і сучасність, любов та цивілізація. В її віршах 

ми бачимо звертання безпосередньо до читача, яке іноді буває закликом до дії. 

Поетеса миттєво реагує на події сьогодення: з’явилися вірші про події на сході України, має 

задум і почала вже писати вірші, присвячені кожному Герою Небесної Сотні, зустрічається з 

молоддю, і особливо добре сприймають її школярі, частий гість авторської програми «Сила Духу» 

на радіо. З творчого набутку для аналізу були виділені твори, в яких простежуються поетичні 

рефлексії з приводу покликання митця, цінності життя, збереження миру та пам’яті про часи 

лихоліття. 

   Дослідивши існуючу символіку кольорів, ми розробили власну для розуміння філософської 

палітри лірики поетеси. 

   Отже, поезія Ганни Дудки змушує людську душу трудитися, замислюватися над такими 

категоріями, як життя і смерть, ненависть і всепрощення, добро і зло, жорстокість і милосердя. 

Своїми віршами сучасна українська поетеса торкнулася найглибших струн душі кожного з нас, бо 

її вірші – особливі. Ганна Дудка щиро вірить, що любов врятує світ, любов до своєї країни, до 

рідних. Така поезія розширює духовні обрії, бо її авторка Словом будує Храм Любові, Пензликом 

Душі передає істинне розуміння добра, щирості, чесності – найвищих духовних цінностей, які 

прищеплюються у батьківському Лелечому Гнізді.                                           

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА МОДИФІКАЦІЯ ТРИЛЕРА 

У ТВОРЧОСТІ МАКСА КІДРУКА 

 

   

       Автор: Хоменко Анна, учениця 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 

       Науковий керівник: Омельченко Тетяна Вікторівна, учитель 

української мови і літератури Білоцерківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №6, учитель-методист 

Актуальність роботи обумовлена відсутністю у вітчизняному літературознавстві цілісного 

ґрунтовного аналізу жанру трилера та єдиного підходу до його класифікації, неоднозначністю в 

оцінці творчості Макса Кідрука, що  пояснюється неповним дослідженням його художнього 

доробку. 
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Мета дослідження: аналіз авторської інтерпретації жанрових констант трилера Макса 

Кідрука, його стильової специфіки. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: обґрунтувати жанрові й стильові 

особливості романів сучасного українського письменника Макса Кідрука; визначити специфіку 

тематики, проблематики й розгортання конфлікту як жанрових констант у творах М.Кідрука; 

дослідити еволюцію жанру трилера у творчості зазначеного прозаїка. 

Об’єктом дослідження є творчість Макса Кідрука – яскравого представника жанру трилера 

в сучасній українській літературі. 

Предмет дослідження – жанрово-стильові різновиди трилера у творчому доробку Макса 

Кідрука. 

 Специфікою теми зумовлено комплексний підхід до вибору методів дослідження: 

теоретичні: аналіз матеріалів і фактів, що стосуються теми дослідження; вивчення 

літературознавчих розвідок стосовно творчості Макса Кідрука; практичні: цілісний системний 

аналіз жанру трилера, застосований у роботі над авторським текстовим матеріалом в аспекті 

досліджуваного питання, узагальнення, класифікація, опис отриманих матеріалів. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому здійснено  комплексний аналіз 

текстів трилерів молодого українського письменника Макса Кідрука, досліджено жанрово-

стильову модифікацію та еволюцію цього жанру в його творчості. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати можуть бути використані у 

практиці літературознавства вищої школи: у викладанні курсів сучасної української літератури; 

матеріали дослідження можуть бути використані для студентів філологічних спеціальностей та 

учнів закладів загальної середньої освіти, котрі поглиблено вивчають українську літературу. 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМ, ПОРУШЕНИХ У ФАНТАСТИЧНІЙ ПОВІСТІВ. 

АРЄНЄВА «ДУШНИЦЯ» 

 

 

 

Автор: Лященко Марія, вихованка гуртка Білоцерківського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості, учениця 10 класу 

Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білоцерківської 

районної ради 

Науковий керівник: Мірошник Світлана Іванівна, керівник гуртка 

Білоцерківського районного будинку дитячої та юнацької творчості, 

кандидат педагогічних наук  

Актуальність теми роботи викликана наявністю значної кількості сучасних художніх творів, 

недосліджених у літературознавстві щодо виражених у них тем і конфліктів, порушених проблем, 

особливостей їх художнього втілення й вирішення.  Нерозробленість цих питань на прикладі 
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тексту фантастичної повісті В. Арєнєва «Душниця» зумовила тему нашого дослідження – 

«Актуальність проблем, порушених у фантастичній повісті Володимира Арєнєва 

«Душниця».  

Тому мета роботи полягає в комплексному вивченні проблематики повісті В. Арєнєва 

«Душниця», зокрема сутності порушених проблем, їх актуальності, способів вирішення, 

запропонованих автором, а також інших складників цілісної структури художнього твору, що 

слугують вираженню та увиразненню проблематики твору.  

Об’єктом дослідження є проблематика фантастичної повісті В. Арєнєва «Душниця». 

Предметом вивчення відповідно обрано сутність порушених автором проблем, способи 

вирішення проблем і конфліктів у творі, елементи художнього твору – тематику, образи-

персонажі, емоційну атмосферу, – що слугують утіленню та увиразненню проблематики повісті. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше здійснено аналіз 

фантастичної повісті В. Арєнєва «Душниця» щодо сутності виражених у творі проблем як 

складника цілісної структури художнього твору, елементів їх утілення, а також установлено 

актуальність проблематики твору для сучасного суспільства та визначено способи вирішення 

автором проблем і конфліктів, утілених у повісті; 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; 

– у фантастичній повісті «Душниця» позиціоновані як провідні тема життя й морального 

становлення, дорослішання хлопчика-підлітка, життя суспільства, розколотого навпіл через 

відмінні погляди і традиції, та вічна тема зв’язку живих і померлих, пам’яті про них; 

– визначені теми безпосередньо взаємопов’язані з порушеними у творі та вирішеними 

автором проблемами – надзвичайно актуальними для нашої країни та людської спільноти й 

водночас одвічними: життя в суспільстві за мораллю напівправди, проблему стосунків із 

ближніми, проблему непростого вибору, а також актуалізовано проблему сприйняття і 

несприйняття; 

– основні проблеми твору, як і його тематика, утілені письменником за допомогою 

розгалуженої системи образів – провідних та другорядних; 

– засобом утілення й увиразнення проблематики повісті «Душниця» є емоційна атмосфера, 

передана автором; 

– письменник запропонував етичне та оптимальне вирішення конфліктів та проблем, 

утілених у творі: між віковою традицією та правом на волю, можливістю мати свободу вибору й 

обирати; розв’язання непорозуміння людей, які є однією спільнотою, несприйняття примирення, 

мирного співіснування на основі сприйняття різних поглядів, звичаїв, традицій і мирного 

вирішення проблем, що постають у суспільстві. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

СПЕЦИФІКА ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

 

 

 

Автор: Громова Марія, вихованка гуртка Сквирського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, учениця 10 класу 

навчально-виховного комплексу «Сквирський ліцей – загальноосвітня 

школа I-II ступенів» 

Науковий керівник: Цимбалюк Василь Іванович, кандидат 

педагогічних наук, заслужений учитель України 

 

Проблема досить актуальна, адже поезія являє собою мистецькі цінності, які допомагають 

формувати духовну особистість, яка так потрібна для будівництва незалежної Української 

держави. 

Об’єкт дослідження: поетична творчість. 

Предмет дослідження – специфіка поетичної творчості, її особливості.  

Мета роботи – розкрити теоретичні основи поетичної творчості та дослідити її специфічні 

особливості. 

При цьому вирішуються такі завдання: 

1. Обґрунтувати теоретичні основи, на яких базується поетична творчість. 

2. Проаналізувати основні положення статті І. Франка «Із секретів поетичної творчості». 

3. Дослідити специфічні особливості зображення дійсності засобами поетичного слова. 

Основні методи дослідження: аналіз наукової літератури; узагальнення і систематизація 

матеріалів. 

У своїй роботі ми намагаємось узагальнити і систематизувати матеріал про особливості 

поетичної творчості, її своєрідність порівняно із іншими засобами художнього зображення 

дійсності; глибоко проаналізувати працю І. Франка «Із секретів поетичної творчості», яка ще не 

була предметом спеціального дослідження; зосередитись на дослідженні інших специфічних 

особливостей поезії, яких не торкається Іван Франко. У цьому полягає новизна дослідження. 

Дослідження має теоретичне і практичне значення: у роботі досліджено особливості 

поетичного мистецтва; його матеріали можуть використовуватися для організації спецкурсів з 

поетики. 

Висновки. На основі проведеного дослідження про специфіку поетичної творчості зроблено 

такі висновки: 

1. Поезія зародилася ще на світанку людської цивілізації у формі міфологічного мислення і 

фольклору як синкретичне мистецтво, а потім виділилася з нього у лірику як самостійний 

літературний рід. 

2. Із психологічних основ поетичного мистецтва можна виділити такі поняття: поетичне 

спостереження, естетична мить сприйняття як початковий етап поетичної творчості; розвинута 

творча уява; емоційний світ поета; поетичне натхнення. 
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3. Дослідження Іваном Франком секретів поетичної творчості розкриває для нас такі важливі 

його сторони, як асоціативне мислення, творча фантазія (психологічні основи); суть поетичної 

краси, нерозривний зв’язок поезії з музикою та образотворчим мистецтвом (естетичні основи). 

4. Із наших власних досліджень, що є новизною роботи, виділяємо такі особливості поезії: 

поетизація буденних явищ життя; поетична грань слова; поетичний підтекст; поетичне 

повноголосся у ліриці Т. Шевченка; поліфонізм поезії П. Тичини. 

5. Робота має теоретичне і практичне значення: у роботі досліджено особливості поетичного 

мистецтва; його матеріали можуть використовуватися для організації спецкурсів з поетики. 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ОБРАЗ ЛІРИЧНОЇ ГЕРОЇНІ ЗБІРКИ ОЛЬГИ ДОВГОП’ЯТ  

«БЕРЕГИ МОЄЇ РІКИ» 

 

 

 

       Автор: Коваленко Марина, вихованка гуртка Комунального 

закладу Миронівської районної ради «Миронівський районний 

центр дитячої та юнацької творчості»  

       Науковий керівник: Троценко Валентина Василівна, 

учитель української мови та літератури, керівник гуртка 

Комунального закладу Миронівської районної ради «Миронівський 

районний центр дитячої та юнацької творчості», вчитель-

методист, відмінник освіти України 

 

Актуальність роботи у значимості слова Ольги Довгоп’ят, подарованого поетесою у 

сьогоднішньому часі духовної кризи, представленні життєвих висновків і подачі їх для 

переосмислення як заповіту майбутнім, запобіганні життєвих помилок, допущених у плині 

незворотного часу.  

Метою науково-дослідницької роботи є визначення ідейно-тематичної специфіки збірки 

Ольги Довгоп’ят «Береги моєї ріки», зокрема оцінка та осмислення образу ліричної героїні як 

досвідченої сучасниці, що опанувала життєві істини і добровільно ділиться ними як повчанням.  

Об’єктом дослідження є збірка Ольги Довгоп’ят «Береги моєї ріки», а предметом – бачення 

авторкою проблем сучасної бездуховності і вирішення їх через образ ліричної героїні, що зробила 

висновки, пройшовши немалий життєвий шлях, і стоїть повернута обличчям до всіх із надією 

знайти підтримку у визнанні її доведених життєвих істин як загальнолюдських, які не піддаються 

знищенню за будь-яких часів. 

Наукова новизна роботи зумовлена недостатньою комплексною розробкою 

літературознавчого дослідження творчості Ольги Довгоп’ят, а також у спробі визначити 

актуальність збірки «Береги моєї ріки» як нагадування і застереження від втрати найважливіших 
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цінностей у житті людини: батьків, дітей, Батьківщини, мови, історичної пам’яті та культурної 

спадщини. 

Теоретичне  значення  роботи полягає в аналізі та узагальненні особливостей збірки Ольги 

Довгоп’ят «Береги моєї ріки», дослідженні образу ліричної героїні. А практичне значення – в 

тому, що на її основі може бути підготовлений посібник  «Образ ліричної героїні збірки Ольги 

Довгоп’ят «Береги моєї ріки», який можна використовувати для виховання патріотичних почуттів, 

високоморальних цінностей життя на уроках української літератури, а саме: на уроках літератури 

рідного краю, позакласного читання, уроках-семінарах, заняттях краєзнавчих гуртків. Даний 

посібник – глибоке дослідження творчості Ольги Довгоп’ят, вивчене й узагальнене сьогодні. 

-  

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ТВОРЧОГО СТИЛЮ АННИ НІКОЛАЙЧУК 

 

 

Автор: Хобта Іванна, учениця 10 класу Березанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Березанської міської  

ради 

Науковий керівник: Усмединська Світлана Василівна, 

вчитель української мови та літератури Березанської загально- 

освітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Березанської міської  ради 

 

Стиль – це поняття, яке набуло в історії як мистецтвознавчого, так і філологічного характеру. 

В ньому відображаються лінгвістичне та літературознавче значення. Воно і є основним аспектом, 

в якому можна вивчати та досліджувати мову художньої літератури. Саме для лінгвістичного 

аспекту є важливим з’ясування такого поняття, як індивідуальний стиль. Кожен письменник має 

свій індивідуальний стиль, він створює його сам. Це є показником вищого ступеня розвитку 

творчої особистості, адже поет не обирає його свідомо, це йде на автоматичному рівні від його 

душі, його серця. Твори таких письменників неначе несуть в собі їх власне ім’я. Через вірші ми 

уявляємо внутрішній світ поета, пізнаємо, хто він є насправді і як він дивиться на світ. Є багато 

сучасних поетів, на яких ніхто не звертає уваги, хоча вони можуть бути сильними творчими 

особистостями зі своїм індивідуальним стилем, що простежується в їх глибоких та пронизуючих 

душу віршах. Саме такою поетесою і є Анна Ніколайчук. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що Анна Ніколайчук є сучасним поетом, 

творчість якої майже не досліджена, та, прочитавши її вірші, що наповнені щирістю і глибоким 

змістом, читаються на одному подиху та легко сприймаються будь-ким, можна сказати, що вона є, 

можливо, майбутнім дзеркалом душі літератури XXI століття. Також в її творах висвітлюються 

проблеми, які актуальні саме сьогодні, були такими в минулому і будуть ними ще довгі роки. 
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Об’єктом дослідження даної роботи виступає творчість Анни Ніколайчук – березанської 

поетеси сучасності, яка лише переступає поріг великого світу літератури.  

Предмет дослідження: індивідуальний стиль творчості Анни Ніколайчук.  

Мета даної роботи: проаналізувати першу збірку Анни Ніколайчук під назвою «Де вічність 

з миттю об’єднались…», до якої увійшла низка віршів поетеси та дослідити, в чому полягає їх 

індивідуальність, поширити творчість письменниці за межі кола її рідних та знайомих. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати роботи літературознавців, які досліджували та аналізували поезії Анни 

Ніколайчук. 

2. Проаналізувати твори поетеси, які відносяться до різних жанрів. 

3. Дослідити схожість і розбіжність творчості Анни Ніколайчук з іншими поетами. 

4. Визначити індивідуальність творчого стилю Анни Ніколайчук. 

Новизна дослідження полягає в тому, що Анна Ніколайчук є сучасною поетесою, творчість 

якої майже ніхто не досліджував. Вона є популярною лише серед рідних та знайомих 

письменниці. Інші ж, а тим більше літературні критики, навіть не здогадуються про її існування, 

хоча першій збірці вже минуло чотири роки. Поетеса є новим відкриттям для літературного світу. 

Дослідження її творчості є новизною як для Малої академії наук, так і для багатогранного світу 

писемного мистецтва. 

Гіпотеза дослідження: Анна Ніколайчук має заслужене місце у «вищій» українській 

літературі, адже має свій власний стиль, а це є лише в тих особистостях, які досягли вищого 

ступеня удосконалення свого духовного розвитку. 

Практичне значення дослідження може бути використаним для покращення літературної 

освіти в Україні, оскільки сучасних поетів майже не вивчають в навчальних закладах, хоча деякі з 

них можуть за творчими здібностями прирівнятися до таких письменників, як: І. Франко, Т. 

Шевченко, Л. Костенко, Леся Українка, Олена Пчілка та інші. Тому ми вважаємо за необхідне 

ввести в шкільні програми вивчення творів письменників сучасності задля кращого духовного та 

розумового розвитку учнів. А вірші Анни Ніколайчук можуть привернути увагу людей своїм 

глибоким підґрунтям та випромінюванням сильної енергетики. Ми хочемо поширити творчість 

поетеси на якомога більшу аудиторію, адже її вірші нікого не залишать байдужими і мають жити в 

серцях та пам’яті багатьох людей. 

Результати: у результаті дослідження нам вдалося проаналізувати творчість Анни 

Ніколайчук, порівняти її з відомими письменниками та визначити, що індивідуальний стиль 

поетеси полягає в неабиякій чуттєвості її віршів та в вибуховому масштабі енергії, яку вони 

випромінюють. Анна – індивідуальна особистість зі своїм власним стилем творчості. Її поезії є 

неповторними і мають жити в серцях та пам’яті багатьох людей. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ТЕМА ДЕПОРТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У  

ПРОЗІ СУЧАСНОЇ ПИСЬМЕННИЦІ МАРІЇ МАТІОС 

 

 

 

Автор: Шамчук Анастасія, учениця 11 класу Пісківської 

гуманітарної гімназії Пісківської селищної ОТГ 

Науковий керівник: Корякіна Лідія Валентинівна, вчитель 

української мови та літератури Пісківської гуманітарної гімназії 

Пісківської селищної ОТГ, вчитель-методист, Відмінник освіти 

України 

Актуальність дослідження. Художні твори сучасної письменниці Марії Матіос подають 

інформацію про невідомі сторінки минулого, спонукають до роздумів, дискусій, зокрема, про 

долю нашої нації. Вони допомагають зрозуміти причину довготривалого національно-визвольного 

руху на території західних областей, спонукають нас, молоде покоління, до глибокого вивчення 

історії України та пошуку шляхів примирення Заходу і Сходу. Дослідження присвячуємо 70-річчю 

пам’яті жертв депортації населення Західної України. 

Мета роботи: дослідити прозові твори Марії Матіос, що увійшли у збірку «Нація», на 

предмет художнього відтворення в них подій, пов’язаних з депортацією населення Західної 

України у період національно-визвольних змагань 40-их років ХХ століття. 

Реалізація мети передбачала розв’язання таких завдань: 1) познайомитися із життєвим та 

творчим шляхом сучасної письменниці Марії Матіос; 2) підготувати історичну довідку про 

проведення спецоперації «Захід» на території Західної України; 3) прочитати та відібрати прозові 

твори, в яких відтворено події, пов’язані з утисками та депортацією населення Західної України; 4) 

дослідити їх жанрову специфіку та ідейне спрямування; 5) розкрити значимість творів Марії 

Матіос для просвітлення українського суспільства, яке продовжує жити пережитками радянської 

ідеології; 6) пропагувати художню прозу письменниці, написану на основі реальних фактів з 

життя потерпілих людей. 

Отже, предметом дослідження стало відтворення подій 40-их років ХХ століття на Західній 

Україні, пов’язаних з насильницькою депортацією населення, зокрема проведенням операції 

«Захід» у творчості Марії Матіос.  

Об’єкт дослідження – прозові твори Марії Матіос, які склали збірку «Нація». 

У ході дослідження художніх текстів книги «Нація» нами встановлено, що тема депортації 

населення Західної України найповніше висвітлена у першому розділі «Апокаліпсис», який має 

символічну назву. Проаналізувавши твори розділу, ми переконалися в тому, що всі вони мають 

однаково напружений сюжет, несподівану розв’язку та яскраво вимальовану дію, тому визначені 

нами за жанром як новели. Всього до розділу входить 6 творів, один з яких дає йому назву. У 

ньому звучать пророчі слова: «або зачнеться нова війна, або на край упаде яка інша кара, а 



 

 

136 

 

спокійна година встановиться людям хіба що по смерті». Найдостовірніше події депортації 

західноукраїнського населення відтворюють новели: «Юр’яна і Довгопол», «Вставайте, мамко», 

«Дванадцять службів». Кожна з них є художнім свідченням про трагічну долю учасників 

національно-визвольних змагань на Галичині та злочинні дії влади проти мирного населення. 

Художні твори дали зрозуміти, що антисвіт творять чужинці. Про це говорять промовисті 

деталі, що символізують діяльність зайд. Навіть за співанку про червону калину люди опиняються 

у Сибіру. Світ насильства – рідна стихія завойовників, ввергають село у страх і непевність, тут 

поволі затихали співи та забави, «хоча мерців у селі не побільшало, і тиф людей не косив». У 

кожному творі циклу «Апокаліпсис» своєрідними символами того поділу є займенники «свій – 

чужий», «ці – наші», якими розділені люди однієї нації – українці.  

Прочитані та проаналізовані твори дозволяють зробити висновок, що у них здійснено 

ідеологічну переорієнтацію, зроблено спробу осуду комуністичної ідеології, зокрема у сфері 

національної української політики, розвитку української мови та культури. Етичним і естетичним 

ідеалом «Нації» є Буковина, а в Буковині – її унікальна родина, історію якої письменниця знає аж 

до 1790 року. Ідейно-тематичний комплекс новел та оповідань збірки «Нація» визначається 

такими смисловими домінантами: тоталітарне суспільство і людина, онтологічні та аксіологічні 

аспекти життя буковинців у ХХ ст. 

       Наукова новизна роботи. Марія Матіос нині є однією з тих письменників, творчість 

яких найбільш досліджують. Особливості її творчої майстерності висвітлено у працях Є. Барана, 

Я. Голобородька, Т. Дзюби, А. Дімарова, Д. Дроздовського, І. Набитовича, Д. Павличка та ін. Ми 

познайомилися з авторефератами дисертацій молодих науковців: О.В.Вірич, І.Насмінчук. Однак 

нам не вдалося знайти досліджень за ідейно-тематичним спрямуванням прози відомої 

письменниці, зокрема, висвітлення нею подій, пов’язаних з депортацією населення Західної 

України. 

Робота може мати широке практичне застосування на уроках української мови та 

літератури, історії України, оскільки вміщує цікавий художній матеріал. Вона буде цінна у 

позакласній роботі зі старшокласниками. 
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СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

ТРАГЕДІЯ «ГАМЛЕТ» В. ШЕКСПІРА В ІНТЕРМЕДІАЛЬНОМУ  

ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ 

 

 

 

Автор: Кобко Владислава, учениця 11 класу Таращанського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Ерудит» - загальноосвітня 

школа I ступеня» 

Науковий керівник: Котлярчук Галина Миколаївна, вчитель 

зарубіжної літератури Таращанського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія «Ерудит» - загальноосвітня школа I ступеня» 

 

У світовій літературі є твори, поява яких не тільки символізувала літературну епоху, але й 

визначала подальший розвиток мистецтва слова, відкриваючи та художньо інтерпретуючи вічні 

аспекти людської екзистенції. Таким твором у світовій культурі є «Гамлет» В.Шекспіра. 

Метою роботи є встановлення особливостей, тенденцій і закономірностей в осмисленні 

явища гамлетизму у сучасному художньому інтермедіальному просторі на основі аналізу еволюції 

традиційного образу Гамлета у світовій літературі ХХ-ХХІ століття. Твори, взяті для дослідження, 

презентують модерну та постмодерну добу в світовій літературі. 

З огляду на це об’єктом дослідження у роботі стали літературні твори та художні 

медіапроекти, які є репрезентативними для художньо-філософського осмислення образу Гамлета. 

Предметом дослідження є характер еволюції образу Гамлета та осмислення явища 

гамлетизму в сучасному літературному та медійному контексті. 

Методологічну основу роботи склали наукові розвідки та літературознавчі статті  Волкова 

А., Горенок Г., Наливайко Д., Нямцу А., Торкут Н.,Черняк Ю. та інші. 

Новизна і практичне значення роботи полягає у виявленні нових художніх рис в 

інтерпретації традиційного образу Гамлета, переосмисленні можливостей використання 

традиційної  структури в умовах нових суспільно-політичних проблем епохи, аналізі медійних 

засобів інтерпретації традиційного образу. Дослідження може бути використано на заняттях 

зарубіжної літератури, у позакласній, гуртковій роботі з літератури, художньої культури. 

В основних висновках йдеться про те, що образ Гамлета сформувався як традиційний в 

епоху Відродження, і в його осмисленні виділяють конкретно-історичне та загальнолюдське тло. 

Він є носієм психолого-філософських характеристик, властивих людині одвічно. Саме ці 

характеристики Гамлета є чинником формування явища гамлетизму. 

 Виділено культурно-національну та історичну детермінацію в осмисленні образу Гамлета як 

вічного. Однак спостерігається спільне, хоча й віддалене, віддзеркалення сюжетної основи твору-

основи та осмислення образу головного персонажа як ідеалізованого інтелектуала. Саме ці 
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трактування формують осмислення вічного образу Гамлета та його духовної характеристики як 

людини з інтенсивним розвитком думки, але відсутністю волі.   

Виявлено, що гамлетизм виходить за межі художньої творчості і стає соціальним явищем, 

визначає характер сприйняття людиною буття і себе в ньому. Відіграючи важливу роль у 

формуванні світосприйняття людини минулого століття, гамлетизм є характеристикою її 

свідомості, визначає ціннісне відношення людини до світу, пояснює її діяльність та соціальну 

історію. 

Розглянуті театральні інтерпретації, медіапроекти дають підстави визнати, що сучасний 

медіакритик, читач, глядач, тетральний митець звільняє себе від шаблонів і стереотипів 

трактування традиційного образу класичного твору. Це презентація найоригінальніших відгуків-

інтерпретацій, здатних звернути нашу увагу не лише на твір як художню тканину, але й як засіб 

продовження відкритого мистецького дискурсу й осмислення буття як такого. 

 

СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРНОГО АНІМАЛІЗМУ  В РОСІЙСЬКІЙ ПРОЗІ НА 

МЕЖІ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ Л. ТОЛСТОГО «ХОЛСТОМІР», 

  А. ЧЕХОВА «КАШТАНКА»,  О. КУПРІНА «СОБАЧЕ ЩАСТЯ»)»      

 

  

Автор: Яковченко Марія, учениця 10 класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№6 

Науковий керівник: Григоренко Олена Петрівна, 

учитель зарубіжної літератури, художньої культури 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 6, учитель-методист, відмінник освіти України 

 

 

Анімалістична тема посідає гідне місце в літературі та мистецтві, пройшовши довгий шлях 

розвитку від початку людської цивілізації, фольклору до авторської літератури. Літературну 

анімалістку можна розглядати як одну з найяскравіших течій світової літератури.   

Актуальність теми обумовлена відсутністю в літературознавстві цілісного ґрунтовного 

аналізу анімалістичної російської літератури та єдиного підходу до її класифікації. Це зумовило 

тему науково-дослідницької роботи – «Особливості літературного анімалізму в російській 

прозі на межі ХІХ – ХХ століть (на прикладі творів Л. Толстого «Холстомір», А. Чехова 

«Каштанка», О. Купріна «Собаче щастя»).  
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Мета роботи полягає в дослідженні особливостей розвитку російської анімалістичної 

літератури на прикладі творів Льва Толстого, Антона Чехова, Олександра Купріна.  

Об’єкт дослідження – специфіка анімалістичних творів – повісті Л. Толстого 

«Холстомір», оповідань А. Чехова «Каштанка» і О. Купріна «Собаче щастя». 

Предмет дослідження – жанрові особливості анімалістичної прози в російській літературі на 

межі ХІХ –  ХХ століть (на прикладі творів Л. Толстого «Холстомір», А. Чехова «Каштанка», О. 

Купріна «Собаче щастя»), форма аналізованих художніх творів, їх філософський і соціальний 

характер, роль алегорії та інших засобів у зазначених творах. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше визначено жанрові 

особливості анімалістичної прози в російській літературі на межі ХІХ – ХХ століть (на прикладі 

творів Л. Толстого «Холстомір», А. Чехова «Каштанка», О. Купріна «Собаче щастя»), виявлено 

філософський і соціальний характер художніх текстів, з’ясовано роль алегорії та інших засобів у 

зазначених творах, створено путівник до творів.  

У ході дослідження зроблено такі загальні висновки: 

–    у розвитку російської літератури анімалістична тема має важливе місце; у таких творах 

подано як образи тварин реального світу природи, так і персонажі бестіарного типу; 

– особливістю сучасного етапу розвитку російської літературної анімалістики є те, що в ній 

переважає звернення письменників до соціальних проблем, вирішення проблем моральних, 

релігійних, філософських. Окрім цього, образи тварин і зооморфних істот ускладнюються, вони 

наділені надприродними здібностями – бестіарними – або поєднують у собі риси персонажів 

різних типів; 

–  досліджувані твори – повість «Холстомір» Л. Толстого, оповідання «Каштанка» А. Чехова, 

«Собаче щастя»  О. Купріна – є анімалістичними; водночас ці твори не лише і не стільки про 

життя тварин: у них письменниками за допомогою алегорії художньо осмислено проблеми 

людського щастя і суспільного, почуття любові й ненависті, випробування та відповідальності, 

цінностей юності і старості, сенс людського буття, розкрито вади суспільного устрою, утверджено 

мотив свободи особистості та потреби її відстоювати, а також іронічно розкрито рабську 

залежність та неспроможність окремих людей покращити своє життя, навіть якщо доля дає їм 

такий шанс. Тож, здавалось би, побутові твори про тварин насправді є глибоко філософськими, 

повчальними та художньо довершеними, такими, що можуть впливати на особистість. 
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СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

АЛЕГОРИЧНІСТЬ ОБРАЗІВ АНТИУТОПІЇ НА ПРИКЛАДІ ПОВІСТІ  

«КОЛГОСП ТВАРИН» ДЖ. ОРУЕЛЛА 

 

 

 

Автор: Кузнюк Кароліна, учениця 11 класу Боярської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, вихованка 

Боярського районного центру творчості молоді “Оберіг” 

Науковий керівник: Біленко Леся Дмитрівна, 

учитель української мови та літератури, зарубіжної 

літератури, керівник гуртка Боярського районного центру 

творчості молоді «Оберіг»  

 

Майстер антиутопії та водночас геніальний алегорист, Джордж Оруелл один із тих 

письменників, що хотіли удосконалити світ шляхом гіперболізації найжорстокіших його аспектів. 

Такий шлях для своєї творчості він обрав через власне бажання писати “живі” твори, ті, що могли 

б принести людству користь. Але цензура жодної країни не пропустила б такі твори. Що ж 

робити? Залишився лише один шлях – алегорія. 

Повість «Колгосп тварин" – це історія СРСР часів встановлення комунізму та правління 

Сталіна. Майстерне зображення кожного образу робить цей твір унікальною алегорією, 

неповторною та єдиною у своєму роді. Адже у ній змальовується не можливе майбутнє, що чекає 

на наше суспільство, а реальні події, що відбувалися одночасно з написанням твору. Автор для 

більшого розуміння опустився при їх змалюванні на «тваринний рівень». І знайшлося місце у його 

творі кожному: від Сталіна до звичайнісінького пролетаріату. 

Об’єкт дослідження: повість-антиутопія «Колгосп тварин». 

Предмет дослідження: образи та події, зображені у казці «Колгосп тварин», їх 

алегоричність, а також історія написання твору. 

Мета дослідження: дослідити мотиви написання твору, розширити та систематизувати 

відомості про його автора, розкрити алегоричність образів повісті, проаналізувати прийоми 

алегорії як художнього засобу у прозі. 

Актуальність дослідження: твір зображує етапи переродження революції, а отже, є 

історичною цінністю для народів світу. 

Завдання дослідження: дослідити історію написання твору; віднайти важливі розбіжності у 

перекладі, звернути на них увагу; з’ясувати причини та мету написання твору саме у жанрі 

алегоричної антиутопії, охарактеризувати образи героїв твору. 

Новизна дослідження полягає у введенні до наукового обігу нових наукових джерел та 

систематизації зібраної інформації. 

Практичне значення дослідження: матеріали  роботи можуть бути використані при 

вивченні курсу зарубіжної літератури Англії ХХ ст., у спецкурсах і спецсемінарах із вивчення 

творчості Дж. Оруелла у вищих навчальних закладах, а також у школах, ліцеях, гімназіях.  
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Висновки: даний твір був спрямований безпосередньо на громадян СРСР, але містить у собі 

соціальну цінність для людей будь-якого часу. 

Джордж Оруелл писав про українців, не знаючи ані їх побуту, ані звичаїв. Проте бажання 

допомогти спонукало його висвітлити проблему тоталітарного режиму через алегорію. І нехай 

прообразом для неї став саме СРСР, проте подібності можна знайти з будь-яким іншим режимом 

тотальної влади. Варто було лише змінити назви речей, залишивши сутність, «опуститися до 

тваринячого рівня», і читач з легкістю та жахом починає розуміти, якої помилки припускається 

просто зараз, у цю хвилину. Як своїм мовчанням народ розв’язує руки злодіям, що дориваються до 

влади. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

ДОРОСЛІШАТИ - НЕПРОСТО, АБО ШЛЯХ ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ  

В ДОРОСЛЕ ЖИТТЯ 

 (ЗА ТВОРОМ К. НЕСТЛІНГЕР «МАРГАРИТКО, МОЯ КВІТКО») 

 

 

 Автор: Томченко Дар’я, учениця 9 класу Ржищівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського 

Союзу Олега Кошового 

Науковий керівник: Гаврилюк Тамара Анатоліївна, 

учитель російської мови та зарубіжної літератури 

Ржищівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя 

Радянського Союзу Олега Кошового 

 

Процес дорослішання – це процес, через який проходить кожна людина. Психологи 

вважають підлітковий вік одним із найскладніших періодів життя. Це період, коли дитина входить 

у пору свого фізіологічного дорослішання. Він  вносить певні зміни в характер, взаємини з 

оточуючими людьми і однолітками. Очевидне фізичне дорослішання змінює погляди дитини на 

себе, на життя, на ціннісні орієнтири. 

Психологи, фізіологи досліджують зміни, які відбуваються в організмі підлітка. Та зовсім по 

іншому розкриває процес дорослішання своєї героїні австрійська письменниця Крістіне 

Нестлінгер у творі «Маргаритко, моя квітко». 

Трилогія «Маргаритко, моя квітко» Крістіне Нестлінґер вважається одним з найкращих 

сучасних підліткових текстів. Це історія дорослішання Маргарити Закмаєр, дівчини з типової 

родини, де тато працює і заробляє гроші, а мати доглядає за трьома дітьми й усіляко дбає про 

добробут родини. Життя Маргарити було б цілковито безхмарним, коли б не…  

Актуальність дослідження. Актуальність даної теми полягає в підвищенні інтересу до 

творчості сучасних авторів, зокрема, Крістіне Нестлінгер, розкриття проблем сучасних підлітків у 
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літературі. Актуальним також є висвітлення процесу дорослішання юної героїні, підходу до 

вирішення підліткових проблем.  

Наукова новизна роботи полягає в аналізі та інтерпретації художнього тексту К.Нестлінгер 

«Маргаритко, моя квітко», який, набувши популярності, не привернув до себе зацікавленість 

філологів і критиків, тому не має потрактувань. 

Предметом дослідження є шлях героїні в доросле життя, спосіб вирішення проблем 

підліткового віку в художньому творі.  

      Мета роботи: 

1. Дослідити процес дорослішання героїні твору як представниці сучасних підлітків, її 

стосунки з оточуючими. 

2. Зацікавити читачів творчістю К.Нестлінгер. 

Мета дослідження передбачає виконання таких завдань: 

1. Дослідити значення імені Маргарита, пояснивши вибір автором цього імені для своєї 

героїні. 

2. Зібрати цитатний матеріал, який допоможе вичерпно схарактеризувати головну героїню за 

таким планом: 

- зовнішність; 

- ставлення до рідних і навпаки;  

- ставлення до кохання і її вибір; 

- вирішення проблем і прийняття важливих рішень. 

3. Охарактеризувати проблеми підліткового віку та способи їх вирішення героїнею твору, 

формування стосунків підлітка з оточуючими. 

4. Провести дослідження для порівняння відчуття підліткового віку сучасних 

дев’ятикласників із героїнею твору. 

5. Розробити рекомендації для батьків, вчителів та учнів на основі дослідження. 

Методи дослідження: при аналізі застосовано описовий та контекстологічний методи.  
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СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

КОНТРАСТИ ТА ПАРАДОКСИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ 

 АНГЛІЙСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА XІX СТОЛІТТЯ ОСКАРА УАЙЛЬДА 

 

 Автор: Чепурко Світлана, учениця 11 класу Вишенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільського району 

Науковий керівник: Костенко Наталія Василівна, вчитель 

російської мови та зарубіжної літератури Вишенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільського району, 

старший учитель 

 

 Автор – це передусім особистість, яка не є відокремленим елементом від життя та 

суспільства, і англійський письменник Оскар Уайльд – яскравий тому доказ. Про його епатаж 

ходять легенди, про бунтарство та погляди продовжують говорити кращі літературні критики. 

Своїм підходом до мистецтва він яскраво вирізняється поміж інших представників світової 

літератури ХІХ століття та не залишає п’єдесталу актуальності навіть в конкуренції із сучасними 

авторами.   

Об’єкт дослідження: творчість Оскара Уайльда в контексті різних життєвих обставин та 

роман «Портрет Доріана Грея» {«The Picture of  Dorian Gray», 1890}, як яскраве відображення 

філософії існування та літературної діяльності автора. 

Предмет дослідження: причини та наслідки контрастності естетичних поглядів 

письменника в житті та творчості. 

Мета дослідження: проаналізувати роль контрасту і парадоксу в поглядах, творчості, житті 

та суспільній діяльності автора. А також розглянути роман «Портрет Доріана Грея» з урахуванням 

емоційно-естетичної функції зазначених стилістичних засобів і виявленні їх зв’язку не тільки зі 

змістом роману, а й із загальним образом письменника Оскара Уайльда. 

 Актуальність:  полягає в тому, що вона демонструє нову концепцію дослідження творчості 

Уайльда, засновану на загальних міркуваннях про філософський принцип парадоксу в поєднанні з 

життям та творчістю письменника з точки зору представника молодого зацікавленого покоління 

сучасних авторів. 

  Завдання дослідження: дослідити співвідношення життя і творчості письменника, 

філософсько-естетичні  погляди та роль автора в суспільстві; проаналізувати причини і наслідки 

контрастності парадоксальних поглядів письменника, як яскравого відображення філософії 

існування та літературної діяльності автора; 

Висновки: Підсумовуючи, можна стверджувати, що Оскар Уайльд був не лише митцем та 

естетом, а й прекрасним психологом, філософом, іроністом і стратегом. Образ письменника є 

прикладом для сучасного молодого автора з претензією на визнання публіки, а богемний спосіб 

життя та скандальний імідж – однією з варіативних форм успіху серед читацької аудиторії. Він є 

втіленням абсолютно демократичного підходу до літератури, як до свого основного виду 

діяльності. 
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ МІФОЛОГЕМИ «РУСАЛКА»  

В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ 

 

 

 

Автор: Крастиченко Катерина, учениця 11 класу 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

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

Володимира Мономаха 

Науковий керівник: Георгієва Ніна Василівна, учитель 

української  мови та літератури Бориспільського навчально-

виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» - загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха 

 

 

Поняття «міфологема» в сучасному літературознавстві має амбівалентну природу: це і 

міфологічний матеріал, і ґрунт для утворення нового матеріалу. Міфологема «русалка» поєднує в 

собі два поняття: жіноче божество нижчої міфології та уособлення душі померлої неприродною 

смертю людини. Двоякість такого погляду сприяло вибору теми представленого дослідження – 

«Трансформація міфологеми «русалка» в українському фольклорі». Оскільки міфологема 

«русалка» є уявленням язичницьких вірувань українців, це дає змогу відтворити історичну пам’ять 

нашого народу. 

Отже, актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю привернути увагу молодого 

покоління до усної народної словесності, як витоків духовної ментальності українського етносу. 

Мета дослідження – аналіз доступних наукових та фольклорних джерел, в яких викладено 

відомості про міфологему «русалка», що доповнюють картину духовного життя наших предків. 

Відповідно об’єктом дослідження є наукові праці українських, польських, російських 

фольклористів, а також тексти українського фольклору, в яких представлена міфологема 

«русалка». 

Предметом дослідження є інтерпретація метаморфоз міфологеми «русалка» в українському 

фольклорі (піснях, легендах, переказах, обрядах і звичаях). 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому зроблено спробу з’ясувати 

трансформацію міфологеми «русалка». 

Практична цінність одержаних результатів полягає у можливості використання матеріалів 

цієї роботи на уроках української літератури, художньої культури, на спецкурсах українознавства. 

      Структура роботи: вступ, 2 розділи, висновки, список використаних джерел. 

Основний зміст роботи  

       У Вступі обґрунтовано актуальність та вибір теми наукової роботи, визначено основні 

засади, що зумовили вибір об’єкта й предмета, сформульовано мету, завдання, окреслені методи 

аналізу, розкрито наукову новизну. Окрім того, сформульовано можливість практичного 

застосування одержаних результатів. 
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           У першому розділі «Теоретичні засади дослідження міфологеми «русалка» в 

українській фольклористиці» окреслено теоретичну базу наукового пошуку; визначено поняття 

«міфологема»; проаналізовано літературознавчі розвідки українських, російських, польських 

фольклористів, присвячені міфологемі «русалка». 

          Другий розділ «Метаморфози міфологеми «русалка» в українському фольклорі» 

присвячено аналізу фольклорних метаморфоз міфологеми «русалка»; досліджено образ русалки за 

принципами номінації жіночих фольклорних образів; виокремлено українські обряди та звичаї, 

пов’язані з віруванням у міфологему «русалка». 

За результатами дослідження робимо такі висновки: 

1. Встановлено, що в літературознавстві «міфологема» – це архетипічний мотив, образ, 

що походить з міфу і зберігає свій міфологічний зміст; уламок міфу, який втратив свої автохтонні 

характеристику та функції, і залучений до фольклорного тексту, сприймається як вигадка, образна 

оздоба чи сюжетна схема, що вже стала традиційною. 

2. Проаналізувавши дослідження науковців, пов’язані з міфологемою «русалка», 

прийшли до такого бачення: 

- Перші ґрунтовні наукові дослідження, присвячені народному образу  русалки, 

спостерігаємо в працях вчених ХІХ століття. Інтенсивний сплеск у вивченні нижчої міфології 

дослідники пов’язують із загальним піднесенням інтересу до простолюду. Саме в цей період 

сформувалося дві теорії походження міфологеми «русалка». 

- Перша теорія пов’язана зі спробою М.І.Костомарова, Г.А.Глінки, А.С.Кайсарова 

реконструювати пантеон божеств давніх слов’ян. У своїх працях вони виділили русалку в групу 

нижчої міфології, а саме жіночого божества. 

- За другою теорією, висловленою вченим-славістом О.О.Котляревським, русалка – це 

уособлення душ померлих неприродною смертю, що згодом трансформувалися в річкові та лісові 

істоти, тобто цей дослідник пов’язав русалок із небіжчиками. 

- Усі подальші наукові дослідження, які проводилися в ХІХ – початку ХХІ століття 

розширювали та узагальнювали ці дві теорії. 

3. Маргінальність образу русалки визначається за такими ознаками: за місцем 

перебування, за приписувальною функцією, за генезою, за зовнішніми, віковими ознаками, за 

часом появи, за модусом пересування, за соціальною характеристикою.  

4. Проаналізувавши метаморфози міфологеми «русалка», робимо висновок, що на 

Гуцульщині та Прикарпатті фольклор фіксує дану міфологему як жіноче божество нижчої 

міфології, в той час на Слобожанщині, Поліссі, Київщині русалка – це дух людини, померлої 

неприродною смертю. Встановлено, що сучасні уявлення про міфологему «русалка» більш 

опоетизовані, аніж їх фіксували на початку XX ст. 

5. Дослідження міфологеми «русалка» дозволило автору виявити в ній багатошаровість, 

пов’язану з синтезом язичницьких світобачень і християнською ідеологією. З прийняттям 

християнства у світогляді українців щодо образу русалки відбувається редукція від божества 

нижчої міфології до душі померлих неприродною смертю. Найбільше це послаблення 

спостерігається у звичаях та обрядах, пов’язаними з Зеленим тижнем. 
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

СПОВІДЬ КОХАННЯ 

ПРИ ВІДПРАВЛЕННІ КОХАНОГО КОЗАКА НА ВІЙНУ В ПІСЕННИХ ЖАНРАХ 

УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ ТА ПІСНЯХ МАРУСІ ЧУРАЙ 

 

 

 

Автор: Шелест Богдана, учениця 11 класу Іванківського районного 

ліцею 

Науковий керівник: Процик Людмила Григорівна, вчитель 

української мови та літератури Іванківського районного ліцею, вчитель-

методист, Заслужений вчитель України 

 

 Мета роботи: комплексно дослідити художню багатогранність, специфіку моделювання 

образу закоханої дівчини часів козаччини на різних типах художнього дискурсу; описати на 

змістовному, формотворчому та формальному рівнях феномен сповіді кохання в народних піснях, 

що лине від жіночих образів при відправленні коханого на війну. 

Актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю узагальнення напрацювань 

науковців та додаткового пошуку для підтвердження чи спростування зроблених раніше 

характеристик народного дівочого образу, що страждає за коханим, шляхом самостійного аналізу 

текстів пісень про кохання. 

Реалізація цієї мети передбачала вирішення таких завдань: 

 простежити ґенезу творення образу закоханої дівчини в контексті  

національної оповідальної традиції; 

 окреслити особливості характеротворення, домінантні типологічні риси, притаманні 

образові молодички у світоглядно-естетичній системі народної прози (тісний зв’язок дівчини як 

епічного героя з коханим козаком, що покидає рідну землю й обов’язок перед нею); 

 визначити основні типологічні компоненти моделей образів закоханих козака та дівчини, 

розглянути його естетичну функцію на рівні тексту та систему пов’язаних із ним епічних 

«постійних формул», показати специфіку фольклорного наративу в контексті зі змалюванням 

образів перед відходом на війну; 

 використовуючи публіцистичну й наукову літературу, проаналізувати відображення 

болючої розлуки у творчості на прикладах пісень Марусі Чурай та сучасного українського 

фольклору закоханих дівчат воїнів АТО. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: отже, у народних піснях про кохання 

оживають мотиви зустрічей і зізнань, особливо очікування на коханого, прощання й розлуки, туги 

за коханим. Портрет ліричної героїні є художнім узагальненням, яке, проте, дає досить чітке 

уявлення про народний ідеал жіночої краси: чорні брови (шовкові), карі очі, рум’яне (або ж біле) 

личко й довга руса коса. Стан дівчини – тоненький, сама вона – чорнява, молода, а голос її – 
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солов’їний. Образ козака також ідеалізувався, його наділяли найкращими рисами: відвагою, 

сміливістю, шляхетністю тощо.  

Найхарактерніші для народнопісенної практики даного жанру - засоби                       

образотворення – метафори та порівняння. Пісні про кохання дають і певну психологічну 

характеристику своєї героїні. Вона є носієм типових ментальних рис українського народу. 

Домінантна психологічна риса дівчини – підвищена емоційність, особливо яскраво виражена у 

творах Марусі Чурай, яка є найяскравішим представником теми туги за любов’ю. Зраджена й 

покинута жінка – один із найдраматичніших фольклорних образів, адже вона готова померти через 

своє втрачене кохання.  

У наші дні цей жанр також активно розвивається, зокрема під час мобілізації коханих 

чоловіків дівчат та дружин бійців АТО. 

 

СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

ПТАХИ – СИМВОЛИ 

В НЕВИЧЕРПНІЙ СКАРБНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ 

НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ 

 

 

   

Автор: Федченко Яна, вихованка Васильківської міської Станції 

юних натуралістів, учениця 9 класу Васильківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 9 

 Науковий керівник: М’ягка Наталія Дмитрівна, керівник 

гуртка Васильківської міської Станції юних натуралістів 

 

Мета роботи: дослідження образів птахів-символів в українській усній народній творчості, 

декодування їх глибинного змісту, розроблення орнітологічної класифікації і систематизація 

символіки птахів. 

Об’єкт дослідження: орнітологічна символіка образів птахів.  

Предмет дослідження: окреслити сукупність образів птахів-символів та поділити їх на 

групи за символічним значенням. 

Актуальність роботи. Комплексний аналіз історії орнітологічних образів птахів-символів 

показав, що цілісного дослідження даної проблеми, на жаль, не маємо. Тому ми обрали дану тему 

наукової роботи, щоб окреслити сукупність птахів-символів в усній народній творчості та 

поділити їх на групи за символічним значенням.               

    Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

- проаналізувати наукову літературу щодо орнітологічних образів-символів птахів в 

українській усній народній творчості; 

- ознайомитись із сучасними дослідженнями вчених щодо орнітологічних символів; 

- обґрунтувати підходи до символу як категорії пізнання дійсності; 

- розробити власну орнітологічну класифікацію образів птахів-символів.  
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Наукова новизна дослідження полягає в систематизації зібраного матеріалу з різних 

регіонів України про птахів - символів в українському фольклорі, і в розробленні власної 

орнітологічної класифікації символіки птахів.  

Практичне значення дослідження - дає можливість використання зібраного матеріалу на 

уроках української мови, літератури, мистецтвознавства, народознавства і в позакласній роботі 

для розширення знань учнів про українську усну народну творчість, фольклористичні птахи-

обереги нашого народу та їхнє символічне значення.  

Кожний народ має свою систему символів, що успадковані ним від далеких предків та 

передаються від одного покоління до іншого у спадок. Одним із найбільших розділів народних 

знань є  символіка образів - птахів.  

Щоб окреслити сукупність птахів-символів в народній творчості, ми систематизували і 

виділили сім груп птахів, які мають споріднене символічне значення:  

- перша група птахів символізує чисте, вірне кохання, сімейний затишок, благополуччя, 

вірність подружнього життя, любов до рідної землі; 

- друга група птахів - символи краси, радості, відродження, провісниці весни.  

- третя група птахів - символи материнства, коханої дівчини;  

- четверта група птахів - символи відваги, сміливості, чоловічої краси, далекоглядності, сили 

й могутності; 

- п’ята група птахів – символи спустошення; 

- шоста група птахів - символи нещастя і смерті, брехні, зла; 

- сьома група птахів - символи домовитості, достатку, материнства.   

Народні символи – це наші святині. Вони уособлюють красу нашої України, духовну міць 

народу, засвідчують любов до землі. 

 

СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

  

СИМВОЛІКА РОСЛИННИХ ОРНАМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВКИ   

У ФОЛЬКЛОРІ 

  

Автор: Кузьомко Анна Ангеліна, учениця 9 класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школи I – III  ступенів № 4 

Науковий керівник: Мороз Галина Іванівна, учитель 

української мови та літератури Білоцерківської 

загальноосвітньої школи I – III ступенів № 4 

 

 

Актуальність дослідження полягає в необхідності зберегти та відродити традиційну 

українську вишивку, символіка якої широко представлена у фольклорі.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі досліджено 

символіку рослинних орнаментів в українській вишивці, а також відображення її у фольклорі.  
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Об’єкт дослідження – символіка рослинних орнаментів у фольклорі. 

Предмет дослідження – рослини-символи, тобто обереги, українських вишиванок.  

Мета дослідження полягає у визначенні найбільш поширених рослинних орнаментів 

української вишивки, які мають відображення у фольклорі.           

Кожного дня ми бачимо дерева, квіти, трави. Проте не кожен із нас, ідучи, звертав увагу на 

їх колір і форму. А даремно. Наші пращури придивлялися і багато чому вчилися у матінки-

природи. Людина завжди жила поруч із живою природою, вчилася в неї, наслідувала і копіювала 

кращі зразки, які потім використовувала у своєму житті та праці. Ще в глибоку давнину люди 

навчилися складати прості візерунки з умовних знаків-символів, якими висловлювали своє 

сприйняття тих чи інших явищ, ставлення до навколишнього світу. Окремі знаки-символи, які 

наносили на будівлі, предмети побуту й одяг, мали охороняти, захищати житло, худобу й людей 

від злої сили, незрозумілих їм природних явищ, а також приносити щастя. Такі знаки-символи 

називали оберегами. 

Рослини часто трапляються  в піснях, у казках, приповідках; з ними пов’язані повір’я й 

забобони, вони є неодмінними атрибутами лікувальних та магічних дій, рослинно-побутових та 

календарних обрядів. Рослинний світ широко представлений в українській народній орнаментиці. 

Українська вишивка здебільшого складається з рослинних орнаментів. Відомі українські 

дослідники народної орнаментики, зокрема М. Р.Сєлівачов вважають, що рослинне осмислення 

назв більшості візерунків, навіть найбільш геометризованих та абстрактних, належить до її 

специфічних рис. Водночас рослинний орнамент у вишивці одягу, за археологічними даними, 

починає домінувати лише з ХІХ століття. Саме вивчення символіки рослинних орнаментів у 

фольклорі було покладено в основу нашого наукового дослідження. 
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

КОБЗАРСТВО – УНІКАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

КУЛЬТУРИ  ТА РОЗВИТОК ЙОГО НА СКВИРЩИНІ 

  

Автор: Середа Олександра, вихованка гуртка 

Сквирського районного центру дитячої та юнацької 

творчості, учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Сквирський ліцей –загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 

Науковий керівник: Плівачук Катерина Володимирівна, 

керівник гуртка Сквирського районного центру дитячої та  

юнацької творчості, кандидат педагогічних наук, Заслужений 

вчитель України 

 

Актуальність дослідження. Українське кобзарство – це унікальне явище світової культури. 

Кобзарство сягає корінням в епоху Київської Русі, за довгий час свого розвитку стало видатним 

надбанням національної культури, філософсько-естетичним осмисленням реалій буття. 

Слід відзначити, що Україна з давніх-давен славилася своїми співцями, яких називали 

кобзарями, бандуристами, лірниками. В історії нашого народу кобзарство відіграло особливу роль.  

Мета роботи – проаналізувати кобзарську творчість як історико-культурний феномен, 

визначити вплив кобзарства на формування світоглядного менталітету українців, 

охарактеризувати досвід Стрітівської вищої педагогічної школи кобзарського мистецтва та 

дослідити витоки кобзарського мистецтва Сквирщини. 

Довести, що кобзарство є не тільки частиною фольклорної спадщини українського народу, 

але й займає особливе місце у структурі суспільної свідомості. 

         Для досягнення поставленої мети потрібно розглянути такі завдання: 

- прослідкувати передумови виникнення та становлення кобзарства; 

- визначити його роль у культурному житті українського народу; 

- охарактеризувати основні етапи розвитку кобзарського мистецтва;  

- розглянути діяльність визначних кобзарів України; 

- вивчити досвід Стрітівської вищої педагогічної школи кобзарського мистецтва; 

- дослідити витоки кобзарського мистецтва Сквирщини.           

Висновки. Було визначено передумови становлення кобзарства. Характер професії та 

соціальне становище визначили особливу суспільну вагомість кобзарів, бандуристів та лірників 

серед народу. Вони виконували просвітницьку місію, сповіщали населення про останні події у 

світі.  

Простежено трансформацію традицій та звичаїв кобзарів та лірників після скасування 

Гетьманату та знищення Запорозької Січі і до початку XX ст. Нами було проведене наукове 

дослідження про життєвий і творчий шлях народної артистки України Елеонори Іванівни 
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Пилипенко-Миронюк, систематизовані матеріали про життя і творчий шлях Е.І.Пилипенко-

Миронюк. Про розвиток кобзарського мистецтва на Сквирщині нам цікаво розповів Володимир 

Береговий. Нами було здійснено зустріч із сім’єю Бондарів із с. Тарасівка, де діти досконало 

оволоділи музичним мистецтвом. 

 

СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

СЕМАНТИКА АРХІТЕКТУРНИХ ПАМ’ЯТОК ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» - 

ЯСКРАВОГО ЗРАЗКА ЕПОХИ КЛАСИЦИЗМУ 

 

 

 

Автор: Коломієць Юлія, учениця 11 класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№6 

Науковий керівник: Омельченко Тетяна 

Вікторівна, учитель української мови і літератури, 

художньої культури Білоцерківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6, учитель-методист 

 

Актуальність дослідження. Незважаючи на великий науково-дослідний матеріал, 

присвячений «Олександрії» як ансамблю садово-паркового мистецтва кінця XVIII – початку ХІХ 

ст., переклад асоціативного змісту символічних означень просторових форм архітектурно-

пейзажних композицій парку на вербальну мову майже не проводився. Це суттєво знижує 

сприйняття естетичної якості цієї пам’ятки та не дає повного уявлення про особливості 

паркобудування доби класицизму в Україні. 

Мета дослідження: з’ясування символічного значення та семантики архітектурних па’мяток 

парку «Олександрія». 

У відповідності до поставленої мети наукового дослідження вважалося необхідним вирішити 

такі завдання: 

− простежити загальний розвиток архітектурно-ландшафтної семантики в Україні; 

− ознайомитися з естетичними нормами садово-паркового мистецтва доби класицизму;  

− визначити структурні домінанти в межах старовинного парку «Олександрія» та 

інтерпретувати їх символічний зміст; 

− дослідити зв’язок між структурними домінантами старовинного парку графів Браницьких 

та встановити ідею його плану. 

Об’єкт дослідження: архітектурні формоутворення парку «Олександрія». 

Предмет дослідження: семантична змістовність архітектурно-пейзажних форм парку 

«Олександрія». 
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Основними методами дослідження у вивченні проблеми визначено: метод історичного, 

семіотичного та порівняльного аналізу; логічного узагальнення та наукової абстракції; 

бібліографічні та архівні пошуки, спостереження та збирання фактів, узагальнення та натурні 

обстеження й фотофіксація.    

Наукова новизна зумовлена як самою постановкою теми, так і комплексним     підходом до 

її розв’язання, що включає  застосування семантичних прийомів до «прочитання» пам’яток 

садово-паркового мистецтва доби класицизму, ствердження того, що специфічною ознакою 

паркобудування цього періоду стало присвоєння архітектурно-пейзажним формам символічної 

означеності, асоціативні проекції яких передавали зміст художнього образу парку. Проведено 

зіставлення розуміння семантики ідейно-художнього задуму паркового комплексу «Олександрія» 

різних науковців, запропоновано карту-путівник парком за сюжетом «Божественної комедії» 

Данте.  

Практичне значення роботи: результати дослідження можуть бути використані на уроках 

художньої культури, заняттях гуртків мистецького спрямування, студентами відповідних вищих 

навчальних закладів; допоможуть туристичним агентствам міста у створенні путівників та 

екскурсій і приверненні уваги шануальників мистецтва до унікальної пам’ятки садово-паркового 

мистецтва епохи класицизму – парку «Олександрія», білоцерківської резиденції графів 

Браницьких. 

 

 

СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

КОМІКС ЯК СУЧАСНИЙ СИНТЕТИЧНИЙ ВИД МИСТЕЦТВА ТА СПОСІБ 

ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

  

Автор: Головань Ганна Станіслава, учениця 9 класу 

Бзівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Баришівського району 

Науковий керівник: Синиця Алла Володимирівна, 

вчитель української мови та літератури Бзівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дитячий садок» Баришівського району 

 

Актуальність теми дослідження визначається тим, що комікс щодо інших мистецтв, - 

явище нове і не має єдиної і загальноприйнятої теоретичної бази. У багатьох країнах світу вони 

займають одну з головних позицій масової культури: наприклад, у Франції, Німеччині комікс 

стоїть на одному рівні з традиційними літературними творами і визнається окремим видом 

мистецтва; в Японії манга має свою традиційну школу і вважається національним надбанням; в 

Англії комікс використовується в педагогіці, а саме, створюються адаптації класичних 
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літературних творів до коміксу. За останні роки інтерес до коміксу проявили вчені різних 

областей: літературознавці, культурологи, соціологи, лінгвісти, семіологи. 

Дослідження українського сегмента сучасної комікс-культури знаходиться на початку 

розвитку. З одного боку – це результат нерозвиненості власного об’єкта дослідження, з іншого – 

вплив більш ніж сторічного світового досвіду різноаспектного вивчення коміксу.  

Мета дослідження: вивчення стану розвитку жанру коміксу як масового синтетичного 

мистецтва та оцінка потенціалу застосування коміксу як способу творчої самореалізації 

особистості. 

Об’єкт дослідження: комікс як особливий жанр масового мистецтва: світовий і український 

досвід. 

Предмет дослідження: практичне використання ресурсу коміксів для реалізації творчих 

здібностей учнів та формування креативної особистості засобами синтезу образотворчого 

мистецтва та слова. 

Завдання дослідження:  

1.Аналіз історії світового досвіду створення коміксів.  

2. Вивчення специфіки розвитку української комікс-індустрії.  

3. Теоретико – методологічне дослідження коміксу як жанру масового мистецтва.  

4. Здійснити обґрунтування видового жанру мистецтва коміксу.  

5. Виявлення жанрової матриці коміксу.  

6. Визначення ефективності коміксу як засобу реалізації творчих здібностей особистості.  

Методи  дослідження: теоретичні — аналіз, синтез, порівняння, узагальнення і 

систематизація; емпіричні — бесіди, анкетування, вивчення процесу і продуктів діяльності 

людини; методи обробки даних. 

Наукова новизна: Враховуючи те, що проблема коміксу як повноцінного мистецького 

жанру є мало досліджуваною в Україні, здійснений теоретико-методологічний аналіз проблеми 

розвитку вітчизняної комікс-індустрії, визначена специфіка коміксу як жанру. Проведений 

теоретико-практичний аналіз використання коміксів у навчально-виховному процесі для 

підвищення читацького інтересу підлітків на прикладі авторського коміксу за твором Р.Бредбері 

«451 градус за Фаренгейтом». Вперше частково здійснено комікс-адаптацію літературних творів 

Р.Бредбері «451 градус за Фаренгейтом», О.Пушкіна «Євгеній Онєгін», поезії Накахара Тюя. 

Практичне значення: результати наукового дослідження можуть бути використані 

вчителями початкової школи, викладачами української та зарубіжної літератури, історії та 

адміністрацією навчальних закладів, шкільними психологами та батьками школярів. Авторські 

розробки можуть бути використані для комікс-адаптації літературних творів та в засобах масової 

інформації з метою популяризації коміксів як мистецтва поєднання слова та графічного 

зображення та розвитку творчих здібностей особистості.   

Особистий висновок: Робота є самостійним дослідженням  автора.  Особисто  проведено 

інформаційний пошук, визначено основні завдання дослідження, обрано та опановано методи їх 

вирішення; самостійно засобами комп’ютерного способу створено авторські комікси «451 градус 

за Фаренгейтом», «Євгеній Онєгін»; сформульовано висновки. 
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

СТРІТ-АРТ: ВІД ВАНДАЛІЗМУ ДО МИСТЕЦТВА  

 

 

Автор: Головненко Юлія, учениця 11 класу Іванківського 

районного ліцею 

Науковий керівник: Гусак Наталія Миколаївна, вчитель 

художньої культури Іванківського районного  ліцею, вчитель-

методист 

 

Протягом існування людства твори образотворчого мистецтва втілювались в різних формах 

та створювались різними матеріалами із застосуванням різних засобів виразності. Графіті, стріт-

арт – це нові форми образотворчого мистецтва, які хочемо ми того чи ні, присутні в нашому житті 

і хоча й викликають подекуди різні  емоції, вони стали частиною життя сучасного міста. Цей 

спосіб втілення своїх думок, вражень, ідей набував різних форм і значень протягом історичного 

минулого. Це і фіксування пам’ятних подій, і вираження протесту і власних почуттів та емоцій, 

схвалення чи засудження різних політичних та суспільних явищ.  

Мета: з’ясувати ставлення людей до вуличного мистецтва. 

Актуальність дослідження: життя в суспільстві неможливе без його відображення в 

мистецьких творах. Графіті, стріт-арт – це нові форми образотворчого мистецтва, які хочемо ми 

того чи ні, присутні в нашому житті і викликають у всіх певні емоції: сприйняття та нерозуміння, 

схвалення і захоплення та бурхливий протест. Хтось вважає це мистецтвом і не може відвести 

погляд від плодів «вуличного мистецтва», а хтось вважає це вандалізмом, засуджуючи майстрів 

графіті. 

Новизна полягає в тому, що в дослідженні прослідковано історію графіті, його роль в житті 

людей (як позитивну, такі негативну). В результаті прямого спілкування з художниками, які 

працюють в стилі стріт-арту, зроблено спробу довести, що графіті за наявності обов’язкових до 

нього вимог може вважатись одним із видів графічного мистецтва. 
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

ФОЛЬКЛОРНІ МОТИВИ В МАЛЯРСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ 

ФЕОДОСІЯ ГУМЕНЮКА 

 

  

Автор: Биховець Анна, учениця 11 класу Пісківської 

гуманітарної гімназії Пісківської селищної ОТГ 

Науковий керівник: Корякіна Лідія Валентинівна, 

учитель  української  мови  та  літератури  Пісківської 

гуманітарної гімназії Пісківської селищної ОТГ, вчитель-методист, 

Відмінник освіти України 

 

Мета роботи:  дізнатися більше про Заслуженого художника України – Феодосія 

Максимовича Гуменюка; дослідити фольклорні мотиви в його малярській спадщині; визначити 

індивідуальні особливості творчості. 

Реалізація мети передбачала розв’язання таких завдань: познайомитися з життєвим та 

творчим шляхом Феодосія Максимовича Гуменюка, підготувати відео- презентацію для 

поширення інформації про його творчість серед ровесників; зробити жанрово-тематичну 

класифікацію живопису та графіки митця; виокремити та класифікувати картини, які мають тісний 

зв’язок з українським фольклором; дібрати тексти з усної народної творчості, які відповідають 

темі зображеного на полотні; узагальнити зібрані матеріали в науковій роботі; популяризувати 

творчість відомого художника Феодосія Гуменюка на заняттях художньої студії, гуртка МАН, 

уроках образотворчого мистецтва та художньої культури, на позакласних заходах для учнів 

гімназії. 

Актуальність роботи визначається популяризацією творчості Феодосія Максимовича 

Гуменюка; вихованням молодшого покоління на зразках високодуховного мистецтва; 

необхідністю культурної просвіти громади, заохочення до збереження народних традицій. 

Предметом дослідження став життєвий та творчий шлях народного художника України – 

Феодосія Максимовича Гуменюка, його автобіографічні спогади, а також публікації періодичної 

преси про творчість українського живописця. 

Об’єкт дослідження: живописні й графічні твори А.С. Гуменюка, в яких прочитується 

тісний зв’язок з українським фольклором. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що живопис та графіка Феодосія Гуменюка 

вперше досліджені на предмет відтворення на сюжетно-тематичних полотнах народних традицій 

та обрядів, що тісно пов’язані з різними видами та жанрами фольклору.  

У ході виконання роботи дослідили життєвий та творчий шлях Ф.М.Гуменюка, підготували 

відео-презентацію для популяризації його творчості. Провівши жанрово-тематичний аналіз картин, 

з’ясували, що у творчості художника простежуються картини різних жанрів, однак жодну з них не 

можна визначити як «чистожанрове» полотно, оскільки на кожній картині простежується 
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поєднання ознак кількох жанрів, найтиповіший – сюжетно-тематичний зміст. Об’єднавши картини 

за темою зображеного на них, виділили 10 груп полотен переважно сюжетно-тематичного змісту та 

дали їм символічну назву: Україна, Історія України, Шевченко, Козаччина, Чумакування, Віра, 

Різдво, Великдень, Обряди, Українці. Оскільки кожна з визначених груп може бути предметом 

окремого дослідження, зупинилися на аналізі полотен, об’єднаних темою Обряди та розкрили 

зображення картин через тексти календарно-обрядових пісень, народної драми.  

На основі проведеної роботи зробили загальний висновок, що полотна Феодосія Гуменюка 

переважно присвячені історичному минулому України, обрядам, віруванням українців. Для його 

творів характерна багатосюжетність змісту, яка втілюється різномасштабністю зображень, 

ускладненою багатовимірною системою простору, різночасовістю подій, кольорових, ритмічних і 

пластичних контрастів. Мистецтву художника властиве вільне володіння гнучкою і в той же час 

міцною лінією. Образотворчість ускладнює використанням в одному полотні елементів 

язичницької та християнської міфології. Його образи одночасно містять у собі смислові, емоційні й 

декоративні якості української ментальності та створюють духовний світ людини, покладений на 

полотно. 

Дане дослідження може мати широке практичне застосування на уроках образотворчого 

мистецтва, художньої культури, а також у виховній роботі, оскільки містить цікавий мистецький 

матеріал. Робота буде цінна в позакласній (гуртковій) роботі зі старшокласниками. Дослідження 

вже було апробоване на заняттях художньої студії «Палітра» та гуртка МАН в Пісківській 

гуманітарній гімназії з метою популяризації глибоко національної творчості відомого художника 

сучасності – Феодосія Максимовича Гуменюка. 

 

СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

СИМЕТРІЯ В МИСТЕЦТВІ  

  

Автор: Огнєва Інелла, учениця 11 класу Бучанської 

загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів №1 

Науковий  керівник:  Терещенко  Наталія  Іванівна, 

учитель художньої культури Бучанської загальноосвітньої 

школи  І – ІІІ ступенів №1 

 

 

Симетрія є фундаментальною властивістю природи, уявлення про яке складалося протягом 

десятків, сотень, тисяч поколінь. У давнину слово «симетрія» вживалося в значенні «гармонія», 

«краса». Дійсно, в перекладі з грецької це слово означає «відповідність, пропорційність, 

однаковість у розташуванні частин». 

Предмет дослідження: симетрія живописних творів. 

Об’єкт дослідження: живописні полотна митців ХІVст.- ХХст. 
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Актуальність дослідження полягає у необхідності вивчення симетрії як важливого засобу 

досягнення єдності і художньої виразності у творах видатних живописців та її впливу на 

сприйняття цих творів пересічним глядачем. 

Мета дослідження: вивчити, проаналізувати й створити цілісну наукову картину 

геометричного перетворення симетрії та використання його художниками різних епох. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:  

-  дати довідку витоків симетрії та її поняття; 

- розкрити питання використання симетрії в живописі; 

- розглянути види симетрії; 

- простежити і проаналізувати на конкретних прикладах творів живопису («Джоконда», 

«Побиття немовлят», «Таємна вечеря» та ін.) їхню побудову на законах симетрії та дослідити 

вплив симетрії на пересічного глядача. 

 Результат проведеного дослідження: у ході виконаної роботи з’ясовано, як  

математичні закономірності та строгі теореми можуть проникати в художні твори та надавати їм 

нових, яскравих властивостей і перетворювати їх у чудові витвори мистецтва.  

Практичне значення наукової роботи полягає в можливості широкого                       ви-

користання її матеріалів і висновків мистецтвознавцями, культурологами для подальших 

досліджень.  

Досліджуючи симетрію в мистецтві, зробили такі висновки: 

-  дали довідку витоків симетрії та її поняття; 

- розкрили питання використання симетрії в живописі; 

- розглянули види симетрії; 

- простежили і проаналізували на конкретних прикладах творів живопису («Джоконда», 

«Побиття немовлят», «Таємна вечеря» та ін.) їхню побудову на законах симетрії, дослідили вплив 

симетрії на пересічного глядача та довели, що симетрія додає гармонії, врівноваженості, балансу 

та узгодженості, як у самому творі мистецтва, так і у свідомості людини.  

Симетрія є ідеєю, за допомогою якої людина упродовж століть намагається пояснити і 

створити порядок, красу та досконалість. Тому займаючись глибшим вивченням поняття симетрії 

та пошуків творів художників, на яких є осьова симетрія, стає зрозумілим, чому математики 

спочатку були філософами, а вже потім вченими. 
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

КОЛИСКОВА ЯК МАЛИЙ ЖАНР У СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ 

 

 

Автор: Теличук Богдана, учениця 10 класу Хотівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів –гімназія» 

Києво-Святошинського району 

Науковий керівник: Воловненко Галина Опанасівна, вчитель 

зарубіжної літератури Хотівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія» Києво-

Святошинського району 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що колискова є найважливішою складовою 

життя кожної людини, і тому вона варта докладного вивчення в різних національних літературах. 

Мета цієї роботи – з’ясувати особливість жанру колискової та визначити причини та 

значення її функціонування в житті людини та у світовій культурі.  

Наукова новизна роботи зумовлена актуальністю, метою, завданнями дослідження і полягaє 

в тому, що в праці чітко окреслено значення колискової у різних видах мистецтва та в житті 

людини.  

Практичне значення одержаних результатів зумовлене можливістю їх використання 

людьми, що прагнуть виховувати найморальніші та найдуховніші якості в своїх дітях; для 

написання теоретичних та історико-літературних досліджень, навчальних посібників тощо. 

В цій роботі досліджуються значення та особливості колискової митців світової культури: 

Лесі Українки, Михайла Лермонтова, Олександра Блока, Констянтина Бальмонта, Валерія 

Брюсова, Олександра Чорного, Євгена Євтушенка, Володимира Висоцького, Агнії Барто, Ю. 

Яковлева, Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Петера Шуберта, Фелікса Мендельсона, Петра 

Чайковського, Ван Гога, Пабло Пікассо, Адольфа Бугeро, Інги Титової, Надії Соколової, Анастасії 

Бузунєєвої, Андрія Петрухіна, Євгена Яковлєва, Андрія Шишкіна, Ліани Мойсеєвої.  

За результатами проведеної роботи я зробила висновок, що колискова - це важлива складова 

життя людини та зворушливий духовний жанр у світовій культурі, і тому вона варта подальшого 

докладного вивчення в різних національних літературах, образотворчому та музичному 

мистецтвах. 

Хочу підкреслити, що мені було дуже цікаво торкнутися теми материнської пісні саме з боку 

світової культури: усної народної творчості, літератури народів світу, образотворчого та 

музичного мистецтва.  

Буду вдячна кожному, кого зацікавить моя робота. З радістю поспілкуюсь на цю тему, 

вислухаю враження і поділюсь своїми власними думками з цього приводу. 
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

СПІВЦІ, ЩО ВИЙШЛИ ІЗ НАРОДУ 

 

 

 

Автор: Савицька Тетяна, учениця 10 класу ОЗНЗ  

Новоолександрівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Згурівського району    

Науковий керівник: Яременко Любов Василівна, заступник 

директора з навчально-виховної роботи Новоолександрівського  

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів– 

дошкільний навчальний заклад» Згурівського району 

Нашу Київщину і, зокрема, Згурівщину звеличило ім’я Ніни Євтухівни Павленко, яка добре 

відома своїм неперевершеним співочим талантом. Цей талант простої дівчини із села розвинувся 

завдяки зустрічі з відомим бандуристом В.А.Кабачком, який став її учителем і наставником. Ніна 

Євтухівна у складі першого тріо бандуристок під звуки народного інструменту бандури 

пропагувала народну пісню, продовжуючи славні традиції кобзарського мистецтва, закладені 

відомими кобзарями О.Вересаєм, Г.Хоткевичем, В.Кабачком тощо.  

У 2017 році мистецька спільнота відзначила ряд ювілейних дат, присвячених відомим 

бандуристам та бандуристкам. Про творчість цих людей відомо вузькому колу шанувальників 

кобзарського мистецтва. Тому вважаємо актуальним –висвітлення невідомих сторінок історії 

кобзарського мистецтва в Україні та творчості його основоположників.   

Метою роботи є осмислення феномену українського професійного кобзарського мистецтва 

шляхом висвітлення маловідомих сторінок життя та творчості відомих кобзарів О.Вересая, 

Г.Хоткевича, В.Кабачка та їх учнів, з’ясування їх ролі у розвитку кобзарського мистецтва в 

Україні. 

Завдання науково-дослідницької роботи: простежити витоки творчості кобзарів, 

бандуристів; дізнатися, як продовжуються традиції кобзарського мистецтва у ХХІ столітті. 

Предмет дослідження: особливості зародження професійного кобзарського мистецтва на 

Україні та ролі кобзарів, бандуристів у збереженні та примноженні національних скарбів 

українського народу. 

Об’єкт дослідження: витоки зародження професійного кобзарського мистецтва на Україні, 

життєвий та творчий шлях відомих кобзарів, бандуристів О.Вересая, Г.Хоткевича, В.Кабачка.  

Результатом дослідження є зібрання матеріалів про життя і творчість відомих кобзарів, 

бандуристів та їх учнів для популяризації кобзарського та бандурного мистецтва серед сучасної 

молоді.   
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Новизна роботи: зроблена спроба з’ясувати маловідомі сторінки розвитку професійного 

кобзарського мистецтва в Україні та переосмисленні усталеного погляду на мистецтво гри на 

кобзі, бандурі, що склався в радянські часи. 

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, чотири розділи основної частини, висновок, список використаних джерел та додатки. 

 У ході виконання роботи зроблено висновки. Кобзарське мистецтво можна вважати 

історичним та культурним явищем. О.Вересай, Г.Хоткевич, В.Кабачок, тріо бандуристок – це 

окраса українського професійного кобзарського мистецтва, яке треба активно пропагувати в наш 

час. Тому задля збереження культурного спадку і шанування видатних земляків необхідно 

продовжувати їхні традиції, пропагувати кобзарське мистецтво та бандурництво серед сучасної 

молоді, що є запорукою подальшого культурного розвитку України. 

 

 

СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

ГАННА САМУТІНА. ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ МИТЦЯ 

 

 

Автор:  Андрієвська Вікторія, учениця 10 класу Переяслав- 

Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 

Переяслав-Хмельницької міської ради 

Науковий керівник: Барабаш Галина Михайлівна, учитель 

образотворчого мистецтва та  художньої культури Переяслав-

Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 

Переяслав-Хмельницької міської ради 

Переяславська земля подарувала творчий злет Заслуженій художниці України Г. Самутіній.  

Г. Самутіна працювала в незвичайній техніці, що близька до колажу. Також ілюструвала 

народні казки, розписувала інтер’єри. Своїми роботами Ганна Іванівна відкриває людям новий 

світ. Мушлі, бите скло, солома, намистини, зерно кукурудзи, камінці, закрутки  від пляшок й 

обгортки від шоколадних цукерок – це той матеріал, який знаходила художниця, котра жила на 

пенсію, нічого не купуючи для праці, відмовившись навіть від телевізора й телефону – аби лише 

творити. Дивно, що такий самородок, людина високого творчого рівня й досі невідома в Україні. 

Саме тому мені захотілось дослідити творчість Ганни Самутіної.  

Актуальність теми. Про життєвий і творчий розвиток художниці мало висвітлено в 

літературі. Єдиним джерелом інформації є мистецький альбом «Старт до радості», художньо-

публіцистична повість М. Морозенко «Г. Самутіна. Жнива моєї творчості», її рукотворна книга та 
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періодична преса, яка містить статті, присвячені ювілейним датам і виставкам художниці. Саме 

тому тема моєї роботи є актуальною. 

Предмет дослідження: творча спадщина та життєвий шлях Ганни Самутіної. 

Об’єкт дослідження: мистецькі особливості діяльності Заслуженої художниці України Г. 

Самутіної.  

Мета дослідження: комплексне вивчення мистецьких особливостей творчої спадщини Г. 

Самутіної. 

Основні завдання дослідження: опрацювати літературні джерела, в яких висвітлюється 

життєвий та творчий шлях Г. Самутіної; дослідити роботи художниці, що є надбанням міста 

Переяслава-Хмельницького; дослідити особливості тематики та композиції робіт Г. Самутіної; 

ознайомитись з ілюстративним матеріалом книг видавництва «Веселка»,        ілюстрації до яких 

робила Г. Самутіна; на основі досліджень виконати власну композицію в техніці колажу, 

копіюючи манеру художниці.  

Методи дослідження: методи аналізу, порівняння та копіювання техніки художниці. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що зроблена спроба докладно описати 

життєвий шлях та систематизувати творчу спадщину Заслуженої художниці України Г. Самутіної.  

Зв’язок даної роботи зі шкільною програмою. З метою збереження національних 

пріоритетів освіти, тема що вивчається, логічно вливається в курс української художньої 

культури, як окремої частини курсу (10-й клас). 

Практичне значення. 

Переяслав-Хмельницький – культурний, туристичний і музейний центр, отож найбільша 

відповідальність за популяризацію творчості Ганни Самутіної належить її рідному місту.  

Проведені дослідження виявили, що на формування творчої особистості художниці 

вплинуло поєднання двох різних і одночасно споріднених творчих спеціальностей як килимарство 

та книжкова графіка. Основу творчого спадку художниці складають декоративні панно, створені у 

змішаній техніці мозаїки і темпери. 

Культурогенним чинником творчості Ганни Самутіної є національне образотворче 

мистецтво – як професійне, так і народне ужиткове. Її творчість є генетичним продовженням 

тисячолітніх національних мистецьких традицій, воно споріднене з творчістю народу, його 

художньою спадщиною. Все написане нею відображає духовний світ українців. 

Як книжковий графік Ганна Самутіна створила ілюстрації до казок видавництва «Веселка». 

Ілюстрації казок переросли в майбутньому у великі полотна. Наприклад, ілюстрації до казки 

«Дідова та бабина дочка» лягли в основу визначного полотна «Життєпряхи», а ілюстрація до 

«Правда і кривда» у мозаїчний твір «Старт до радості». 

Продовжувачами техніки Ганни Самутіної стала студія «Дизайн композицій» Будинку 

художньої творчості «Джерело» в місті Переяславі-Хмельницькому під керівництвом Буторіної Т. 

М. Власні спроби попрацювати в техніці колажу переконали, що картини, виконані в такій техніці, 

потребують титанічних зусиль і досвіду роботи з різним природним матеріалом.  

Твори Ганни Самутіної з повним правом можна внести до золотого фонду нашого народу. 

Настав час українцям пізнати творчість самобутньої переяславської мисткині. Потрібно 

організовувати виставки у різних містах України та за її межами, щоб показати, що Україна має 

величезний духовний потенціал. І ця духовна просвітленість – найбільша зброя країни.  
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

ЗАРОДЖЕННЯ КНИГОДРУКУВАННЯ 

ТА ЙОГО СУЧАСНИЙ СТАН У МІСТІ ФАСТОВІ 

 

 

 

Автор: Пархоменко Таїсія, учениця 9 класу Фастівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІI 

ступенів №7 ЦВПВ «Гарт» 

Науковий керівник: Шеремета Ольга Йосипівна, старший 

учитель образотворчого  мистецтва, художньої  культури  та етики 

Фастівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІI ступенів №7 ЦВПВ «Гарт» 

Мета дослідження: дослідження історії появи польських друкарень на Київщині у ХVІ ст.; з’ясування 

особистого внеску Й. Верещинського у заснування Фастівської друкарні та особистого внеску фастівчанина 

А. Гончаренка у створення друкарні у США; історичні етапи розвитку книгодрукування на Фастівщині. 

Актуальність теми запропонованої науково-дослідницької роботи полягає в тому, що у вивченні 

українського книгодрукування ще багато «білих плям». Особливо мало матеріалу про історію виникнення та 

діяльність провінційних друкарень, які існували на українських землях у ХVІ ст. Тому виникла потреба 

більш детально проаналізувати відомі історичні матеріали та стародруки, звернутися до біографічних даних 

визначних діячів того періоду. 

Об’єкт дослідження – архівні матеріали, наукові і публіцистичні праці з історії виникнення 

друкарства на Фастівщині і на Київщині наприкінці ХVІ ст. у часи Речі Посполитої; літературна та 

видавнича діяльність Й. Верещинського, А. Гончаренка; історичний і сучасний стан видавничої справи у м. 

Фастові. 

Предмет дослідження – зародження і розвиток видавничої справи на Київщині. 

Основні завдання:  

– з’ясувати історичні особливості виникнення польських друкарень на Київщині у ХVІ ст.; 

– охарактеризувати діяльність та особистий внесок Й. Верещинського у заснування Фастівської 

друкарні; 

– охарактеризувати діяльність та особистий внесок фастівчанина А. Гончаренка у розвиток видавничої 

справи у США; 

– простежити та описати історію та розвиток видавничої справи на Фастівщині.  
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СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЕРЛІБРУ  У ВЛАСНІЙ ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ 

«НА  ІКАРОВИХ КРИЛАХ» 

 

 

 

Автор: Братусь Богдан, учень 11 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №4 

Науковий керівник: Могільовцева Людмила Петрівна, учитель-

методист зарубіжної літератури Білоцерківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  №4 

Бажання ствердити себе, викарбувати своє «я» на папері стало поштовхом до написання 

збірки віршів «На Ікарових крилах». Збірка недарма отримала таку назву, адже поезія дарує 

відчуття польоту. Мої верлібри – книга, в якій зібрано істинні емоції. Про відданість, про чесність, 

про щире кохання та єдність із природою писав я. Бажання знайти себе, утвердитись як 

особистість у суспільстві – це основна мета  ліричного героя моїх поезій.  

Мета роботи – дослідити мотиви творчості та особливості верлібру у власній поезії. 

Актуальність роботи очевидна, адже теми моралі, громадянської позиції, що знайшли 

відображення в поезії всіх часів і народів, важливі і в наш час. Вірші допомагають мені і моїм 

одноліткам глибше збагнути сенс життя з його радощами і смутком, правдою і вірою, здобутками і 

втратами, складностями і цінностями. 

Завдання: опрацювати теорію літератури з теми «Верлібр як одна з провідних форм 

сучасної поезії» та окреслити шляхи теоретичної думки з даної теми; з’ясувати питання 

походження і розвитку українського верлібру; дослідити особливості верлібру у поезіях власної 

поетичної збірки. 

Новизна роботи полягає в тому, що дослідження дозволяє розкрити витоки  світобачення 

сучасної молодої людини, кожна поезія якої створена її уявою. Тож частинку свого трепетного 

серця я хочу подарувати читачам. 
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СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

ІНТИМНО-СПОВІДАЛЬНА ЛІРИКА ЗБІРКИ  

«СВІТЛА І ТІНІ» СВІТЛАНИ ДІДУХ-РОМАНЕНКО 

 

 

Автор: Шехаде Ражаа, учениця 11 класу 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія  

«Перспектива» – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені 

Володимира Мономаха 

Науковий керівник: Шаповал Ірина Миколаївна,  

старший учитель української мови та літератури 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

«Перспектива» – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені 

Володимира Мономаха 

 

Актуальність нашої роботи полягає в приверненні уваги до інтимно-сповідальної лірики, 

яка містить досить широкий емоційний спектр. 

Мета дослідження. Дослідити інтимно-сповідальну лірику збірки «Світла і тіні» Світлани 

Дідух-Романенко. 

Відповідно до мети визначено завдання: 

- ознайомитися з життям і творчістю Світлани  Дідух-Романенко; 

-    розглянути жанрово-тематичну особливість поезій збірки «Світла і тіні» Світлани Дідух-

Романенко; 

- охарактеризувати інтимну лірику збірки; 

- розширити свій кругозір про жіночі образи у творчості поетеси; 

- дослідити особливості творення образу кохання в поезіях; 

- порівняти поезії Світлани Дідух-Романенко із власними поетичними спробами; 

- з`ясувати про обізнаність учнів старших класів із творчістю сучасного поета рідного краю. 

Об’єкт дослідження. Поетичні твори збірки «Світла і тіні».     

Предмет дослідження. Образи, мотиви, художні засоби поезій Світлани Дідух-Романенко. 

Методи дослідження: текстуальний, комперативний, систематизації й узагальнення 

наукових джерел, аналіз. 

Історія питання. Інтимна лірика з’явилася на світі вже давно і на даний час має велику 

аудиторію слухачів. Поезії Світлани Дідух-Романенко привертають увагу багатьох критиків, 

дослідників та літературознавців. «Найбільш вражаючим в її поезіях є світ образів, такий молодий 

і надсучасний, такий знайомий з прози й «прози» (в сенсі: щоденного життя) і разом із тим такий 

незнайомий» («Я ніколи не був жінкою, а цікаво, що вони відчувають» М.М.Жванецький). 

Новизна роботи. Досліджено та систематизовано жанрово-тематичну особливість поезій 

збірки «Світла і тіні» Світлани Дідух-Романенко; розкрито інтимно-сповідальну лірику збірки, в 
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центрі якої є жінка; розширено кругозір про жіночі образи та образ людського кохання; проведено 

паралель між поезіями Світлани Дідух-Романенко та власними поетичними спробами. 

Практичне застосування роботи. Матеріали нашого дослідження можна використовувати 

при вивченні навчальних предметів, а саме: теорії української літератури, літератури рідного 

краю, художньої культури, роботі шкільного гуртка «Юні поети», для створення друкованої 

продукції в спеціальних періодичних виданнях. Робота може бути використана для поглиблення 

знань про образну систему та різновиди інтимної лірики. 

Апробація. Роботу апробовано на шкільному конкурсі-захисті наукових робіт 18 квітня 2017 

року в НВК «Гімназія «Перспектива». 

У ході нашого дослідження ми прийшли до таких висновків:  

1. Розширено та поглиблено відомості про життєву та творчу сторінку сучасної поетеси 

Борисполя Світлани Дідух-Романенко  прозаїка, публіциста, перекладача, громадського діяча, 

педагога, члена Національної спілки письменників України, Асоціації поетів-ронделістів України, 

громадської мистецької організації «Фестклаб». 

2. Розкрито розвиток української лірики в цілому та її тематичну класифікацію.  

3. Досліджено структурний та композиційний зміст збірки поезій С. Дідух-Романенко 

«Світла і тіні», яка містить шість розділів, а саме:  

1)  Жінка, кохання та інші катастрофи. 

2) Звуки зМови . 

3) ЇЇ їсторіЇ. 

4) ОРГАніЗМ.  

5) З вогню і диму. 

 6) НЕзРИМА. 

 4. Детально охарактеризовано певні твори кожного з шести розділів збірки, їх жанрово-

тематичний характер, символічність у назвах, мотиви та образність. Творіння Світлани Дідух-

Романенко розкривають її душевні передчуття та переживання, почуття кохання до «мого 

коханого ворога». Поетеса вдається навіть до такого жанру як рондель. Авторка, міцно тримаючи 

віжки розгойданої фантазії, змальовує притихлий світ душі точними експресивними мазками, дбає 

про зримість і предметність кожного штриха. При цьому письмо настільки густе, оречевлене, що 

виразно чуєш, як «ніч дає світанку відкоша, скидає сумнів сукні на підлоги». Невипадково поетеса 

дає назву цій поезії «Інтимний рондель». 

5. Визначено форму та зміст громадянської тематики розділу «З вогню і диму», що 

вирізняється патріотичністю, вдячністю поетеси за відданість і мужність бійців сил АТО. У 

віршованих рядках поетеси знайшли своє відображення також і конкретні імена, тобто 

використання нею жанру вірша-присвяти. Так поезія «Плач матері» відзначається прагненням 

автора висловити свою повагу, вдячність, прихильність 19-річному Устиму Голоднюку  

волонтеру демальянсу, якого застрелив снайпер. На Майдані він просив попереджати про 

небезпеку криком «Небо падає!»  

6. Досліджено та розкрито інтимно-сповідальну лірику збірки, домінуючим образом якої є 

сучасна сильна жінка зі своїми глибокими та ніжними почуттями до сильної половини людства. У 

поезіях Світлани Дідух-Романенко ми знаходимо дійсно жіночий погляд на почуття, на життя, на 

творчість. Привертає увагу твір «Передчуття», де талановита поетеса називає жінку «вічним 
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солоним морем». Адже жінка  це чуттєва, палка натура, яка не може обійтися без «моря сліз і 

палкої зваби». Мовчазна жіночка може говорити очима, вдивлятися глибоко в душевний світ 

коханого, цілувати губами «тілосплетено і нестямно».  

7. Охарактеризовано образ кохання, як велику таємницю. Молодий митець пояснює,  що 

коли скінчилося кохання – це не означає, що скінчилося життя. У вірші «І тобі доведеться 

навчитись без нього дихати» за допомогою анафори поетеса стверджує, що цей гіркий досвід мав 

бути в кожного закоханого. 

8. Складено порівняльну таблицю поезій С. Дідух-Романенко із власними спробами пера. 

9. Проведено анкетування обізнаності учнів 10-Б класу НВК «Гімназія «Перспектива» про 

інтимну лірику сучасної поетеси-землячки.     

 Підсумовуючи, можемо стверджувати, що Світлана Дідух-Романенко зуміла показати у 

своїх поезіях найсвітліше почуття, яке окрилює людину, сповнює радістю та вірою в красу життя, 

але яке може позбавити віри, порядності, відданості –  кохання.  

 

СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

РОЛЬ ХУДОЖНЬОГО СВIТУ IВAНA МAЛКОВИЧA У ФОРМУВAННI 

СТИЛЕТВОРЧИХ ДОМIНAНТ ТВОРЧОСТI ОЛЕНИ ЗAСУНЬКО 

 

 

 

Автор: Засунько Олена, учениця 11 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат» 

Науковий керівник: Божко Інна Григорівна, учитель 

технологій тa мистецтвa Комунального закладу Київської обласної 

ради «Фастівський ліцей-інтернат», спеціaліст вищої кaтегорії, 

звання «стaрший вчитель» 

Творчa людинa – яскрaвий приклaд всiєї сили словa. Впрaвно володiючи своїми здiбностями 

тa удосконaлюючи своє письмо, особa дaє нaпрямок розвитку своїй iндивiдуaльностi. Iншими 

словaми, поет – не пiдживляючи свою душу нaтхненням, зaгубить тaлaнт, стaвши в ряди 

«сiризни», що нaступaє нa п’яти громaдянину, який проживaє життя в буденностi. То чи вaрто ще 

зaдумувaтись, що ж нaм дaє творчiсть, окрiм величезного поштовху в осмислення свого 

iснувaння? 

Aктуaльнiсть теми дослiдження. Проaнaлiзувaвши основнi художньо-стильовi риси поезiї 

«вiсiмдесятникiв», ми виявили, що в порiвняннi з В. Герaсим’юком, I. Римaруком, О. Зaбужко тa 

iншими поетaми 80-х, творчiсть I. Мaлковичa обдiленa увaгою критикiв. Нa сьогоднi в Укрaїнi немaє 

системних дослiджень, у яких би було проaнaлiзовaно поетичний текст нa мaтерiaлi лiрики поетa-

вiсiмдесятникa Iвaнa Мaлковичa. Нaтомiсть iснують прaцi, присвяченi розгляду окремих aспектiв 
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творчостi поетa. Тому нaше дослiдження ґрунтується нa зрaзкaх лiрики I. Мaлковичa – одного з 

нaйяскрaвiших предстaвникiв генерaцiї «вiсiмдесятникiв». 

Метою роботи є aнaлiз особливостей поетики Iвaнa Мaлковичa тa її вплив нa основнi 

aспекти художнього свiту Олени Зaсунько в контекстi aвторської збiрки «Хочеться бути 

людиною». Досягнення мети передбaчaє виконaння тaких зaвдaнь: з’ясувaти роль поетичного 

поколiння вiсiмдесятникiв у лiтерaтурному процесi остaнньої третини ХХ ст.; дослiдити художнiй 

свiт поетa-вiсiмдесятникa Iвaнa Мaлковичa; розкрити жaнрово-стильову своєрiднiсть поезiй I. 

Мaлковичa; дослiдити мотиви творчостi Олени Зaсунько в контекстi поезiї I. Мaлковичa; 

проaнaлiзувaти художньо-стильовi особливостi aвторської поезiї.  

Об’єкт дослiдження – художнiй свiт Iвaнa Мaлковичa тa влaснi лiтерaтурнi спроби. 

Предмет дослiдження – художньо-стильовi особливостi поетичних текстiв Iвaнa Мaлковичa тa 

aвторської творчостi Олени Зaсунько.  

Нaуковa новизнa одержaних результaтiв полягaє в тому, що у роботi: глибше дослiджено 

творчiсть поетa-вiсiмдесятникa I. Мaлковичa; нaголошено нa винятковiй ролi художнього свiту 

поетa у формувaннi стилетворчих домiнaнт творчостi О. Зaсунько; здiйснено спробу дослiдити 

aвторську творчiсть Олени Зaсунько. 

Було з’ясовaно роль поетичного поколiння вiсiмдесятникiв у лiтерaтурному процесi 

остaнньої третини ХХ ст. Руйнувaння колишнiх iдеологiчних цiнностей спонукaло поколiння 

«вiсiмдесятникiв» вiднaходити художньо-фiлософськi aспекти свiтовiдчуття у фольклорi тa 

мiфологiї, трaнсформувaти трaдицiйнi мотиви тa обрaзи. Цим пояснюється звернення поетiв 80-х 

до нaцiонaльних коренiв, до свiтогляду тa фольклору. Поєднaння минулого i мaйбутнього, 

язичницьких вiрувaнь i християнствa стaє вирaзником єдностi рiзноплaнової укрaїнської культури. 

Художнiй свiт поетa-вiсiмдесятникa Iвaнa Мaлковичa – це спосiб протистaвити глибинне 

нaцiонaльне свiтовiдчуття тa iмперське офiцiйне свiтоуявлення, супроти якого булa нaлaштовaнa 

творчiсть усiх поетiв-«вiсiмдесятникiв». Жaнрово-стильовa своєрiднiсть поезiй I. Мaлковичa 

покaзує не лише нaдзвичaйну поетичну мaйстернiсть aвторa, a й прaгнення до 

експериментaторствa, вироблення своєї оригiнaльної стилiстики: нaцiонaльну спрямовaнiсть, 

культурологiчнiсть, iсторизм, aсоцiaтивнiсть письмa тa мiфологiчнiсть. 

Дослiдивши мотиви творчостi Олени Зaсунько пiд впливом поезiї I. Мaлковичa в контекстi 

aвторської збiрки «Хочеться бути людиною», виявили, що лiричний свiт цих поезiй нaдзвичaйно 

обрaзний. Мaйже у всiх вiршaх Оленa Зaсунько тaк чи iнaкше зобрaжує природу – зaвжди з 

любов’ю, яскрaвими, соковитими бaрвaми. Бaгaто вiршiв присвяченi порaм року, i у цих творaх 

будь-який чaс ввижaється по-своєму гaрним.  

Збiркa «Хочеться бути людиною» (2017) – це другa aвторськa збiркa Олени Зaсунько. Першa 

«У цьому свiтi див бaгaто» вийшлa в минулому роцi. В збiрцi «Хочеться бути людиною» 

розкривaється сутнiсть буття молодої людини, кожен лiтерaтурний твiр якої створений її уявою. 

Це влaснi роздуми aвторки, її погляд нa свiт, поетичнi одкровення. Aнaлiз влaсного творiння 

допомaгaє глибше збaгнути сенс життя: з його рaдощaми i смутком, прaвдою i вiрою, здобуткaми i 

втрaтaми, склaднощaми, цiнностями, хвилювaннями i пошукaми.  

Було проaнaлiзовaно художньо-стильовi особливостi aвторської поезiї. Проблеми 

нaцiонaльного i особистiсного нaчaл творчостi Олени Зaсунько стaли одним iз критерiїв 

вiдвертого сприйняття влaсної творчостi, стaвши мiрилом у нaпрямку до творення aвторських 
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свiтоглядних орiєнтирiв, сформовaних оргaнiчним поєднaнням мiкросвiтiв у своїй вiдкритостi тa 

бaгaтознaчностi. Виняткову роль у формувaннi стилетворчих домiнaнт творчостi О. Зaсунько 

вiдiгрaв художнiй свiт поетa I. Мaлковичa.  

 

 

СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

НОВЕЛА «№74» 

 

 

Автор: Максимова Єлизавета, вихованка Комунального закладу 

Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини», учениця 10 класу Білоцерківського колегіуму  

Науковий керівник: Нижник Ольга Вікторівна, керівник гуртка 

Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості 

дітей та юнацтва Київщини»    

 

Актуальність дослідження. Сучасне літературознавство приділяє велику увагу 

дослідженню художніх методів майстрів короткого оповідання. Адже ХХІ століття – час 

високошвидкісних технологій, які вимагають від людини велику кількість часу і зусиль. У нас 

залишається все менше можливостей читати та аналізувати великі за обсягом твори. Про це 

свідчить статистика продажу художньої літератури, на цьому наголошують бібліотеки. Все більше 

користуються попитом малі і доступні літературні форми, особливо ліричного і романтичного 

спрямування. Не враховувати читацькі вподобання, їх можливості і бажання неможливо. 

Новела як жанр повсякчас удосконалюється і видозмінюється, тому на сьогоднішній день 

важливо дослідити окремі особливості її версифікації. 

Мета науково-дослідницької роботи полягає у спробі комплексного аналізу  новели як 

епічного різновиду художнього тексту. 

Об’єктом дослідження виступають новели вітчизняних та зарубіжних письменників, їх 

сюжетні, композиційні,  образно-стильові властивості та особливості. 

Предметом дослідження є художня структура новели, історія виникнення жанру та її 

жанрові різновиди. 

У результаті дослідження мною було написано фантастичну новелу «№74», у якій я 

торкаюсь одвічних понять Добра і Зла, Любові й Ненависті, самоствердження через випробування, 

а в зовсім уже сконцентрованому вигляді – у художньому відтворенні шляху молодої людини до 

реалізації себе, усвідомлення сенсу свого приходу в цей світ для здійснення місії, не завжди 

зрозумілої ні тим, на кого вона покладена, ні читачам. 
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СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

ВІНОК СОНЕТІВ СЛАВНОМУ ЖІНОЦТВУ 

У ТВОРЧОСТІ ГЕОРГІЯ ХЛЮПИ 

 

 

Автор: Авакян Кристина, учениця 11 класу Васильківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Науковий керівник: Середа  Людмила Петрівна, учитель 

російської мови та зарубіжної літератури Васильківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

 

Актуальність роботи зумовлена тим, що у кожного митця є добірка ліричних творів, 

присвячених жінці, що бентежить серця поетів упродовж кількох століть.  У науково-дослідній 

роботі ми з’ясували, що Георгій Хлюпа різними способами в одному жанрі пише жіночий портрет. 

Адже зважаючи на те, що змістовних і цілісних праць, які б детально розкривали цю проблему, 

поки що недостатньо, тому відповідно ця тема потребує наукового дослідження. 

Метою роботи є висвітлити створення жіночих образів у літературі рідного краю на основі 

матеріалу поета Васильківщини Георгія Хлюпи. 

Відповідно до мети науково-дослідної роботи були визначені завдання дослідження: 

- розглянути зародження і розвиток типології жіночих образів;  

- розкрити поняття «художній образ»; 

- виокремити власну типологію жіночих образів; 

- зібрати інформацію про життєвий шлях Г.Хлюпи; 

- проаналізувати сонети збірки «Журавлина журба» Г. Хлюпи. 

Об’єктом дослідження є поетика віршованих текстів митця слова Васильківщини Георгія 

Хлюпи. 

Предметом дослідження є жіночі образи-символи у сонетах збірки                        

«Журавлина журба» Георгія Хлюпи. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше систематизували матеріал про 

життєвий та творчий шлях Георгія Хлюпи, здійснили спробу всебічно розкрити жанр і тематику 

жіночих образів збірки  «Журавлина журба» Георгія Хлюпи. 

Працюючи над науково-дослідною роботою, у першому теоретичному розділі ми, по-перше, 

опрацювали історичні джерела та теоретичні відомості про створення жіночого образу. По-друге, 

розкрили поняття «художній образ». По-третє, виокремили власну типологію жіночих образів. 

 У другому практичному розділі, по-перше, упорядкували і систематизували інформацію про 

життєвий і творчий шлях Георгія Хлюпи. По-друге, виокремили проблематику поезій із збірки 

«Журавлина журба». Проаналізували вінок сонетів як жанр і сформували власну асоціативну 

квіткову класифікацію «Вінок жіночих образів». 

Сонети Георгія Хлюпи переконують і запевняють нас у тому, що поезія не повинна щось 

розв’язувати чи вирішувати, вона має освітлювати наш шлях.  
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

СИНОНІМИ У ВІЙСЬКОВІЙ ЛЕКСИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

(НА МАТЕРІАЛІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ ПЕРІОДУ 2014–2017 РОКІВ) 

 

 

 

Автор: Дяченко Марія, вихованка Сквирського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості, учениця 11 класу 

Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

Науковий керівник: Заболотний Олександр Вікторович, 

керівник гуртка Сквирського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості, заслужений учитель України 

Метою дослідження є виявлення й семантико-стилістичний (частковий) аналіз 

репрезентативних для сучасних Інтернет-видань синонімів у військовій лексиці.  

Актуальність теми дослідження зумовлена великим значенням військової лексики в 

сучасній українській мові, а також постійною зміною словникового запасу військовослужбовців.  

Для досягнення мети треба виконати такі завдання: визначити основні теоретичні поняття; 

виокремити військову лексику, а в її арсеналі – лексичні синоніми; виділити тематичні групи 

синонімів; розмежувати синоніми відповідно до ступеня близькості їхніх лексичних значень, 

виділити домінанту в синонімічних рядах, визначити синоніми, що відрізняються стилістичною 

характеристикою. 

У результаті проведеного дослідження ми дійшли таких висновків:              синонімія є 

досить продуктивним явищем у військовій лексиці; розглянуті мовні одиниці тематично 

різноманітні та, як правило, різняться між собою відтінками значень чи стилістичним 

забарвленням; у більшості синонімічних рядів чітко виділяється домінанта.  

У роботі вперше в українському мовознавстві здійснено спробу проаналізувати синоніми 

військової лексики в новітніх електронних засобах масової інформації та укласти реєстр цих 

мовних одиниць. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

МОВНОСТИЛІСТИЧНА СПЕЦИФІКА МОВИ ПОВІСТІ МАРИНИ ПАВЛЕНКО  

«МОЯ КЛАСНЮЧА ДІВЧИНКА» 

 

 

 

Автор: Підгорна Олександра, вихованка Білоцерківського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості, учениця 11 

класу Узинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Науковий керівник: Мірошник Світлана Іванівна, 

керівник гуртка Білоцерківського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості, кандидат педагогічних наук 

 

Актуальність теми роботи викликана наявністю значної кількості сучасних художніх творів, 

недосліджених у мовознавстві щодо мовно-стилістичних особливостей засобів мови. 

Нерозробленість цих питань на прикладі тексту повісті сучасної української письменниці 

М. Павленко «Моя класнюча дівчинка» зумовила тему нашого дослідження – «Мовно-

стилістична специфіка мови повісті Марини Павленко «Моя класнюча дівчинка».  

Тому мета роботи полягає в комплексному вивченні мовно-стилістичних засобів мови, їх 

функцій та особливостей поєднання в тексті повісті М. Павленко «Моя класнюча дівчинка». 

Об’єктом дослідження є мовностилістичні особливості засобів мови в повісті М. Павленко 

«Моя класнюча дівчинка». Предметом вивчення обрано лексичні шари мовних одиниць та  

стилістичні засоби словесної виразності у творі, їх функціональне призначення, а також 

організацію мовних одиниць у повісті М. Павленко «Моя класнюча дівчинка».   

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше проаналізовано лексичні 

шари мовних одиниць та стилістичні засоби словесної виразності в повісті М. Павленко «Моя 

класнюча дівчинка», з’ясовано їх стилістично-виражальну роль, установлено специфіку 

поєднання мовностилістичних засобів у тексті аналізованого твору з метою втілення тематики та 

ідеї твору; поглиблено теорію лінгвостилістики щодо специфіки мовностилістичних особливостей 

текстів художньої літератури.   

     У ході дослідження зроблено такі загальні висновки: 

− лінгвістична стилістика – це наука, що вивчає, пояснює мовні засоби експресивного 

вираження інтелектуального, емоційно-вольового, естетичного в тексті, спілкуванні, а її основне 

призначення – установити, як за допомогою мовних засобів (лексичних шарів, їх поєднання) автор 

тексту (мовець) досягає мети (тобто вираження бачення, оцінки, ставлення тощо), які саме мовні 

засоби та їх організацію обрав для цього; 

–   лексико-стилістичними засобами, що утворюють мовну картину повісті М. Павленко «Моя 

класнюча дівчинка», є експресивно нейтральна лексика (виробничо-професійні слова, пов’язані із 

бджільництвом); нейтральна, яка набуває значення експресивно забарвленої, та експресивно 
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забарвлена лексика: розмовно-просторічна, вульгаризми, емоційні слова, що передають різні 

почуття, і молодіжний сленг. Як складник мовностилістичних засобів, у повісті широко 

використано прислів’я і приказки, фразеологізми, крилаті слова – загальновідомі та авторські, а 

також цитати з поетичних творів; 

–    специфічними є засоби організації мовних засобів: у тексті гарне, добірне мовлення 

представників старшого покоління (тато, бабуся, дідусь, літні пасічники) поєднано з мовленням 

підлітків, сповненим сленгу, слів зниженого плану, сленгову чи просторічну лексику із 

приказками тощо; 

− мовностилістична картина твору дуже своєрідна, прикметна, відмінна навіть від інших 

творів письменниці, що, вважаємо, дозволило письменниці досконало втілити ідейно-тематичний 

задум, створити систему образів твору та реалістичний, упізнаваний простір українського 

провінційного містечка й села, розкрити суперечливий і непростий внутрішній світ підліткового 

віку та, водночас, народну мудрість, багатство традицій, історії, надбань українства. 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

ПАРЦЕЛЯЦІЯ ЯК ПРИЙОМ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ В СИСТЕМІ 

ІДІОСТИЛЮ МАРІЇ МАТІОС 

 

 

Автор: Дідухова Катерина, учениця 11 класу Тетіївського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів – природничо-математичний ліцей» 

Науковий керівник: Куца Людмила Миколаївна, вчитель  

української мови та літератури Тетіївського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – природничо-

математичний ліцей» 

 

Парцеляція – це прийом стилістичного синтаксису, що полягає в розчленуванні цілісної 

змістово-синтаксичної структури на інтонаційно й пунктуаційно ізольовані комунікативні частини 

– окремі речення. Незважаючи на чисельність праць, присвячених вивченню парцелювання, деякі 

аспекти цього питання потребують уточнення й доповнення, зокрема дослідження структурних, 

семантико-стилістичних особливостей парцельованих конструкцій у творах письменників. Це й 

обумовило вибір теми нашої наукової роботи «Парцеляція як прийом експресивного 

синтаксису в системі ідіостилю Марії Матіос». 

    Мета роботи – дослідити стилістичне та синтаксичне функціонування парцельованих 

конструкцій у творчості М. Матіос. Мета роботи зумовлює реалізацію таких завдань: 

– опрацювати відповідну наукову літературу з обраної теми;  

– з’ясувати стан вивчення проблеми в українському мовознавстві;  
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– вибрати й проаналізувати парцельовані конструкції, визначити їх структурні типи, функції 

в ідіостилі Марії Матіос; 

– зібрати фактичний матеріал, та укласти картотеку парцельованих конструкцій; 

Результатом наукового дослідження є те, що в роботі розглянуто мову художньої прози 

Марії Матіос, зокрема парцельовані конструкції. Вперше проведено комплексний аналіз з погляду 

їхнього функціонально-стилістичного навантаження, виокремлено 225 одиниць, що дозволяє 

об’єктивно розкрити структурні типи парцельованих конструкцій та з’ясувати їхні стилістичні 

функції у творчості письменниці – постмодерністки. 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

ПРОБЛЕМА ПОВЕРНЕННЯ ЛІТЕРИ Ґ ДО УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ В 

НАУКОВОМУ ДОРОБКУ ОЛЕКСАНДРА РИБАЛКА 

 

 

        Автор: Приходько Юлія, учениця 9 класу Клавдіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Олександра Рибалка 

Бородянського району 

       Науковий керівник: Стефанович Тетяна Володимирівна, 

учитель української мови та літератури Клавдіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Олександра Рибалка 

Бородянського району 

З утвердженням незалежної Української держави постало завдання історичної ваги – 

відродити національну мовну традицію, що спирається на вікові правописні звичаї, відновити й 

зберегти всю палітру звукової поліфонії рідної мови. Зосібна важливо повернути до абетки й у 

повному обсязі використовувати «проскрибовану», «найукраїннішу» літеру ґ, яку лиховісного 

1933 року сталінський режим, проводячи політику мовної асиміляції, живосилом вилучив із 

правопису, подолати наслідки наруги над українською мовою. Це й зумовило вибір теми. 

Актуальність роботи пояснюється малодослідженістю мовознавчого спадку О. Рибалка, що 

стосується проблеми впорядкування написань із літерою ґ, повернення її до новіших запозичень, 

іноземних власних імен, географічних назв. 

Відповідно об’єктом дослідження є творча спадщина О. Рибалка; предметом – літера ґ у 

його наукових і публіцистичних статтях, перекладах та редагованих текстах, її  значення для 

розвитку сучасної української літературної мови. 

Метою роботи є дослідження діяльності О. Рибалка в справі повернення до української 

абетки проскрибованої літери ґ через аналіз його праць і розгляд публікацій в очолюваному ним 

журналі «Пам’ятки України: історія та культура». 

    Для досягнення поставленої мети потрібно розв’язати такі завдання: 

– висвітлити історичний контекст появи літери ґ та вилучення її з «Українського правопису»; 
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–  проаналізувати різні погляди науковців щодо вживання ґ у сучасній українській 

літературній мові; 

–  простежити фіксацію ґ у лексикографічних виданнях різних років; 

–  осмислити внесок О. Рибалка в справу відродження проскрибованої літери; 

–  дослідити наявність та особливості вживання букви ґ у наукових, публіцистичних статтях, 

редагованих текстах та перекладах О. Рибалка; 

–  з’ясувати практику вживання літери ґ на сторінках наукового часопису «Пам’ятки 

України»; 

– вияскравити постать О. Рибалка як несхитного поборника правдивого українського слова. 

Результат проведеного дослідження. У процесі виконання роботи висвітлено історичний 

контекст появи літери ґ та вилучення її з «Українського правопису»; проаналізовано різні погляди 

науковців щодо вживання ґ у сучасній українській літературній мові; осмислено внесок О. Рибалка 

в справу відродження проскрибованої літери; простежено фіксацію букви ґ у лексикографічних 

виданнях різних років; досліджено наявність і особливості вживання її в наукових, публіцистичних 

статтях, редагованих текстах та перекладах О. Рибалка; з’ясовано практику вживання літери ґ на 

сторінках наукового часопису «Пам’ятки України». 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

ЛЕКСИКО–СЕМАНТИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ  

В ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ  

УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

 

 

   

Автор: Рой Поліна, учениця 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів №6   

Науковий керівник: Омельченко Тетяна Вікторівна, учитель 

української мови і літератури Білоцерківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6, учитель-методист 

 

 

Актуальність. Особливо гостро питання мовної інтерференції стосується проблеми 

культури мовлення вітчизняних ЗМІ. 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. 

Мета дослідження полягає в аналізі особливостей лексико-семантичних    інтерферем у 

сучасному українському медіапросторі. 
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Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

− дослідити основні причини виникнення інтерференції; 

− проаналізувати інтерферентні анормативи, зафіксовані в інформаційно-розважальних 

телематеріалах на українському телебаченні; 

− систематизувати лексико-семантичні інтерфереми, вилучені з мовлення телеведучих 

вітчизняного телебачення, створити їх конструктивну класифікацію; 

− визначити мовні уподобання телеаудиторії. 

Об’єктом дослідження є мовна інтерференція як лінгвістичний процес, що виник унаслідок 

білінгвізму в українському медіапросторі. 

Предмет дослідження – особливості функціонування лексико-семантичних інтерферем у 

мовленні телеведучих вітчизняного медіа простору. 

Наукова новизна дослідження полягає у спробі створення цілісної картини мовної ситуації 

в інформаційно-розважальному просторі вітчизняного телебачення, класифікації інтерферем як 

найтиповіших помилок українського медіатексту; з’ясування їх причин та шляхів вирішення.  

Практична цінність роботи. Результати даного дослідження можуть бути використані в 

межах програми школи з української мови, факультативного курсу з мовознавства, журналістики; 

в освітньому процесі студентів-філологів, у виховній роботі, присвяченій культурі мовлення та 

проблемі збереження її ідентичності. 

Структура роботи відповідає меті дослідження, її головним завданням і відтворює 

послідовність їх розв’язання. Наукова робота складається зі вступу, двох розділів, семи 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

ЗАСТАРІЛІ СЛОВА ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ КОЛОРИТУ ЕПОХИ  

В ІСТОРИЧНОМУ ТВОРІ  (ЗА РОМАНОМ  П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ДИВО») 

 

 

 

Автор: Бондар Софія, учениця 10 класу Бучанської Української 

гімназії 

Науковий керівник: Карпенко Валентина Миколаївна, учитель 

української мови та літератури Бучанської Української гімназії 

 

Історизм художнього мислення П.Загребельного відіграв значну роль у формуванні стилю 

роману «Диво».  

 Мета дослідження полягає у з’ясуванні семантичної та стилістичної характеристики 

лексичних елементів архаїчного типу (архаїзмів та історизмів), чи так званої хронологічно 

маркованої лексики. 

Мета роботи визначила такі завдання: 
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1) висвітлити основні погляди лінгвістів на проблему застарілої лексики; 

2) інвентаризувати та систематизувати застарілу лексику, визначити тематичні групи 

досліджуваної лексики; 

3) простежити художню реалізацію семантично застарілої лексики у романі «Диво». 

Актуальність наукової роботи визначається сучасною потребою теоретичного осмислення 

явищ, активізації розуміння історії у мові сучасної художньої прози. Історія, історизм, історична 

пам’ять, традиції, спадкоємність, народний характер – ці поняття в кінці 60-х років минулого 

століття набули значного поширення, засвідчуючи незаперечне зростання суспільного інтересу до 

тих питань, що ними охоплювалися. Історичний за тематикою, роман включає і розділи, у яких 

діють наші сучасники, мовби створюючи тим самим перегук віків, утверджуючи безсмертя краси і 

мистецтва. Письменника хвилює вагоміше, він хоче показати нерозривність віків, показати, що 

велика культурна спадщина, залишена нам історією, існує і є частиною нашого щоденного життя, 

впливає на наші смаки, формує в нас почуття краси і величі.  

Предметом дослідження є семантико-стилістичні функції архаїчної лексики в художньому 

тексті. 

Об’єктом дослідження став історичний роман П. Загребельного «Диво». 

Результатом дослідження є визначення тематичних груп історизмів та архаїзмів, 

класифікація їх, з’ясування стилістичного призначення.  

У ході виконання роботи зроблено висновки: 1) дослідження мовознавців показують, що 

українська лексика є динамічною і має тенденцію змінюватися; 2) після ретельного аналізу 

семантичних та функціонально-стилістичних особливостей пасивної лексики за контекстами 

виділено 14 семантичних груп застарілих слів; 3) архаїзми та історизми виступають засобами 

творення колориту києворуської доби,  оскільки принцип історизму художнього відображення 

передбачає не тільки історично правильне розкриття ідеї, але й точне – у мовному вираженні – її 

художнє втілення. 

Практичне значення: дослідження може бути використане при вивченні застарілої лексики 

на уроках української мови. Крім того, воно покликане привернути увагу до архаїчної лексики – 

духовної скарбниці народу, історичної пам’яті поколінь. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

ЗАПОЗИЧЕННЯ СЛІВ ГРЕЦЬКОГО ТА ЛАТИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ  

У СЛОВНИКОВОМУ СКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

  

Автор: Нечитайло Михайло, учень 11 класу 

Іванківського районного ліцею 

Науковий керівник: Гусак Наталія Миколаївна, 

вчитель художньої культури та мистецтва Іванківського 

районного ліцею, вчитель-методист 

 

Науково-дослідницька робота присвячена вивченню процесу запозичення та функціонування 

слів грецького та латинського походження в українській мові.  

Актуальність представленого дослідження полягає у зростанні інтересу до лінгвістичних 

запозичень з латинської та грецької мов. Вивчення лексики іншомовного походження, зокрема 

джерел запозичених слів є актуальним для сучасних лінгвістичних досліджень і має широке 

застосування в перекладацькій діяльності.  

Завдання дослідження - визначити сфери функціонування грецизмів та латинізмів у 

сучасній українській мові. 

Об’єктом дослідження є іншомовні за походженням лексеми, які увійшли в українську мову 

у різні історичні періоди.  

Предмет дослідження: особливості адаптації та функціонування латино-грецьких 

запозичень в українській мові.  

Матеріалом дослідження слугували лексичні одиниці грецького й  латинського походження 

в українській мові, взяті з словників.  

Теоретичне значення: дослідження є спробою проаналізувати й визначити значущість та 

актуальність функціонування грецизмів та латинізмів в українській мові.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх застосування при 

вивченні української мови та літератури.  
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ФЕМІНІТИВІВ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯХ 

 

  

Автор: Сікорська Тетяна, учениця 11 класу 

Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Вишгородської районної ради 

Науковий керівник: Набок-Бабенко Юлія Сергіївна, 

учитель української мови та літератури Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Вишгородської 

районної ради 

 

Актуальність дослідження. Поширення ідей фемінізму в українському суспільстві призвело 

до появи значного пласту лексики на позначення осіб суто жіночої статі. Не всі слова зафіксовано 

у словниках і відповідають нормам сучасної української мови, проте тенденції до їх використання 

інтенсивно зростають. Особливо популярними є фемінітиви в суспільно-політичних інтернет-

виданнях, які відображають розвиток громадської думки і свідчать про мовознавчі перспективи. 

Наукова новизна. Уперше здійснено спробу систематизації мовознавчих напрацювань про 

фемінітиви та досліджено їхнє функціонування в електронних суспільно-політичних інтернет-

виданнях. Окрім того, завдяки пошуковику Google визначено частотність вживання фемінітивів у 

мережі Інтернет.  

Об’єкт дослідження – електронні суспільно-політичні видання в мережі Інтернет 

(life.pravda.com.ua, gazeta.ua, umoloda.kiev.ua, expres.ua, dw.com, vikna.stb, epravda.com.ua, 

novynarnia.com, oodtrk.od.ua та інші). 

Предмет – семантико-стилістичні особливості функціонування фемінітивів у суспільно-

політичних інтернет-виданнях.  

Мета дослідження полягає у вивченні семантико-стилістичних особливостей вживання і 

функціонування фемінітивів у мережі Інтернет (на прикладі суспільно-політичних видань). Для 

реалізації мети дослідження поставлені основні завдання: з’ясувати значення поняття 

«фемінітив» і вивчити різні підходи до його тлумачення; простежити еволюцію фемінітивів в 

українському мовознавстві; розглянути словотворчі аспекти фемінітивів; визначити роль 

фемінітивів у суспільно-політичних інтернет-виданнях; дослідити частотність вживання 

фемінітивів у мережі Інтернет. 

Для досягнення загальної мети та розв’язання поставлених завдань використано низку 

методів: описовий із прийомами наскрізного виписування і систематизації – для відбору та 

інтерпретації фактичного матеріалу; зіставлення – для аналізу, синтезу й узагальнення стилістико-

семантичних особливостей фемінітивів у суспільно-політичних інтернет-виданнях. 
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Висновки. Останні кілька років українська мова дедалі більше насичується фемінітивами, 

що є назвами на означення жінок за професією, видом діяльності, соціальним статусом, місцем 

проживання тощо. У сучасній українській мові фемінітиви належать до однієї з найбільш 

активних і динамічних її категорій, що розвивається під впливом позамовних та власне мовних 

чинників. 

У процесі дослідження суспільно-політичних інтернет-видань з’ясовано, що роль 

фемінітивів значною мірою підвищується через посилення соціальних рухів у країні, зокрема за 

права жінок, і через потребу дистанціюватися від російськомовного дискурсу, для якого не є 

властивим активне творення фемінітивів.  

Дослідження частотності вживання фемінітивів у мережі Інтернет засвідчує, що 

найпоширенішими є фемінітиви «співачка», «вчителька», «директорка», «кандидатка», 

«журналістка». Найменш уживані – «словникарка» та «мовкиня». Є фемінітиви, що мають 

паралельні форми: «керівниця» і «керівничка», «фотографка» і «фотографиня» тощо. 

Практичне значення. Результати дослідження можуть слугувати теоретичним і практичним 

матеріалом для наукових праць про фемінітиви, а також джерелом інформації для гендерних чи 

соціокультурних студій. 

 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ТРИЛОГІЇ ВСЕВОЛОДА 

НЕСТАЙКА «ТОРЕАДОРИ З ВАСЮКІВКИ» 

 

 

         Автор: Усата Юлія, учениця 11 класу Ірпінської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Ірпінської міської ради 

Науковий керівник: Бібік Любов Панасівна, учитель 

української мови та літератури Ірпінської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Ірпінської міської 

ради, учитель – методист 

Функціонування фразеологізмів у художньому тексті вже тривалий час привертає увагу 

вітчизняних мовознавців. Здійснено численні дослідження, у яких розглядалися фразеологічні 

одиниці у прозових творах (І. Гнатюк [3], Т. Здіховська [4], В. Папіш [15], С. Попович [16], Н. 

Романюк [17], Л. Щербачук [20] та ін.) і поетичних (В. Василенко [2], В. Калашник [5], О. 

Тєлєжкіна [18] та ін.), призначених для дорослого читання. Однак дотепер обійдене увагою 

функціонування фразеологізмів у художньому доробку наших сучасників, твори яких орієнтовані 

на дітей. Зокрема, детального аналізу потребують фразеологізми, активно використовувані в 

прозових творах дитячим письменником Всеволодом Нестайком, що дозволить не лише з’ясувати 

роль і функції одиниць фразеології в текстах, створених для дитячого читання, а й допоможе 
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зрозуміти художній задум митця. Це й актуалізує необхідність лінгвістичного вивчення 

фразеологізмів у художньому просторі прозаїка. 

Мета наукової робрти – визначити особливості вживання фразеологічних одиниць у трилогії 

В. Нестайка «Тореадори з Васюківки».  

У зв’язку з цим формулюються такі завдання:  

- з’ясувати мету залучення фразеологізмів у твір;  

- окреслити їх функціонально-стилістичне навантаження;   

- визначити причини трансформацій окреслених мовних одиниць у тексті. 

Об’єктом цього дослідження є лексика трилогії «Тореадори з Васюківки»  

В. Нестайка. Предмет дослідження – фразеологізми в трилогії «Тореадори з Васюківки» В. 

Нестайка.  

При визначенні особливості вживання фразеологічних одиниць у трилогії  

В. Нестайка «Тореадори з Васюківки» важливе місце посідає описовий, порівняльний та 

семантичний методи дослідження. Дібраний різноманітний фактичний матеріал дає можливість 

для функціонально-лексичного аналізу фразеологізмів у контексті. 

Науково-практична цінність дослідження визначається тим, що результати наукової 

роботи можуть бути використані при висвітленні питань лексикології, зокрема, що стосується 

розділу «Фразеологія», а також на уроках української мови та літератури в школі при вивченні як 

мовних аспектів, так і життєвого та творчого шляху митця. 

У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження визначено 

структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних 

джерел.  

 

СЕКЦІЯ: РОСІЙСЬКА МОВА 

 

ЭКСПРЕССИВНАЯ ПУНКТУАЦИЯ СБОРНИКА ЭССЕ 

С. Л. СОЛОВЕЙЧИКА «ПУШКИНСКИЕ ПРОПОВЕДИ»   

 

 

 

Автор: Комарова Марина, ученица 11 класса учебно- 

воспитательного комплекса «Мицва-613» г. Белая Церковь   

Научный руководитель: Двухбабная Анна Емельяновна, 

учитель русского языка и зарубежной литературы учебно-

воспитательного комплекса «Мицва-613» г. Белая Церковь, 

учитель-методист 

«Языковые особенности сборника эссе С. Л. Соловейчика «Пушкинские проповеди» – тема 

нашей научной работы на первом этапе (2017 год). 

На данном этапе нас заинтересовало использование экспрессивной пунктуации в эссе С. Л. 

Соловейчика, так как исследование пунктуационной стилистики в публицистике представляет 

собой одну из относительно мало изученных, достаточно новых языковедческих проблем. Этим 
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определяется новизна темы научной работы: «Экспрессивная пунктуация сборника эссе С. Л. 

Соловейчика «Пушкинские проповеди». 

Цели исследования: описание, анализ и систематизация явлений экспрессивной 

пунктуации, а также определение ее роли в процессе языкового творчества эссеиста С. Л. 

Соловейчика. 

В работе использовались следующие методы исследования: наблюдение над языковым 

материалом, его функционально-стилистический и синтаксический анализ, классификация и 

систематизация языковых явлений. 

Под экспрессивностью ученые-лингвисты (В. В. Виноградов, И. В. Арнольд, Е. М. Галкина–

Федорук, Н. С. Валгина и др.) понимают «усиление выразительности» как логического, так и 

эмоционального аспектов высказывания, что отражает субъективное отношение автора к тому, о 

чем он сообщает.   

Признание лингвистами экспрессивной функции пунктуационных знаков предполагает, что 

стилистически маркированными могут быть все знаки препинания в русском языке, что мы 

попытались доказать в нашем исследовании.  

В «Пушкинских проповедях» пунктуационные знаки конца предложения выполняют как 

нормативную функцию отделения, так и выступают в роли средств экспрессии, участвуя 

(совместно с другими языковыми средствами контекста) в процессе организации таких «форм 

речевого воздействия, как заражение, внушение, убеждение» (Л. А. Будниченко). 

Экспрессивные пунктуационные знаки середины предложения способствуют 

синтагматическому развертыванию высказывания, актуализации тех или иных деталей его 

восприятия, окрашивают эмоционально и стимулируют процесс воображения.  

Ненормативное (авторское) употребление экспрессивных знаков препинания в сборнике 

«Пушкинские проповеди» связано с усилением значимости знака в тексте, использованием его как 

дополнительного средства передачи авторской мысли, как средства создания особой 

художественной выразительности. 

Экспрессивный пунктуационный прием направлен на создание локальных текстовых 

эффектов: вопросно-ответный комплекс, парцелляция, дубитация, эллипсис. Прием 

полупарцелляции указывает на стремление автора придать тексту ясность, четкость, строгость 

изложения. Прием антипарцелляции усиливает восприятие читателем целостности картины, 

максимально наполняет ее. 

    Комплексное использование средств экспрессивного синтаксиса и экспрессивной 

пунктуации способствует гармонии текста, обеспечивая его эмоциональное, субъективно-

оценочное единство. С. Л. Соловейчик творчески трансформирует известные или создает новые 

выразительные средства, что является особенностью  его «языковой личности». 
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СЕКЦІЯ: ІСПАНСЬКА МОВА 

 

ЗАЙМЕННИК ДРУГОЇ ОСОБИ ОДНИНИ  

ЯК РЕСУРС ОБ’ЄКТИВАЦІЇ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

 

 

Автор: Юрківська Вікторія, учениця 11 класу Іванківського 

районного ліцею, вихованка Київського обласного комунального 

позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Науковий керівник: Пархоменко Світлана Олексіївна, 

вчитель іспанської мови Іванківського районного ліцею 

Мета роботи: дослідити значення другої особи однини в засобах масової інформації та в 

рекламних повідомленнях; на основі реальних прикладів продемонструвати, що друга особа 

однини з функцією об’єктивації трапляється як в усній, так і в письмовій рекламі.  

Актуальність дослідження: друга особа однини як ресурс об’єктивації в рекламі, а саме 

усній та письмовій, є малодослідженою але часто використовується як в засобах масової 

інформації, так і в повсякденних розмовах. 

     Завдання науково-дослідницької роботи: 

 виконати емпіричне дослідження щодо використання другої особи однини з функцією 

об’єктивації в усних та письмових рекламних повідомленнях ЗМІ; 

 отримати реальні приклади, що містять це явище та дослідити їх; 

 дослідити, який з варіантів другої особи однини переважає в рекламній мові як ресурс; 

 підтвердити співіснування цього явища з іншими мовними елементами та зміну його 

функцій в тексті; 

 розширити знання щодо цього феномену, а точніше його роботи в засобах спілкування, як 

комунікативного засобу переконання; 

 продемонструвати, що вивчене та проаналізоване явище, незважаючи на його складність і 

сингулярність, використовується як в усній, так і в письмовій рекламі. 

     У ході виконання роботи зроблено висновки.  

    Аналізуючи використання іспанської мови в газетах, журналах, телевізійних каналах та 

соціальних мережах, ми з’ясували, що використання другої особи однини як ресурсу об’єктивації 

хоча і вважається характерним для спонтанних розмов, також дуже часто трапляється в текстах 

рекламних носіїв. 

        Як і слід було очікувати, слідуючи за тенденціями іспанської мови щодо вираженого та 

опущеного варіантів, які представляють займенник «ти» як ресурс об’єктивації, опущення 

переважає над вираженням. Це тому, що опущення спрямовує вміст рекламного повідомлення на 

більш загальну перспективу та сприяє посиленню об’єктивності, передбаченої займенником, а 

реклама має на меті охопити максимальну частину одержувачів.  



 

 

183 

 

     Було показано, що лінгвістичні елементи, які співіснують з займенником «ти» як 

ресурсом об’єктивації, виступають за загальну та об’єктивну інтерпретацію цього явища.  

        Отже, у ході роботи було доведено, що друга особа однини - це одна з мовних структур, 

яка використовується в якості комунікативної стратегії для встановлення більш тісних відносин з 

одержувачем та слугує для переконання як в усних, так і в письмових рекламних текстах. 

 

 

СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА  

 

СУЧАСНА АНГЛІЙСЬКА МОВА В РАКУРСІ НОВІТНІХ ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ 

(СМС ТА  МИТТЄВІ ПОВІДОМЛЕННЯ) 

 

  

Автор: Корчинська Катерина, учениця 11  класу  

Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5                                  

Науковий керівник: Боровкова Ольга Станіславівна, 

вчитель англійської мови Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №5 

 

 

Актуальнiсть дослiдження зумовлена тим, що одна із найскладнiших для лінгвістики й 

перекладознавства проблем у сучасному комунікативному просторі – визначення сутності лексики 

інтернет-комунікації та шляхiв передачi її значення при перекладi українською мовою подано на 

пiдставi положень лiнгвiстичного та прагматичного пiдходiв, що спираються на попереднi 

розробки семантичних досліджень. 

Метою роботи є з’ясувати семантичні та прагматичні особливості мовних одиниць сервісів 

миттєвих повідомлень, а також знаходження оптимальних засобiв їх перекладу українською 

мовою.  

Постановка мети передбачає вирішення таких завдань: 

- описати характерні особливості мови повідомлень як засобу концентрації інформації; 

- класифікувати основні види письмової комунікації у новітніх засобах спілкування; 

- охарактеризувати жанрову специфіку смс-спілкування; 

Проведене дослідження особливостей англомовної інтернет-комунікації та його перекладу 

українською мовою на прикладі телесеріалу сервісів миттєвих повідомлень показало, що мета 

нашої роботи досягнена, виконані завдання, які дають підстави для формулювання таких 

висновків: 

1. Однією з головних особливостей мови смс-повідомлень та інших типових сервісів є 

обмежене число знаків, що обумовлює лексичні, синтаксичні, морфологічні особливості даного 

типу повідомлень. 
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2. Серед графостилістичних засобів, що забезпечують відтворення усного мовлення з усіма 

інтонативними варіаціями та відповідними емоціями, чільне місце посідають емограми 

(смайлики). Вони виконують функцію передачі емоцій в умовах концептуально усного 

міжособистісного спілкування. 

3. У текстах СМС відзначається наявність великої кількості синтаксичних редукцій (еліпсів) 

різних типів.  

Проведене дослідження відображає загальну тенденцію англомовноїлексики у мові засобів 

миттєвих повідомлень, як і їх семантичне та прагматичне навантаження. 

 Результати дослідження є об’єктивними відносно загальної перекладацької практики, яка 

функціонує в галузі перекладу спеціальної лексики.  

 

 

СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

АНГЛІЙСЬКИЙ ГУМОР ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ 

 

 

 

Автор: Кузебний Владислав, учень 11 класу Щасливського 

навчально-виховного комплексу «ліцей-загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Бориспільського району 

Науковий керівник: Гарнага Ніна Борисівна, учитель 

англійської мови Щасливського навчально-виховного комплексу 

«ліцей-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Бориспільського 

району, учитель-методист 

Мета дослідження – комплексний аналіз специфіки англомовного жарту і прийомів 

створення у ньому комічного ефекту, а також узагальнення його лінгвокультурних характеристик. 

Об’єктом дослідження є сучасний англомовний жарт. Вибір тексту жарту як об’єкта 

дослідження продиктований тим, що він дає унікальний матеріал для інтерпретації комічної 

інформації на основі знань про англомовну культуру і менталітет. 

Предметом аналізу є лінгвокультурні характеристики англомовних жартів, 

тобто взаємозв’язок їх лінгвістичних і соціокультурних аспектів, а також механізм і прийоми 

створення комічного ефекту в жарті. 

      У зв’язку з поставленою метою передбачається вирішити такі завдання: 

 - визначити теоретико-методологічне підґрунтя вивчення жарту як текстового утворення; 

 -  виявити та систематизувати різновиди жарту; 

    - з’ясувати основний механізм створення комічного й на цій підставі виокремити прийоми 

та засоби комічного в тексті англомовного жарту; 

    - виявити специфіку британської сміхової культури та особливості відбиття в жарті 

національного менталітету; 
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    - встановити основні типи нерозуміння англійських анекдотів при міжкультурному  

спілкуванні; 

   - визначити роль англійського гумору, англійського анекдоту зокрема, у національній 

культурі представників англомовних країн, конкретно - жителів Англії; 

   - спростуватити стереотип про те, що англійський гумор є «плоским». 

Актуальність дослідження полягає у загальній спрямованості сучасної лінгвістики на 

розгляд текстів різних жанрів у тісному зв'язку з культурою та менталітетом народу, що допомагає 

конкретизувати характер взаємодії між мовою й мисленням.  

Результатом дослідження є збірник найбільш цікавих, популярних і актуальних анекдотів.  

У ході виконання роботи зроблено такі висновки:  

– жарт для англійців є не стільки жанром, скільки способом життя; 

– уміння посміятися над собою вважається скоріше предметом гідності, ніж недоліком; 

– англійському гумору властива доброта й терпимість до навколишнього світу, особливо до 

тварин і дітей; 

– англійський жарт оптимістичний та дотепний по своїй природі; 

– англійський літературний гумор здебільшого опирається на словесний гумор; 

– основними прийомами створення комічного, виявленими в жарті, є гра слів, нонсенс, 

полісемія, парадокс, іронія, гротеск, антитеза та інші. 

– найбільш поширеними є політичні, професійні, побутові жарти, жарти про Бога та 

біблійних персонажів, про монстрів і казкових героїв, про прибульців і дослідження космосу, 

етнічні жарти та жарти про погоду. 

– при перекладі англійських жартів на інші мови, зміст іноді губиться, тому англійські жарти, 

в основному, розуміють тільки самі англійці.  

       Практичне значення нашого дослідження полягає в тому, що як саме дослідження, так і 

збірка англійських анекдотів будуть однаково цікавими учням та  вчителям, і всім тим, хто 

самостійно вивчає англійську мову. 
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕЙСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

 

       Автор: Бобко Юлія, учениця 9 класу Великодимерського 

середнього загальноосвітнього навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» 

Броварського району 

Науковий керівник: Дудар Аліна Віталіївна, учитель 

англійської мови Великодимерського середнього 

загальноосвітнього навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Броварського 

району 

 

Світ глобалізується і, щоб встигнути за ним, потрібно володіти не однією мовою. Мова – 

живий організм, який реагує на найменші зміни в суспільстві. В 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 культурного-просвітницької діяльності певної країни. 

Предмет дослідження: корейський варіант англійської мови – від формування, 

виокремлення певних видів запозичень, до шляхів створення нових калькувань. 

Мета роботи – дослідження поширення англійської мови в Південній Кореї та швидкість її 

розповсюдження у цій азіатській країні; дослідження історії США та Південної Кореї, їх 

економічних, соціальних та воєнних відносин; аналіз кінематографії та її впливу на підсвідомість 

людей, культуру і розвиток мови, дослідження динаміки процесу запозичення, функціонування 

іншомовних слів, аналіз семантичних зрушень у них. 

Актуальність теми роботи пояснюється малодослідженістю особливостей вживання 

англіцизмів в корейській мові. 

Новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше проаналізовано особливості 

формування, поширення та розвитку корейського варіанту англійської мови, суспільні, воєнні та 

економічні відносини США і Південної Кореї, вплив інформаційних джерел та розвитку культур 

на конгліш. Було досліджено класифікації конглішу, їх граматичні, фонетичні та семантичні 

зрушення. При написанні наукової роботи було використано мінімум літератури і максимум 

спостережень та наведено думки літературних критиків з приводу теми дослідження. 

Провівши наукову-дослідницьку роботу, ми довели актуальність теми та виконали мету 

роботи за допомогою різних інформаційних джерел. Було проаналізовано процес формування та 

поширення англійської мови в Південній Кореї, швидкість її розповсюдження в цій азіатській 

країні, ми дослідили історію США та Південної Кореї, їх економічні, соціальні та воєнні 

відносини, перевірили рівень володіння конглішем у людей різних вікових категорій, зробили 
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аналіз кінематографії та її впливу на підсвідомість людей, культуру і розвиток мови. Робота є 

невичерпним аналізом функціонування англо-американізмів у корейській мові. 

 В цілому можна стверджувати, що взаємодія між різними мовами на лексичному рівні 

становить важливу сторінку в історії лексики кожної національної мови. Проблема лексичних 

запозичень як наслідок такої взаємодії представляє одну з важливих сторін у розвитку корейської 

мови на різних історичних етапах його існування. 

Теоретичне значення. Досягнуті результати дослідження сприяють збагаченню знань про 

корейську культуру, історію, кінематографію, специфіку розвитку англіцизму в азіатських країнах 

і надають можливість формуванню вражень про специфіку мовних явищ у Південній Кореї. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати, а також зібраний 

матеріал можуть знайти використання на практиці, відвідуючи Південну Корею; допоможуть 

уникнути непорозумінь та бар’єру у спілкуванні. Додатки, створені для закріплення інформації 

наукової роботи, запевнюють у важливості знання конглішу та допомагають вивчати його 

особливості. Дане дослідження може стати у пригоді тим, хто захоче детальніше ознайомитися з 

особливостями англійської та корейської мов. 

У подальшому плануємо створення тлумачного словника функціонуючих англіцизмів у 

різних сферах діяльності та проведення порівняльного аналізу японського та корейського 

варіантів англійської мови. 

 

СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА В ПІДЛІТКОВІЙ МОДІ 

 

 

 

Автор: Діасамідзе Діана, учениця 11 класу Навчально-

виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов – 

загальноосвітня школа I- III ступенів № 5» Обухівської міської 

ради 

Науковий керівник: Назарчук Світлана Анатоліївна, 

учитель англійської мови Навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 5 з 

поглибленим вивченням іноземних мов – загальноосвітня школа I- 

III ступенів № 5» Обухівської міської ради 

      

Актуальність дослідження зумовлена тим, що спілкування є найбільш важливою 

складовою життя будь-якого людського суспільства, а  англійська мова є мовою міжнародного 

спілкування. Отож, щоб правильно спілкуватися, потрібно володіти культурою мовлення, знати 

значення слів, оскільки це впливає на розуміння іноземної мови. Одяг з написами є невід’ємною 

частиною гардеробу сучасної людини. Він, на сьогоднішній день, є, передусім, способом 

самовираження, особливо серед підлітків. Це зумовило тему нашого дослідження  – «Англійська 
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мова у підлітковій моді». Тому мета роботи полягає у спробі дослідити психологічний аспект 

вибору одягу серед підлітків, а також вивчення змісту англійських написів на одязі підлітків. 

Об’єктом дослідження є написи на одязі як мовне явище. 

Предметом дослідження обрано інформацію, яку несуть написи на одязі. 

Результатом дослідження є встановлення залежності смислового навантаження напису на 

одязі від рівня володіння англійською мовою носія. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше зроблено спробу 

розглянути психологічний аспект вибору такого одягу та встановити залежність між сенсовим 

навантаженням, яке несе напис на одязі, та рівнем володіння англійською мовою носія.  

У ході дослідження зроблено такі загальні висновки: 

- зв’язок між сенсом напису на одязі та рівнем володіння англійською мовою, безумовно, 

існує; 

- учні розуміють значення написів на їхньому одязі в комунікації, хоча у практиці їхнього 

спілкування англійською наявні значні утруднення щодо розглядуваного питання. 

-  

 

СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СЛЕНГОВИХ СЛІВ У ТЕКСТАХ ПІСЕНЬ  

АНГЛІЙСЬКИХ РОК-ГУРТІВ 

  

Автор: Корсун Едуард, учень 10 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Білоцерківської міської ради 

Науковий керівник: Ткачук Ганна Володимирівна, 

учитель англійської мови Білоцерківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Білоцерківської міської ради 

  

Вивчення структури сленгу англомовних країн, а насамперед Об’єднаного Королівства 

Великої Британії і Північної Ірландії стало одним із актуальних факторів розвитку філологічної 

науки. Незнання аспектів спілкування носіїв мови породжує певну проблему. І тому тема 

«Особливості вживання сленгових слів у піснях англійських рок-гуртів» є важливим явищем в 

англійській філології. 

Мета роботи - виявити пласти розмовної лексики англійської мови, які найчастіше 

зустрічаються в текстах пісень. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: ознайомитися 

з поняттям «сленг», порівняти існуючі типи сленгу, дослідити, які пласти розмовної лексики 

використовуються в текстах пісень гуртів “Queen”, “Pink Floyd”. 

Актуальність  теми полягає у тому, що при сучасному спілкуванні англійською мовою 

необхідно бути обізнаним не лише в літературній частині мови, а й у більшості аспектів сленгу. 
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Предмет дослідження – особливості вживання англійських сленгових слів, різні відтінки 

їхніх лексичних значень. 

Об'єкт дослідження – «сленг» у піснях англійських рок-гуртів. 

Методи дослідження — порівняльний і описовий. 

Метою даної роботи є ознайомлення з англійським сленгом та дослідження його у піснях 

англійських рок-гуртів. 

 

 

СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ  

З ПІСЛЯЛОГАМИ IN ТА OUT  

 

 

Автор: Люліна Анастасія, учениця 11 класу Бучанської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з 

поглибленим вивченням іноземних мов 

Науковий керівник: Проніна Юлія Олександрівна, вчитель 

англійської мови Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим  вивченням іноземних мов 

 

Лексичний склад мови – найдинамічніша його частина. Весь час нові лексичні одиниці 

виникають в мові для позначення стану, руху та дій. З часом дієслова можуть змінювати своє 

значення, набувати неочікуваних конотацій та входити до складу фразових дієслів. 

Фразові дієслова відкривають абсолютно новий світ можливостей говорити англійською. Це 

поєднання слів, які надають дієсловам нетипові для них значення. Вони часто використовуються в 

повсякденному мовленні, що робить їх надзвичайно важливими для вивчення. 

Моя робота присвячена дослідженню фразових дієслів з післялогами in та out. Тема роботи: 

«Лексико-семантичний аналіз фразових дієслів з післялогами in та out». 

Актуальність дослідження даної проблеми полягає в тому, що фразові дієслова впливають 

на різні рівні словникового складу, набуваючи різноманітних конотацій. Англійські фразові 

дієслова не лише стали невід’ємною частиною фразеологічних єдностей в англійській мові, вони 

також набули надзвичайного поширення в розмовному мовленні. До того ж, навіть, якщо ви знаєте 

значення окремих компонентів фразового дієслова, це не є гарантією того, що ви зможете 

правильно зрозуміти сам вираз. Крім того, правильне використання фразових дієслів допомагає 

звучати природньо. Ще одна складність вивчення даного явища криється в полісемії та 

ідіоматичності. Фразові дієслова можуть мати декілька значень, деякі з яких не співвідносяться зі 
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значенням окремих складових виразу. Крім того, існують труднощі з граматичними формами 

фразових дієслів, особливо з місцем післялогів, тому їх важко дослідити та класифікувати. 

Об’єкт дослідження: фразові дієслова в англійській мові. 

Предмет дослідження: диференціація фразових дієслів з післялогами in та out за лексико-

семантичним аспектом, який базується на антонімічному значенні післялогів. 

Мета дослідження: визначити місце фразових дієслів в англійській мові; проаналізувати 

структурні компоненти фразових дієслів; розробити класифікацію фразових дієслів з післялогами 

in та out за лексико-семантичним аспектом, який базується на антонімічному значенні післялогів. 

Задля досягнення мети були визначені наступні завдання дослідження: 

 визначити місце і роль фразових дієслів в англійській мові; 

 дати визначення фразовому дієслову як неподільній фразеологічній одиниці англійської 

мови; 

 з’ясувати роль та місце післялога як структурного елемента фразового дієслова в 

англійській мові; 

 проаналізувати деривативні особливості фразових дієслів; 

 розробити класифікацію фразових дієслів з післялогами in та out за лексико-семантичним 

аспектом, який базується на антонімічному значенні післялогів. 

          Головні методи нашого дослідження: 

1. аналіз літературних джерел лексикології англійської мови та суміжних з нею наук; 

2. семантичний та структурний аналіз фразових дієслів з післялогами in та out; 

3. описовий метод для інтерпретації конотативних значень післялогів in та out; 

4. класифікація за антонімічним аспектом; 

5. аналіз і узагальнення результатів дослідження; 

Наукова новизна нашого дослідження полягає в лексико-семантичному аналізі значення 

фразових дієслів в англійській мові і структурно-компонентній класифікації фразових дієслів з 

післялогами in та out. 

Теоретична цінність роботи полягає у вивченні проблем, пов’язаних зі структурними 

особливостями, прямим та конотативним значенням фразових дієслів з післялогами in та out та у 

класифікації фразових дієслів з післялогами in та out за лексико-семантичним аспектом. Наше 

дослідження базується на лінгвістичних та мовно-історичних дослідженнях. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути 

використані лінгвістами для укладення тематичних словників, вчителями та викладачами, 

студентами та учнями старших класів при вивченні фразових дієслів. 

Результати дослідження в нашій практичній частині можуть бути використані наступним 

чином: 

- лінгвістів, які можуть продовжити дослідження в цій галузі; 

- лінгвістів, шо можуть скористатися цим матеріалом для створення словників 

фразових дієслів та словників фразеологізмів; 

- вчителів та учнів для підготовки до уроків за темами, пов’язаними з 

фразовими дієсловами. 
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТАФОРИ В РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ  

ХАРЧОВИХ БРЕНДІВ 

 

 

     Автор: Груша Владислав, учень 11 класу Іванківського 

районного ліцею 

     Науковий керівник: Волохович Яна Іванівна, вчитель 

англійської мови Іванківського районного ліцею, вчитель вищої 

категорії 

Мета роботи полягає у дослідженні використання метафори в англомовній рекламі їжі та 

оцінці розуміння рекламних слоганів не носіями мови. 

Актуальність роботи. Метафора є одним з найбільш поширених стилістичних засобів мови 

і широко використовується в сучасній рекламі, тому дослідження її використання є дуже 

важливим. 

В ході дослідження було вирішено такі питання: 

 подано загальну характеристику процесу метафоризації; 

 показано основні класифікації метафор; 

 проаналізовано використання деяких метафор в рекламних слоганах їжі; 

 показано їх практичне застосування. 

У ході виконання завдань було зроблено висновки: 

Стилістичні прийоми та виражальні засоби лексичного рівня, зокрема, метафора, є 

найпродуктивнішими та найбільш вживаними у процесі створення рекламних слоганів. Їх 

відтворення в українських перекладах є цілком реальним і залежить від майстерності перекладача, 

який може спробувати зберегти прийом оригіналу, або, якщо це неможливо, створити в перекладі 

власний стилістичний засіб, що володіє аналогічним емоційним ефектом. Важливою умовою 

ефективного перекладу метафори є усвідомлення її лексико-семантичного й експресивно-оцінного 

наповнення. 

Одним із найголовніших компонентів метафоризації є процедура порівняння, що зводиться 

до пошуків спільних властивостей та ознак. 

Метафори широко використовуються в рекламних слоганах їжі. Метафора – це відношення 

наочно-логічного значення і значення контекстуального, заснованого на схожості ознак двох 

понять. Використання метафори також має свої особливості. Люди використовують метафори, 

щоб зрозуміти абстрактне поняття, посилаючись на якесь конкретне.  

Метафора, що існує в мові й мовленні, ґрунтується на концептуальній метафорі як результаті 

процесу, що розгортається на концептуальному, глибинному мисленнєвому рівні. Концептуальна 

метафора використовується для вербалізації понять, позначення того, що не мало до неї 

словесного вираження. 
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Концептуальна метафора широко використовуються в рекламних слоганах їжі, щоб 

привабити увагу клієнтів. Значення загальноприйнятих та звичних  метафор розширюються і 

використовуються по новому рекламодавцями. 

Метафори з поняттям життя складають значну частину метафор, використаних в 

проаналізованих слоганах. Життя в цих слоганах представлене як об’єкт та їжа.  

 

 

СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

РИТОРИЧНІ ПИТАННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ:  

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ 

 

 

 

Автор: Круглян Станіслава, учениця 10 класу Яготинського 

навчально-виховного комплексу «спеціалізована школа – 

загальноосвітня школа I-III ступенів № 3» 

         Науковий керівник: Грабовська Валентина Іванівна, 

вчитель англійської та французької мов Яготинського навчально-

виховного комплексу «спеціалізована школа – загальноосвітня 

школа I-II  ступенів № 3», старший вчитель 

 

Актуальність нашого дослідження визначається поширеністю риторичного питання в 

мовленні та відсутністю систематичного опису його структурних, семантичних, прагматичних 

особливостей в англомовному діалогічному дискурсі.  

Предметом дослідження є структурно-семантичні і комунікативно-функціональні аспекти 

англомовних риторичних питань.  

Мета дослідження полягає у вивченні статусу та особливостей функціонування 

англомовних риторичних питань, що використовуються у діалогічній інтеракції співрозмовників, 

та виявленні структурно-семантичного аспекту англомовних риторичних питань.  

Результатом дослідження є визначення терміну «риторичного питання» на основі 

характерних для питальних висловлень та кліше ознак; встановлення домінантних інтерактивних 

функцій риторичних питань; виявлення особливостей функціонування риторичних питань в 

діалогічному дискурсі; вивчення структурно-семантичних і комунікативно-функціональних 

аспектів англомовних риторичних питань; розробка типології риторичних питань з урахуванням їх 

семантики, структури і комунікативної приналежності мовцеві або слухачеві.  
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ СЛІВ 

 НА СУЧАСНОМУ ОДЯЗІ 

 

  

Автор: Півункова Кристина, учениця 11 класу Славутицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Славутицької міської ради  

 Науковий керівник: Кукушкіна Наталія Петрівна, вчитель 

англійської мови Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№3 Славутицької міської ради 

Люди кажуть:«По одежі стрічають, а по уму випроводжають».  

Перше, що помічається, – зовнішність людини та одяг, у який вона одягнена. Одяг може 

багато розповісти нам про людину та її настрій, приналежність до стилю, вподобань, вірування 

тощо. А ще одяг може нам «повідомити» про свого господаря завдяки надписам на ньому. 

Сучасний стиль одягу наповнений різними словами, висловами, фразами, і переважна більшість з 

них є англійською мовою. 

Предмет дослідження: інформація на одязі, який носять славутичани. 

Мета дослідження: 

- знайти інформацію про появу та використання надписів на одязі у різноманітних інтернет-

джерелах; 

- розглянути тематику широкого використання англійської мови в дизайні сучасного одягу; 

- проаналізувати лінгвістичні особливості англомовних написів на одязі; 

- провести аналіз зібраних написів на одязі жителів Славутича; 

- визначити залежність смислового навантаження на одязі від рівня володіння англійською 

мовою на прикладі жителів нашого міста.  

Результатом дослідження є визначення розуміння славутичанами важливості значень слів, 

які вони носять на своєму одязі. 

Зв’язок даної роботи зі шкільною програмою. 

Дана робота дуже щільно пов’язана зі шкільною програмою тим, що знання англійської мови 

можуть допомогти користувачам, які надають перевагу носінню одягу з надписами, не виглядати 

кумедними, а навпаки вміти виразити свої думки стильно, креативно, індивідуально. 

Наукова новизна дослідження. 

Новизна роботи полягає в тому, що нами зроблена спроба систематизувати існуючі 

матеріали та вивчити явище використання англіцизмів на одязі на прикладі рідного міста. 

Практичне значення. 

Ця робота може бути використана пересічними громадянами, які бажають поповнити свій 

лексичний запас з англійської мови, зрозуміти, що одяг вміє «говорити», тому треба бути 

уважними у виборі покупок одягу з іноземними надписами. 
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЛЕНГУ АНГЛІЙСЬКИХ ПІСЕНЬ УЧНЯМИ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

  

Автор: Подкур Антон, учень 10 класу Бориспільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6  

Науковий керівник: Мосюра Анна Іванівна, учитель 

англійської мови Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №6  

 

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що вивчення сленгу англійських пісень серед 

учнів ЗНЗ зумовлена швидкою змінюваністю лексичного складу молодіжного сленгу, який на 

кожному етапі свого розвитку потребує нових досліджень, а також поглибленням міжнародних 

культурних та освітніх зв’язків, необхідністю застосування до його вивчення нових підходів. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальному 

дослідженні використання сленгу англійських пісень учнями загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Відповідно до поставленої мети були визначені завдання дослідження: 1) теоретично 

обґрунтувати поняття «сленгу» в молодіжному мовленні; 2) прослідкувати історію розвитку 

терміну; 3) проаналізувати основні джерела сленгу; 4) охарактеризувати стан використання сленгу 

англійських пісень в мовленні учнів ЗНЗ; 5) дати методичні рекомендації щодо вживання сленгу 

учнями ЗНЗ в своєму мовленні. 

На основі обґрунтування базових теорій, концепцій та за результатами дослідно-

експериментальної роботи з’ясовано особливості та стан використання сленгу англійських пісень 

учнями ЗНЗ. Запропоновано класифікацію сленгу англійських пісень серед українських учнів 

відповідно до п’яти виділених груп використання. Подальшого розвитку набули методичні 

рекомендації використання сленгу англійських пісень учнями ЗНЗ та розроблений словник «135 

одиниць сленгу англійських пісень в щоденному мовленні учнів». 
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

ЧАСТОТНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ТЕКСТАХ 

ПІСЕНЬ ГУРТУ MY CHEMICAL ROMANCE. ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 

ГРАМАТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

 

 Автор: Хомутова Софія, учениця 9 класу Фастівської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 з 

поглибленим вивченням іноземних мов 

  Науковий керівник: Абрамцева Наталія Миколаївна, вчитель 

англійської мови Фастівської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов 

 

 

Мета наукової роботи полягає в дослідженні граматичної структури англійської мови та 

доцільності використання пісень під час вивчення мови як елементу комунікативного підходу. 

Актуальність: аналіз уживання граматичних конструкцій, наявних в текстах пісень, 

дозволить глибше й змістовніше розуміти мову носія, вирішити проблеми, які стосуються різних 

сфер життя, пов’язаних з вивченням граматики англійської мови та її будову в цілому. 

Об’єктом дослідження є граматичні конструкції, що є визначеними Державною програмою 

з англійської мови для учнів старших класів. 

Предметом дослідження стали тексти пісень гурту MyChemicalRomance з метою 

визначення в них відповідних граматичних конструкцій. 

Основними завданнями нашої роботи є: 

1. визначити нові тенденції у змінах структури англійської мови; 

2. з’ясувати ефективність комунікативного підходу під час вивчення/викладання 

англійської мови; 

3. проаналізувати частотність використання граматичних конструкцій у текстах пісень 

гурту MyChemicalRomance. 

Методи дослідження: теоретично-описовий, дослідницький, пошуковий, 

соціолінгвістичний, метод комп’ютерних технологій. 

Практичне значення: результати дослідження можуть бути застосовані в навчальній, 

виховній та позакласній роботі вчителя англійської мови, під час використання створених 

граматичних завдань з метою кращого засвоєння учнями відповідного граматичного матеріалу. 

Новизна: був проведений детальний розбір текстів 20 пісень з предмету наявності в них 

певних граматичних конструкцій та частотність їх використання; були створені відповідні 

граматичні завдання, що в подальшому можуть використовуватись вчителями англійської мови 

під час проходження відповідних граматичних тем. 
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СЕКЦІЯ: НІМЕЦЬКА МОВА 

 

ІСТОРИЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ РОЗГАЛУЖЕННЯ ТА ПРИКЛАДИ СУЧАСНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ НІМЕЦЬКИХ ДІАЛЕКТІВ 

 

  

Автор: Лещик Ірина, учениця 11 класу Броварської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 

Науковий керівник: Горбняк Тетяна Миколаївна, вчитель 

німецької мови Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№7 

 

Однією з головних цілей моєї роботи є виявлення фонетичних, орфографічних, словникових 

та частково граматичних особливостей основних німецьких діалектів в різні історичні періоди і 

їхній вплив на утворення загальнонімецької літературної мови, їх територіальну перевагу і ступінь 

відмінності, виявлення сучасних тенденцій у цьому процесі. Значні територіальні відмінності в 

лексиці, фразеології, фонетиці і частково граматиці на рівні розмовної мови і діалектів утворюють 

специфічні властивості німецької мови. Діалект - поняття глибоко історичне, ступінь їх стійкості в 

різних країнах пояснюється конкретно-історичними умовами. 

В процесі нашої роботи ми дослідили і систематизували розвиток діалектів, починаючи з 

часів Мартіна Лютера до сьогодення. В результаті цього ми зрозуміли закономірності поширення 

різних діалектів на території німецькомовних країн та їх вплив на творення сучасної німецької 

мови. 

Ми вивчили середньо-баварський діалект через прямих носіїв цього діалекту, 

охарактеризували його головні відмінності та навели приклади мовних варіантів. Також ми 

показали сучасне застосування в німецькомовних країнах, таких як Німеччина, Австрія та 

Швейцарія і наголосили на всебічному вивченні різних діалектів для використання у навчанні та 

повсякденному житті. 

Результатом роботи є наступне:  

1. Німецька мова поруч з іншими європейськими мовами (англійською, французькою, 

іспанською та ін.) виступає своєрідною «архісистемою», що поділяються на кілька 

функціональних підсистем, які різняться між собою саме територією поширення. 

2. Сучасна німецька мова на практиці реалізується у формі трьох національних варіантів, що 

обслуговують окремі нації в межах суверенних держав: ФРН, Австрії та Швейцарії.  

3. Найточніша назва варіанта, що функціонує у ФРН, – Binnendeutsch (термін Hochdeutsch 

некоректний з діалектологічного погляду, адже австрійський варіант є також різновидом 

верхньонімецької мови і термін «загально-німецький варіант» також не зовсім вдалий, бо 

применшує рівноправність двох інших варіантів, перетворюючи абстрактну ідеальну архісистему 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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у нібито мовну реальність). Два інших мають традиційні назви – das österreichischeDeutsch та 

Schwyzertytsch. 

4. Кожному національному варіанту, окрім специфічного компонентного складу, властива 

особлива лінгвiстична ситуація. 

 

СЕКЦІЯ: НІМЕЦЬКА МОВА 

НІМЕЦЬКІ  ТА УКРАЇНСЬКІ ПРИСЛІВ’Я, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЕКВІВАЛЕНТИ. 

БІБЛІЙНІ ВИРАЗИ 

  

      Автор: Борозенець Тетяна, учениця 11 класу Навчально-

виховного комплексу «Спеціалізована  загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 5 – загальноосвітня школа I-III ступенів № 5» 

Обухівської міської ради 

       Науковий керівник: Березовська Наталія Ергашівна, учитель 

німецької мови Навчально-виховного комплексу «Спеціалізована 

загальноосвітня школа I-III ступенів № 5 – загальноосвітня школа I-

III ступенів № 5» Обухівської міської ради, учитель-методист 

 

Порівняння прислів’їв та приказок різних народів показує, як багато спільного вони 

мають, що, у свою чергу, сприяє їх кращому взаєморозумінню та зближенню. У прислів’ях і 

приказках відображений багатий історичний досвід народу, уявлення, пов’язані з трудовою 

діяльністю, побутом і культурою людей.  

Предмет дослідження: німецькі та українські прислів’я, їх класифікація та еквіваленти, 

біблійні вирази. 

Мета дослідження: мета даної роботи полягає у розширенні дослідження прислів’їв, 

біблійних виразів, визначенні їх ролі у житті людей, вмінні класифікувати прислів’я та приказки і 

знаходити їх еквіваленти.  

Результатом дослідження є опрацювання досить об’ємної кількості прислів’їв, приказок та 

біблійних виразів (близько 900), художньої та наукової літератури, словників.                                      
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СЕКЦІЯ: НІМЕЦЬКА МОВА 

 

НЕОЛОГІЗМИ У СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ 

 ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

 

  

Автор: Ракитянська Ольга, учениця 9 класу 

Білоцерківської гімназії №2 

  Науковий керівник: Томашук Юлія Анатоліївна, 

учитель  німецької мови Білоцерківської гімназії №2 

 

Кожна мова є відкритою, динамічною системою, яка змінюється на кожному етапі свого 

розвитку. Сьогоднішнє розширення мови багато в чому пояснюється появою нових слів у їх 

складі. Головним мотивом створення нових слів є необхідність називати різні нові явища, речі, 

ідеї у сферах політики, культури та суспільного життя. У сучасному світі нові слова, пов’язані з 

актуальними для суспільства проблемами, швидко поширюються і завойовують широку 

популярність через засоби масової інформації. Актуальність цієї роботи визначається, перш за 

все, зростаючою увагою сучасної лінгвістики до вивчення сучасних німецьких неологізмів з 

використанням інтернет-ресурсів, до основних тенденцій виникнення та інтеграції неологізмів, їх 

лексикографічного оформлення. Ця проблема ще мало вивчена і систематизована. 

Предмет дослідження: особливості вживання неологізмів в німецькомовних ЗМІ, які 

включають семантичний, морфологічний, лексикографічний, словотворчий і тематико-понятійний 

аспекти. Об’єкт дослідження: німецькі неологізми. Неологізм визначається як новостворена або 

запозичена лексична одиниця, що переноситься в німецьке мовне середовище, вступає в нові 

семантичні і словотвірні відносини, або лексична одиниця, яка набуває нового значення. 

Мета дослідження: виявлення та аналіз особливостей формування неологізмів у німецькій 

мові, визначення специфіки вживання німецьких неологізмів у засобах масової інформації. 

Основні завдання дослідження: дослідити лінгвістичну сутність поняття «неологізм»; 

вивчити шляхи формування німецьких неологізмів; розглянути семантичну структуру запозичень 

у німецькій мові і їх прототипів у англійській мові; визначити специфіку вживання неологізмів у 

німецькомовних засобах масової інформації; практично дослідити відібрані матеріали (статті з 

друкованих та електронних ресурсів німецьких ЗМІ) на наявність неологізмів, їх якісний, 

кількісний склад, сферу застосування та функціональну значимість. 

Результати дослідження: практично досліджено матеріали, а саме статті з друкованих та 

електронних ресурсів німецьких ЗМІ, виявлені неологізми в окремих джерелах були 

проаналізовані за якісним складом (наприклад, приналежність до певних частин мови, спосіб 

утворення, час виникнення), тематичною сферою вживання та функціональним значенням. 
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СЕКЦІЯ: ФРАНЦУЗЬКА МОВА 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЖИВАННЯ СПОСОБУ ДІЄСЛІВ SUBJONCTIF  

У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ 

 

  

       Автор: Савоскула Аліна, учениця 9 класу Згурівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів 

      Науковий керівник: Кузіна Лариса Віталіївна, учитель 

англійської та французької мов Згурівської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів, учитель-методист 

 

 

Предмет дослідження: Subjonctif, спосіб дієслів. 

Об’єкт дослідження: формування способу дієслів Subjonctif та його застосування у різних 

типах підрядних і незалежних речень. 

Мета дослідження: У даній науково-дослідницькій роботі ми поставили за мету дослідити 

методи утворення та вживання способу дієслів Subjonctif та виявити їх роль у підсиленні 

ефективності спілкування французькою мовою. Автор ставить за мету роботи всебічний розгляд 

та аналіз речень сучасної французької мови, які містять форми Subjonctif.    

Основні завдання дослідження: 

- дати вичерпну характеристику Subjonctif; 

- розглянути основні способи утворення Subjonctif для дієслів І, ІІ та ІІІ групи  

на конкретних прикладах; 

- дослідити ефективність застосування різних часових форм Subjonctif; 

- порівняти засоби вербальної передачі  наказів, волі, побажання, заборони в українській та 

французькій мовах; 

- порівняти ці методи та визначити найефективніші способи використання Subjonctif у 

сучасній французькій мові; 

- провести соціологічне дослідження за темою роботи. 

Зв’язок даної роботи зі шкільною програмою. Дана робота тісно пов’язана зі шкільною 

програмою тим, що Subjonctif та його форми певною мірою розглядаються у старших класах. Ці 

теми розглядаються стисло, але дають учням навички та певні знання, сприяють підвищенню  

пізнавальної діяльності, дають змогу глибше дослідити багатогранність французької мови. 

Наукова новизна дослідження. Новизна роботи полягає у дослідженні ефективності форм 

Subjonctif, що використовуються у сучасній французькій мові на основі аналізу автентичних 

підручників французької мови, а саме в порівнянні різних методів передачі волі наказів, заборони, 

побажання, спонукання до дії у французькій мові та у відповідному українському перекладі цих 

речень. Практичне значення. Такі дослідження дають змогу у подальшому активно вживати 

Subjonctif для підвищення рівня комунікативної діяльності та удосконалення знань французької 

мови.  
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СЕКЦІЯ: ФРАНЦУЗЬКА МОВА 

 

СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ФУТУРАЛЬНОСТІ  

В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ 

 

  

Автор: Ольшевська Маргарита, учениця 10 класу 

Білоцерківського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13- дошкільний 

навчальний заклад» 

Науковий керівник: Грузіна Наталя Валентинівна, 

вчитель французької мови Білоцерківського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№13- дошкільний навчальний заклад» 

  

Актуальність теми. Категорію часу в європейських мовах іноді ототожнюють з поняттям 

граматичного часу. Граматична категорія часу – це будівельна одиниця, що має окремі стандартні 

дієслівні засоби відтворення. Французькі лінгвісти підкреслюють, що категорія часу є відносною, 

показує зовнішній час дії. 

Семантичний аналіз темпоральності налічує велику кількість значень і відтінків, основним 

засобом вираження яких є особова форма дієслова. Як відзначають у своїх дослідженнях Г. Гійом, 

А. Доза, М. Гревісс, Ж. Дамурет, Е. Пішон, В. Г. Гак та багато інших, полісемія особової форми 

виходить з того, що у різних способах дієслова по-різному співвідносяться категорії самого 

способу, часу й виду. Категорія часу – одна з основних категорій дієслова. Ядром граматичної 

категорії часу є дієслівний час, поняття про який потрібне для локалізації подій, які мовець 

співвідносить із собою, з моментом мовлення. Можливості дієслівних форм у відображенні часу 

розглядаються дослідниками як на рівні висловлювання (В. Г. Гак, Т. В. Булигіна, Ж/-П. Конфе), 

так і на рівні тексту (І. Р. Гальперін, Ж-П. Декле, Ж. Клебер. 

В останні десятиріччя українські вчені О. І. Чередниченко, В. Б. Бурбело, І. Р. Вихованець 

активно проводять стилістичні дослідження вираження категорії часу. В більшості наукових праць 

дослідження проводяться на матеріалі художніх текстів й розмовної мови. Проте, тексти 

функціональних стилів, зокрема офіційно-ділового стилю, внаслідок їх сталості дозволяють 

глибше проаналізувати співвідношення граматичного часу дієслова з лексичними одиницями, 

особливостями соціально-мовленнєвої ситуації при визначенні часової семантики. 

Саме тому тема нашої роботи є актуальною та потребує детального вивчення. 

Мета роботи. Мета даної роботи полягає у тому, щоб описати  способи вираження 

майбутнього часу в сучасній французькій мові. Поставлена в роботі мета конкретизується через 

вирішення таких завдань: 

1. З’ясувати основні підходи до вивчення категорії майбутнього часу в теорії 

психосистематики Г.Гійома. 

2. Проаналізувати проблему визначення майбутнього часу в сучасній французькій мові. 
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3. Дати характеристику майбутніх часів сучасної французької мови. 

4. Визначити характерні особливості вживання теперішнього часу для визначення 

майбутньої дії. 

5. Визначити способи вираження майбутніх часів французької мови. 

Предмет дослідження – вживання часових форм французького дієслова для вираження 

поняття майбутнього часу в сучасній французькій мові.  

Об’єкт дослідження – сукупність граматичних часів та конструкцій для вираження 

майбутньої дії в сучасній французькій мові. 

Наукова новизна роботи визначається тим, що в ній на матеріалі різних творів французької 

літератури досліджуються граматичні засоби вираження майбутньої дії. 

Теоретичне значення даної роботи полягає в тому, що її результати являють собою внесок у 

розробку теорії функціонування французької мови як системи, та  дослідження часової системи 

французької мови, зокрема майбутніх часів. 

Практичне значення: матеріали роботи можна використовувати на уроках французької 

мови у старших класах при вивченні граматичних тем: «Futur simple», «Futur immédiat», «Futur 

dans le passé». 

Методи: Аналіз, порівняння, узагальнення. 

Висновки: 

1. Лінгвістика Г. Гійома протиставляється всім відомим теоретичним концепціям насамперед 

особливістю підходу до одиниць мови як таких, що володіють позиційною (системною) 

характеристикою. Використання граматичних форм майбутнього часу зумовлено їхнім 

позиційним значенням, яке покладене в основу контекстних або семантичних випадків 

уживання. 

2. Для вираження категорії футуральності в сучасній французькій мові існує низка засобів: 

часові маркери та дієслівні конструкції. 

3. У творах сучасної французької літератури lе futur simple вживається частіше, потім lе futur 

proche, і на кінець lе futur dans le passé. 
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СЕКЦІЯ: ПОЛЬСЬКА МОВА 

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПЕРИФРАЗ 

 

 

        Автор: Цаплюк Катерина, учениця 11 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням 

слов’янських мов Білоцерківської міської ради 

       Науковий керівник: Бассараба Надія Миколаївна, вчитель 

польської мови Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської 

міської ради 

Фразеологічний склад мови - найбагатша скарбниця історії і культури, духу і побуту народу, 

концентрованого досвіду людського існування, загальнолюдських моральних цінностей, 

відображена в асоціативно-художній формі засобами мови. Фразеологічний склад мови - 

найбагатше джерело країнознавчих відомостей. Фразеологізми, писав Б.А.Ларін, завжди 

«опосередковано відображають світогляд народу, суспільний устрій, ідеологію своєї епохи» [2, с. 

165]. 

В усталених словесних комплексах відтворюється надзвичайно складний світ людської 

свідомості. Значне місце у фразеологічному фонді багатьох мов займає такий тип усталених 

зворотів, як фразеологічні перифрази - образні описові найменування явищ, предметів, ознак 

навколишньої дійсності (otrzymać zwycięstwo; droga mleczna; drugi chlebта інші). 

Мета дослідження: виявити, систематизувати і вивчити фразеологічні перифрази як 

особливий тип фразеологічних одиниць на матеріалі польської та української мов. 

Специфіка об’єкта, аспекти його вивчення і дослідницька мета визначили завдання 

дослідження: 

1. Визначити склад фразеологічних перифраз у мовах, що порівнюються. 

2. Описати їх лексико-семантичні і структурно-граматичні властивості. 

3. Дослідити типологію фразеологічних перифраз у зіставному плані. 

4. Здійснити функціонально-стилістичну диференціацію даних фразеологічних одиниць. 

5. Визначити склад фразеологічних перифраз у мовах, що порівнюються. 

Об’єктом дослідження є стійкі перифрази польської та української мов різних структурно-

семантичних типів: ідіоми - відтворювані в мовленні семантично неподільні звороти, цілісне 

значення яких не визначається і не мотивується значенням компонентів, що їх складають 

(krewzmlekiem// кров з молоком - здоровий, сильний, квітучий; brakklepkiwgłowie// бракує однієї 

клепки в голові - дурний, нерозумний), фразеологічні сполучення - фразеологізми, один з 

компонентів яких має невільне (зв’язане) значення, крилаті вислови - усталені вислови, зазвичай з 

широко відомого літературного джерела чи відомого автора. 
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Предметом дослідження є аналіз особливостей формування і функціонування стійких 

перифраз у зіставному плані. 

Матеріал дослідження зібрано шляхом суцільної вибірки фразеологічних перифраз з 

фразеологічних словників, а також з наукових робіт з даної проблеми. 

Методи дослідження: метод лінгвістичного опису, що передбачає безпосереднє 

спостереження аналізованих явищ у конкретних мовних умовах, систематизацію, узагальнення 

особливостей їх функціонування; зіставний метод, метод компонентного аналізу. 

Наукова новизна роботи полягає у спробі комплексного зіставного аналізу фразеологічних 

перифраз; встановленні основного складу стійких перифраз в польській та українській мовах; 

визначенні типів фразеологічних перифраз за образною основою; виділенні семантичних груп в 

колі фразеологічних перифраз, окресленні їх джерел. 

Практична значущість і актуальність роботи полягає у можливості використання 

матеріалів і результатів дослідження в класах з поглибленим вивченням мов (в гуманітарних 

ліцеях і гімназіях, в спеціалізованих школах), на факультативних заняттях, у роботі лінгвістичних 

гуртків. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 

СЕКЦІЯ: ФІЛОСОФІЯ 

 

 

ВИСТАВКИ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА: НОВА ФІЛОСОФІЯ ТВОРЧОСТІ 

 

 

 

 

       Автор: Дабіжа Марія, учениця 10 класу Білоцерківського 

колегіуму 

Науковий керівник: Сич Марина Олександрівна, вчитель 

художньої культури Білоцерківського колегіуму 

Сучасне мистецтво продовжує бути темою суперечок і дискусій у науковому світі. 

Мистецтвознавці висловлюють як захоплення, так і нищівну критику щодо художніх творів ХХ–

ХХІ століття, а пересічні відвідувачі галерей продовжують гадати про зміст виставок та 

експонатів. Безперечно, постмодернізм є особливим станом розвитку культури, який варто 

аналізувати у контексті світогляду мистецтва ХХ–ХХІ століття. Суперечливі вектори розвитку 

цивілізації на сучасному етапі призвели до неминучих суперечливих явищ у мистецтві. 

Актуальність теми полягає у прагненні пояснити виникнення сучасних форм мистецтва і 

форм у сучасному мистецтві, розкрити основні принципи нової концепції творчості. А також 

зробити зміст виставок художніх творів ХХ–ХХІ століття доступнішим для широкого кола 

відвідувачів. 

Мета дослідження: з’ясувати зв’язок між новими засадами художньої творчості у сучасному 

мистецтві та змінами світогляду ХХ-ХХІ століття, встановити основні напрями розвитку тематики 

та образів сучасних творів, пояснити їх філософські основи. 

Основні завдання дослідження: 

1.  Розкриття значення форми у мистецтві ХХ–ХХІ ст. 

2.  Аналіз існуючих тем та форм мистецтва у контексті сучасного світогляду. 

3.  Вивчення етапів формування сучасних принципів експонування художніх творів. 

4.  Дослідження зразків сучасного експозиційного простору на основі виставок у 

PinchukArtCentre. 

5.  Розкриття основних філософських тенденції у творчості сучасних митців. 

Висновки. Історичні та соціокультурні перетворення у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

призвели до зміни світогляду, що значною мірою вплинуло на розвиток мистецтва. Авангардна 

революція у мистецтві, яка розпочалася у період модернізму і триває у постмодернізмі, вражає 

розмаїттям незвичних підходів до художньої творчості. Це призводить не лише до трансформації 
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традиційних видів мистецтва, але й появі нових. Філософія творчості набуває ознак, які не були 

раніше притаманні реалістичному мистецтву. 

Результатом дослідження є визначення основних принципів нової концепції творчості, яка 

виникла на початку ХХ ст. і залишається актуальною сьогодні. Визначальними рисами сучасного 

мистецтва є повна свобода митця, зміна естетичних ідеалів, іноді їх повна відміна, заперечення 

старих і пошук нових виразних засобів, образів і шляхів розвитку мистецтва, піднесення самого 

творчого процесу до статусу мистецтва або художнього твору. Також розкрито основні принципи 

експонування сучасних арт-об’єктів на прикладі виставкового простору PinchukArtCentre, які є 

невід’ємною частиною сприйняття та розуміння сучасного мистецтва. 

 

СЕКЦІЯ: ФІЛОСОФІЯ 

 

ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ЕПОХУ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

  

Автор: Кругляк Назар, вихованець Сквирського районного 

центру дитячої та юнацької творчості, учень 10 класу 

навчально-виховного комплексу «Сквирський ліцей 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 

       Науковий керівник: Ломачинська Ірина Миколаївна, 

доктор філософських наук, професор, керівник гуртка 

Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасний період розвитку цивілізації багато дослідників 

кваліфікують як етап становлення глобального інформаційного суспільства. Засоби інформатики, 

нові інформаційні та комп’ютерні технології проникають сьогодні практично в усі галузі 

життєдіяльності людей, змінюють умови їхньої праці та побуту, стають атрибутами нової 

інформаційної культури.  

У сучасному суспільстві інформація перетворилась на глобальну цінність, вона виступає 

складовим компонентом інших життєво важливих глобальних соціально-комунікаційних явищ 

соціальної дійсності, акцентуючи увагу дослідників до інформаційної культури як до своєї 

невід’ємної складової. 

Філософські засади інформаційної культури зумовлюють її аналіз на онтологічному, 

гносеологічному, аксіологічному та праксеологічному рівнях. Онтологічний рівень аналізу 

інформаційної культури зумовлює необхідність усвідомлення інформаційної культури як базового 

чинника функціонування сучасного інформаційного суспільства. Гносеологічний рівень зумовлює 

аналіз інформаційної культури в інформаційно-комунікаційному контексті, як засіб подолання 

інформаційних бар’єрів та розширення пізнавальної діяльності особистості і суспільства. 

Аксіологічний рівень формує ставлення до інформаційної культури як до одного з ключових 

надбань людства, що забезпечує його систему цінностей, нівельовану інформаційною 
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цивілізацією. Праксеологічний рівень формує осмислення особливостей використання 

інформаційної культури у сфері практичної діяльності.  

Вищезазначені чинники зумовлюють актуальність дослідження філософських засад 

інформаційної культури в епоху інформаційного суспільства. 

Ступінь дослідження проблеми. 

Проблематика науково-дослідної роботи має міждисциплінарний характер, що зумовило 

залучення джерел з різних галузей суспільного знання. 

Феномен інформаційного суспільства розкрито на основі наукових досліджень Р.Абдєєва, 

В.Данільяна, М.Кастельса, Б.Колеснікова, А.Колодюка, М.Мак-Люена, О.Маруховського, Д.Муза, 

В.Скалацького тощо.  

На сутності інформації як філософської категорії наголошують В.Гухман, А.Соколов, 

А.Урсул тощо. 

Основні ознаки інформаційної культури як ключового чинника розвитку інформаційного 

суспільства розкриті у публікаціях вітчизняних та зарубіжних дослідників - О.Аніщенко, 

М.Антонченко, Н.Баловсяк, Л.Винарика, Н.Джинджарадзе, А.Дулатової, М.Коляди, К.Коліна, 

О.Матвієнко, О.Повідайчик, Е.Семенюка, І.Чумака тощо. 

Мета дослідження: аналіз філософських чинників формування інформаційної культури в 

епоху інформатизації суспільства. 

Для досягнення поставленої мети необхідно визначити послідовне виконання відповідних 

завдань, таких як: з’ясувати сутність інформаційної культури як складової інформаційно-

комунікаційної революції; дослідити філософські засади інформаційної культури; визначити 

світоглядні виклики сучасної глобальної інформаційної революції; проаналізувати роль 

соціально-комунікаційних інститутів у формуванні інформаційної культури суспільства. 

Об’єктом дослідження є інформаційна культура.  

Предметом дослідження є інформаційна культура як категорія філософії інформації.  

Наукова новизна проблематики науково-дослідної роботи полягає в актуалізації уваги до 

феномену інформаційної культури як об’єкту міждисциплінарних досліджень, серед яких провідне 

місце належить філософії, що розглядає інформаційну культуру як невід’ємний чинник 

світоглядного становлення та розвитку інформаційного суспільства. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів науково-дослідної роботи полягає 

в уточненні, поглибленні та узагальненні знань щодо філософського аналізу феномену 

інформаційної культури. Одержані результати дослідження можуть бути використані для 

подальших наукових пошуків у означеній галузі. Матеріали роботи можуть бути використані при 

розробці нормативних курсів з дисциплін соціально-філософського спрямування. 
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

ДИТЯЧІ НЕГАТИВІЗМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ:  

ФОРМИ ПРОЯВУ ТА ПРОФІЛАКТИКА 

 

 

 

Автор: Кацімон Тетяна, учениця 10 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Вишгородського району 

 Науковий керівник: Шевченко Ліна Вікторівна, вчитель історії, 

соціальний педагог Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Вишгородського району 

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 процесі соціалізації підростаючої особистості.   

  Молодший шкільний вік – це період, у межах якого активно відбувається процес адаптації 

дитини до соціальних умов взагалі і шкільного життя зокрема. Серйозною  проблемою цього 

вікового періоду є дитячі негативізми. Саме тому молодший шкільний вік відіграє винятково 

важливу роль у формуванні соціально значущої поведінки та у профілактиці 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 явища дитячих негативізмів. 

2. Охарактеризувати найпоширеніші форми прояву дитячих негативізмів 

у молодшому шкільному віці. 

3. Дослідити вербальну агресію (лихослів’я) молодших школярів як одну із форм дитячих 

негативізмів. 

4. Визначити шляхи профілактики агресивних проявів у поведінці дітей молодшого шкільного 

віку. 

Результатом роботи  є  спроба теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити прояви 

дитячих негативізмів молодших школярів на прикладі вербальної агресії (лихослів’я). Визначені 

дієві 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, 
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неслухняність, гіперактивність, нечесність, крадіжки, замкнутість, сором’язливість. Основою 

негативних проявів у всіх випадках є незадоволення надзвичайно істотних для дитини потреб 

соціального характеру.  

Одним із найбільш поширених негативізмів сьогодення є вербальна агресія – словесне 

вираження негативних почуттів, емоцій, намірів. Проведене нами дослідження дозволило 

з’ясувати, що серед молодших школярів Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 переважає середній рівень прояву вербальної агресивної поведінки. Учні вважають, що 

вживають лихослів’я через роздратованість, злість, невдачі. Отже, перш за все, використовується 

агресивна та фрустраційна лайка.  

З метою попередження агресивних проявів у поведінці дітей молодшого шкільного віку ми 

виокремили загальні та спеціальні заходи, до яких слід залучати учнів, учителів  і батьків. 

Необхідно звертати увагу на вироблення в дітей та дорослих емпатії, почуття гумору, 

толерантності і, водночас, принциповості. 

Практичне значення полягає в тому, що теоретичні та емпіричні дані роботи  можуть бути 

використані педагогами, психологами в загальноосвітніх навчальних закладах з метою cтворення 

ефективних умов успішної соціалізації молодших школярів. 

 

СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

ЕЙДЖИЗМ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

 

Автор: Касьянова Євгенія, вихованка гуртка Київського 

обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала 

академія наук учнівської молоді», учениця 10 класу Білоцерківського 

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

Науковий керівник: Терехова Любов Володимирівна, кандидат 

філософських наук, керівник гуртка Київського обласного 

комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 

учнівської молоді» 

 

Мета наукової роботи полягає в аналізі передумов, причин ейджистських стереотипів та 

дискримінаційних практик щодо людей старшого та похилого віку. 

Наукова новизна даної роботи полягає у всебічному висвітленні феномену ейджизму в 

сучасному українському суспільстві: 

- вперше обґрунтовано негативний вплив медіа на процес розповсюдження ейджистських 

стереотипів в Україні та запропоновано ввести в соціологічний словник термін ейдж-блеймінг; 

- набула подальшого розвитку ідея впровадження концепції активного старіння як протидії 

явищу старіння населення;  

Предмет і об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є сучасне українське суспільство. 

Предметом дослідження є феномен ейджизму в Україні.  
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  Джерела дослідження. В ході дослідження були використані підручники з соціології , 

інтерв’ю, як безпосереднє джерело мого дослідження, завдяки якому я мала нагоду дізнатися 

думку самих людей літнього і похилого віку. Також при написанні роботи використовувалися 

ресурси мережі Інтернет. 

  Методи дослідження. Теоретичні методи: синтез, узагальнення, аналіз наукових джерел. 

Контент-аналіз ЗМІ та метод сфокусованого групового інтерв’ю. 

Відповідно до мети розв’язувалися такі завдання.   

З’ясувати причини, прояви, масштаби та наслідки дискримінації за віком в українському 

суспільстві. 

Проаналізувати українські медіа щодо трансляції дискримінаційних висловлювань та 

практик. Обґрунтувати важливість концепції активного старіння для подолання ейджизму, 

пов’язаного з феноменом старіння населення. 

Висновки. Українське суспільство не бажає визнавати того, що «вік» і «старіння» – це 

соціальні конструкти, тому люди вище зазначеного біологічного віку починають сприйматися як 

суспільний тягар, що поглиблює для таких людей почуття провини й непотрібності. Через медіа 

(телебачення, інтернет-ресурси та ін.) пропагується культ краси й сексуальної звабливості, той, 

хто не бажає слідувати такій стратегії, може приміряти на себе образ «дбайливої бабусі». 

Формується настанова на те, що участь у суспільному житті – це для молодих, старі – інертні й 

заангажовані, не бажають розвиватися та вчитися, вони тільки заважають.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що результати наукового 

дослідження можуть бути використані під час викладання соціології та суспільствознавства у 

загальноосвітніх і вищих навчальних закладах, під час зйомок соціальної реклами та для 

формування культурної політики України.  

 

СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

 

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

  ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

 

 

 

Автор: Шаповал Анастасія, учениця 11 класу Білоцерківського 

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

Науковий керівник: Яременко Ніна Володимирівна, керівник 

гуртка Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей – 

Мала академія наук», кандидат педагогічних наук 

Вибір професії у житті кожної людини – важливе та відповідальне рішення, і багато в чому 

визначає весь її життєвий шлях. Кожна людина може стати майстром своєї справи – 

професіоналом за умови усвідомленого й обдуманого підходу до вибору професії. 
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Проблема професійного самовизначення тривалий час не розглядалася і не вивчалася як 

самостійний напрям. Питання профорієнтації ототожнювалися із соціальним замовленням 

суспільства, що стосувалося підготовки фахівців конкретних галузей. Відповідно цей факт 

обмежував сферу професійного самовизначення особистості. На сьогодні проблема професійного 

самовизначення учня набуває ще більшої актуальності. 

Об’єктом дослідження є процес професійного самовизначення учнівської молоді. 

Предмет дослідження – соціальні чинники професійного самовизначення учнівської молоді. 

Метою дослідження є з’ясування чинників професійного самовизначення учнівської молоді.  

Завдання дослідження:  

– з’ясувати: сутність професії як соціального феномену; критерії вибору професії та чинники, 

що ускладнюють процес професійного самовизначення; стан готовності випускників до 

професійного самовизначення, соціальні проблеми, пов’язані з процесом професійного 

самовизначення; 

– здійснити порівняльний аналіз престижних для сучасних випускників професій та 

професій, що є соціально важливими;  

– визначити основні чинники, що впливають на професійне самовизначення сучасної 

учнівської молоді, критерії престижності обраних професій; соціальні проблеми, пов’язані з 

вибором майбутньої трудової діяльності. 

– обґрунтувати необхідність удосконалення соціальної профорієнтаційної роботи з 

учнівською молоддю;   

– розробити рекомендації щодо вдосконалення соціально-педагогічної профорієнтаційної 

роботи з учнівською молоддю. 

Результатом дослідження є обґрунтування необхідності удосконалення соціально 

профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю та розроблення рекомендацій щодо 

вдосконалення соціальної профорієнтаційної роботи. 

 

СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ ЧИ РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА:  

СВІДОМИЙ ВИБІР УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

            

Автор: Гедз Владислав, учень 11 класу Бучанської 

Української гімназії 

Науковий керівник: Добрянська Валентина Степанівна, 

учитель української мови та літератури Бучанської Української 

гімназії, «учитель-методист»                                                                             
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Протягом останніх років дедалі більше українських студентів їдуть навчатися за кордон. 

Згідно зі статистичними даними, у 2017 році за кордоном навчалося щонайменше 68000 

українських громадян. Зокрема, у польських університетах кількість українських студентів за рік 

зросла на 7 тисяч і сягнула 31 тисячі молодих людей, для порівняння у 2009 р. у Польщі навчалося 

близько 15 тисяч українських громадян. 

Мета роботи: аналіз причин та наслідків виїзду української молоді на навчання до 

Республіки Польща та розроблення рекомендацій щодо формування позитивного іміджу та 

перспективності вищої освіти в Україні. 

Реалізація мети передбачає виконання таких завдань: 

 зробити порівняльну характеристику системи вищої освіти в Україні та Республіці Польща; 

 визначити переваги та недоліки польської освіти; 

 провести анкетування старшокласників Київщини з метою виявлення перспективності 

української та польської систем вищої освіти; 

 розробити рекомендації щодо створення позитивного іміджу української освіти та 

соціально-економічної підтримки молоді. 

Актуальність дослідження визначається необхідністю аналізу законодавчих положень 

щодо вищої освіти та працевлаштування, які діють в Україні та Польщі. 

Об’єктом є міграційні процеси української спільноти. 

Предмет дослідження: виїзд української молоді на навчання до вищих навчальних закладів 

Республіки Польщі. 

Практична новизна полягає в розробці рекомендацій стосовно комплексу заходів для 

державних, громадських та інших структур щодо створення позитивного іміджу української освіти 

та соціально-економічної підтримки молоді. 

Результат дослідження: Для формування перспективного іміджу української вищої освіти 

необхідно провести реформи, спрямовані на модернізацію та осучаснення навчальної бази ВНЗ, 

подоланні корупції, розробленні цільових урядових програм соціального захисту молоді.  

З метою мінімізації втрат інтелектуального потенціалу, слід, по-перше, розширити систему 

грантів для обдарованої молоді, по-друге, впровадити процедури укладання контрактів з 

випускниками вищих навчальних закладів з окремих спеціальностей, які навчалися за рахунок 

бюджетних коштів, з метою регулювання тимчасової та постійної еміграції цих спеціалістів та 

повного або часткового відшкодування коштів на навчання. 

Висновки: нами було визначено відмінні риси: 

- у вищих педагогічних навчальних закладах Республіки Польща значно ширший перелік 

напрямів та спеціальностей підготовки фахівців, аніж у вищих педагогічних навчальних закладах 

України; 

- вищі педагогічні навчальні заклади Республіки Польща мають значно більшу автономію у 

питаннях визначення напрямів підготовки фахівців, визначення навчальних програм та з питань 

фінансово-господарської діяльності закладів, що затверджено у законі «Про вищу освіту», ніж 

українські вищі навчальні заклади. 

До основних переваг навчання в Польщі слід віднести культурну близькість, невисоку 

вартість навчання та проживання, готовність польських вузів приймати іноземних кандидатів, а 

також вступ до ВНЗ без вступних іспитів. 
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СЕКЦІЯ: ПРАВОЗНАВСТВО 

 

 

ВПЛИВ ІДЕЙ ПРОТЕСТАНТИЗМУ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ 

У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

 

 

Автор: Макаренко Анна, учениця 11 класу Броварської 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 7 

Науковий керівник: Шанюк Галина Василівна, вчитель-

методист історії та правознавства Броварської 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 7 

 

Об’єктом дослідження є ціннісні орієнтири у правовій системі України. 

Предметом дослідження є прояв впливу світоглядних засад протестантизму на формування 

ціннісних орієнтирів у правовій системі України.  

Мета дослідження. Виявити, як легітимізовані західним суспільством ідеї протестантизму, 

через верховенство права, співвідносяться з ціннісними орієнтирами сучасної правової системи 

України.  

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: 

 Простежити, як релігійна трансформація, закладена працями Мартіна Лютера, привела в 

рух інституційні та правові зміни в Західній Європі; 

 Розглянути проблематику формування змісту основоположного принципу права – 

верховенства права і закону, під впливом основних засад протестантизму; 

 Відслідкувати вплив ціннісних орієнтирів Реформації на правову систему України та 

спробувати визначити подальші кроки на шляху до успіху. 

Методи дослідження. Методологічна база ґрунтується на основі методів науковості, 

історизму, об’єктивності. При написанні роботи були використані загальнонаукові і спеціальні 

методи. Зокрема, науково-пошуковий, що полягав в аналізі і систематизації джерел, було 

проаналізовано наукову літературу, нормативно-правові документи.  

Наукова новизна дослідження: 

1) Простежено важливість біблійних принципів та Реформації для державотворення в Україні. 

2) На основі аналізу ідей протестантизму, як духовного фундаменту успішності західних 

держав, зроблена спроба спрогнозувати позитивні кроки, які має здійснити українське 

суспільство, щоб зробити правову систему України зорієнтованою на піднесення цінностей, 

гідності, прав і свобод людини і громадянина, верховенство права, демократії та інших засад 

правової держави. 

Практична значимість: 
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Дане дослідження не є вичерпним. Зібрані матеріали з даної проблеми можуть мати розвиток 

у наступних дослідженнях. 

У рамках виконання указу Президента автор був учасником міської науково-практичної 

конференції, присвяченій 500-річчю Реформації. 

Результати роботи були використані на уроках предмету «Людина і світ»  (11 клас), 

правознавства (Теорія права, 10 клас), факультативних заняттях.  

 

СЕКЦІЯ: ПРАВОЗНАВСТВО 

 

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 НА РАДІО ТА ТЕЛЕБАЧЕННІ 

 

 

 

Автор: Пацеля Катерина, учениця 10 класу Ставищенського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – юридичний ліцей» №2 ім. О.С. Паланського 

Науковий керівник: Животівська Ірина Олександрівна, 

вчитель історії та правознавства Ставищенського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

юридичний ліцей» №2 ім. О.С. Паланського 

 

Актуальність дослідження: зумовлена процесами законодавчого запровадження частки 

музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій, необхідністю подальшого 

квотування української мови у ЗМІ та утвердження її у всіх сферах суспільного та державного 

життя з метою формування свідомого патріота, відповідального громадянина з високим рівнем 

правової та політичної свідомості та культури. 

Мета дослідження: проаналізувати стан використання української мови у  

телерадіопросторі, визначити необхідність запровадження частки державної мови в ефірі, 

дослідити нормативні акти, що регулюють дане питання, зробити висновки, розробити пропозиції 

до законодавства про квотування української мови. 

Завдання науково-дослідницької роботи: 

• проаналізувати нормативно-правові акти, які регулюють запровадження частки української 

мови в медіапросторі; 

• визначити ставлення до запровадження квот на українську мову в суспільстві;  

• провести анкетування та інформаційну роботу серед учнів 10-11 класів; 

• розробити пропозиції до законодавства про мовну політику. 

Наукова новизна полягає в аналізі нормативних актів, що регулюють установлення частки 

української мови у телерадіоефірі та розробка пропозицій до законодавства про державну мову.  

Результатом дослідження стало розроблення пропозицій до законодавства про 

встановлення квотування української мови в телерадіоефірі. 
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У ході виконання роботи зроблено висновки: 

- quote — скільки) — це встановлення державними органами відповідно до 

чинного законодавства, міжнародного права та різних міжнародних актів, угод обмежень; 

- квотування теле- та радіоефіру застосовується в багатьох країнах як інструмент культурної 

політики. Квоти можуть визначати загальний відсоток медіаконтенту, вироблений в даній країні, 

або ж мови ефіру; 

- Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо частки 

музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій», який встановлює 35-

відсоткові квоти для пісень українською мовою в телерадіоефірі; 

- 3акон передбачає перехідний період: протягом першого року з моменту набуття чинності 

частка пісень державною мовою становитиме 25%, починаючи з другого року — 30%, з третього 

року частка становитиме 35%; 

- встановлення частки музичних творів українською мовою був сприйнятий неоднозначно; 

- для вирішення питань квотування української мови в телеефірі Верховна Рада України 

прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних 

(електронних) засобів масової інформації»; 

- відповідно до ст.10 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" телерадіоорганізації 

здійснюють мовлення державною мовою. У загальному тижневому обсязі мовлення 

телерадіоорганізацій загальнонаціональної і регіональної категорій мовлення передачі та/або 

фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше 75% загальної тривалості передач 

та/або фільмів (або їх частин) у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00, а  

телерадіоорганізацій місцевої категорії мовлення –  60%; 

- законодавство про державну мову потребує подальшого удосконалення, зокрема, 

збільшення частки української мови у ЗМІ; 

- квотування української мови сприятиме її розвитку та піднесенню національної свідомості 

українців. 

Практичне значення полягає у можливості використання матеріалів роботи при створенні 

законопроектів про мову в Україні під час вивчення на уроках правознавства тем, пов’язаних із 

правами та свободами людини та громадянина, громадським суспільством та правовою державою, 

конституційного законодавства, історії держави і права України. 
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СЕКЦІЯ: ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

 ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ 

 

КОНСТРУЮВАННЯ РЕЛІГІЙ У СЕРІАЛІ «ГРА ПРЕСТОЛІВ» 

 

       

       Автор: Рудійко Ілля, вихованець гуртка Київського обласного 

комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія 

наук учнівської молоді», учень 41 групи (11 класу) Білоцерківського 

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

       Науковий керівник: Терехова Любов Володимирівна, 

кандидат філософських наук, керівник гуртка Київського 

обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала 

академія наук учнівської молоді» 

Релігія – важлива частина суспільного життя. Фентезі-література, за незначним виключенням, 

створюючи нові світи,  ігнорувала цей феномен. Новаторство Дж. Р. Р. Мартіна полягає в тому, що він 

сконструював абсолютно нові релігійні системи для своєї епічної саги «Пісня Льоду і Вогню», а отже, 

забезпечив реалістичність цього світу. У цьому сенсі релігійні практики фантастичного світу можуть 

багато нам розповісти про наше суспільство. Його хибно сприймають як середньовічну реальність, 

трошки прикрашену магією, а відповідно – отримують викривлене уявлення і про середньовіччя 

також. 

У Європі активно проводяться академічні дослідження та наукові конференції, присвячені 

книгам і серіалу. Українська наука у цьому сенсі дещо відстає від світових тенденцій. 

Серіал-екранізація цих романів – «Гра Престолів» – став культовим, проте критична рефлексія 

серед численних фанатів не настільки популярна. 

Мета – здіснити комплексне дослідження релігійних традицій у фентезійному світі «Гри 

Престолів». 

         Завдання: 

– встановити теоретико-методологічні підстави для аналізу релігій фентезійного світу «Гри 

Престолів»; 

– проаналізувати основні релігійні традиції та міфологічні уявлення «Гри Престолів» та їхній 

зв’язок із реально існуючими релігіями; 

Основним аргументом проти ідентичності світу «Гри Престолів» та європейського 

Середньовіччя є секуляризованість цього суспільства: наука й передавання знань пов’язані із орденом 

мейстерів, чиє служіння є служінням науці, лицарство – відокремлене від релігії. Персонажі серіалу не 

тільки вільні обирати релігію, не зазнають переслідувань за віру, але й також не заперечують 

існування інших Богів (фактично проводять різницю між шануванням і вірою). 

Прийняття смерті як неминучого порядку буття – важливий висновок релігійного світогляду 

«Гри Престолів». 
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СЕКЦІЯ: ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

 ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ 

 

ФЕНОМЕН САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В  

УКРАЇНСЬКІЙ РЕЛІГІЙНО-КУЛЬТУРНІЙ ТРАДИЦІЇ 

 

 

Автор: Харитонкіна Ксенія, вихованка Сквирського  районного 

центру дитячої та юнацької творчості, учениця 10 класу 

навчально-виховного комплексу «Сквирський ліцей – загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів» 

       Науковий керівник: Ломачинська Ірина Миколаївна,   доктор 

філософських наук, професор, керівник гуртка Сквирського 

районного центру дитячої та юнацької творчості 

 

Актуальність теми дослідження. Трансформації соціального буття, у яких перебуває 

українське суспільство в умовах сьогодення, актуалізують духовні чинники його існування, у яких 

домінантну роль відіграють релігійні ідеї та цінності. Потужним комунікаційним засобом 

культово-богослужбової практики постає сакральне мистецтво, що формується на взаємоперетині 

релігійної та мистецької практики і є дієвим засобом психологічного впливу на свідомість.  

Категорія сакрального усвідомлюється у контексті його єдності з божественним, тому воно 

викликає, передусім, релігійні почуття і, водночас, постає як естетичний першопочаток, адже 

естетичне відповідає за чуттєве сприйняття людиною навколишнього світу.  

В релігійній естетиці категорія сакрального виступає як інтегруюча сутність, оскільки 

релігійно-етичні уявлення визначають формування світу на основах добра, краси та істини. 

Водночас, сакральне мистецтво формує естетичне освоєння світу, і є не тільки на чуттєво-

споглядальному, але й на символічному рівні. У сакральному мистецтві символ постає не тільки 

умовним знаком, завдяки онтологічним законам він виявляє свій архетип. Саме за цією ж 

причиною традиційна символіка ніколи не існує поза красою: щодо духовного погляду на світ, 

краса предмету – це не що інше, як прозорість його екзистенційної сутності. 

Сакральне мистецтво є своєрідним духовним зв’язком минулого і сучасності, ключовим 

чинником формування соціальної пам’яті та духовного самовдосконалення нації. 

Відтак, існує як теоретична, так і практична доцільність здійснення комплексного 

філософсько-релігієзнавчого аналізу сутності сакрального мистецтва у національній релігійно-

культурній традиції з залученням естетичних та мистецтвознавчих напрацювань задля осмислення 

його мистецької цінності та впливу на віруючу людину.  

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: 
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1. з’ясувати сутність категорії сакрального у релігійній естетиці; 

2. дослідити жанрове розмаїття вітчизняного сакрального мистецтва; 

3. проаналізувати естетичні категорії іконопису в українській релігійній та мистецькій 

практиці; 

4. визначити особливості естетики вітчизняної храмової архітектури. 

Об’єктом дослідження є сакральне мистецтво як релігійно-естетична категорія. 

Предметом дослідження виступає феномен сакрального мистецтва у вітчизняній 

православній традиції.  

Наукова новизна проблематики науково-дослідної роботи полягає в спробі комплексного 

аналізу ролі сакрального мистецтва у формуванні духовних засад розвитку української нації. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів науково-дослідної роботи 

полягає в уточненні, поглибленні та узагальненні знань щодо релігієзнавчо-філософського аналізу 

феномену сакрального мистецтва. Одержані результати дослідження можуть бути використані  

для подальших  наукових пошуків у означеній галузі. Матеріали роботи можуть бути використані 

при розробці нормативних курсів з дисциплін релігієзнавчого та культурологічного спрямування. 

 

 

СЕКЦІЯ: ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

 ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ 

 

Канонізація  Миколи Святоші як визнання його діянь 

 

  

Автор: Грищенко Ксенія, учениця 32 групи (10 класу) 

Славутицького ліцею Славутицької міської ради 

Науковий керівник: Нечай Тетяна Олександрівна, директор 

Славутицького ліцею Славутицької міської ради, учитель-методист 

 

 

Актуальність теми. Чернігівська (на території якої розташований Славутич) та Київська 

області (до якої адміністративно відноситься місто) мають чимало спільного. В історії Київщини 

та Чернігівщини багато визначних постатей: князів, політиків, спортсменів, культурних та 

релігійних діячів,  - які своєю діяльністю поєднували ці дві області. Про одних із них написано 

вже багато, про інших ми сьогодні лише починаємо дізнаватися. Всі 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 давньоруський 

князь Святослав Давидович, більшості відомий як чернець Микола Святоша. Свій слід ця видатна 

людина залишила і в історії Києва, і в історії сіл Чернігівської області Дніпровське, Мньов та 

Пакуль, які знаходяться поруч зі Славутичем. А тому нами було вирішено провести детальне 

історичне дослідження для вивчення біографії, діянь та канонізації Миколи Святоші.  
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Дослідження означених проблем має важливе теоретичне й практичне значення. У 

теоретичному плані актуальність дослідження ролі релігійного 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 

релігійному ґрунті, необхідністю досягнення духовного консенсусу. 

Метою роботи є спроба відтворити біографічні дані Святослава Давидовича (Миколи 

Святоші), провести аналіз його діянь та розповісти про канонізацію після смерті. 

Об’єктом дослідження є постать князя Святослава Давидовича. 

Предметом дослідження є діяльність та канонізація Святослава Давидовича (Миколи 

Святоші). 

Хронологічні рамки дослідження окреслюються: нижня межа – 1080 р. орієнтовною 

датою народження Святослава Давидовича, верхня межа – 2012 р., час, коли у м. Київ поблизу 

станції метро Лісова було відкрито храм Миколи Святоші.  

Методи 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 і не підганяти їх під схему, 

вигідну сучасним політикам та релігійним діячам.  

Джерельна база. Первісну інформацію про Святослава Давидовича ми отримуємо лише зі 

списків зниклих протографів. Жодного відповідного хронології життя Святоші писемного джерела 

в оригіналі не дійшло. Певні відомості про нього містяться в літописних зведеннях княжої доби, 

синодиках і родовідних розписах. Микола Святоша вельми скупо згадується в літописах. По суті, 

він фігурує лише в одному фрагменті: повісті про осліплення Василька Ростиславича під 1097 р. 

Тут ми вперше зустрічаємо його в епізоді, що описує поразку Святополка Ізяславича від Володаря 

і Василька. Вдруге літопис згадує його в Луцьку, звідки Святошу виганяє Давид Ігоревич. Ось, 

власне, і вся «історична» біографія Святоші. Наступна згадка про нього – повідомлення про його 

постриг 17 лютого 1107 р. Про чернече життя князя ми дізнаємося з Києво-Печерського патерика, 

звідки стає відомо і його християнське ім’я Микола. 

Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні та узагальненні раніше напрацьованого 

матеріалу. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що зібрані матеріали можна використовувати 

на уроках релігієзнавства, історії, краєзнавства, а також отримані висновки можуть бути 

використані дослідниками історії Київської та Чернігівської областей. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

 Святослав Давидович був правнуком київського князя Ярослава Мудрого; 

 у літописах про Святослава Давидовича інформації досить мало; 

 1098 р. став князем у м. Луцьк; 

 17 лютого 1107 р. постригся в ченці Києво-Печерської лаври; 

 вчинок Святослава Давидовича – єдиний відомий випадок постригу давньоруського князя в 

монахи; 
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 виділив власні кошти на будівництво Троїцької надбрамної церкви, яка збереглася до 

наших днів, та шпиталю Києво-Печерської лаври, а не був їхнім будівничим; 

 на сьогодні вченими не встановлено точних років життя Святослава Давидовича; 

 після смерті Миколи Святоші села на Чернігівщині, які йому належали, передано у 

власність Києво-Печерської лаври; 

 з’ясовано, що від імені Миколи Святоші походить назва району Святошин у Києві; 

 Микола Святоша був канонізований після смерті. 

 

 

СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА 

 

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПІДЛІТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

(НА ПРИКЛАДІ ПОВІСТІ М. ПАВЛЕНКО "МОЯ КЛАСНЮЧА ДІВЧИНКА"  

ТА ФАНТАСТИЧНОЇ ПОВІСТІ В. АРЄНЄВА "ДУШНИЦЯ") 

 

 

 

Автор: Жуленко Анжеліка, учениця 11 класу Білоцерківського 

навчально-виховного об’єднання «Перша Білоцерківська гімназія – 

школа І ступеня» Білоцерківської міської ради 

Науковий керівник: Мірошник Світлана Іванівна, керівник 

гуртка Білоцерківського навчально-виховного об’єднання "Перша 

Білоцерківська гімназія – школа І ступеня" Білоцерківської міської 

ради, кандидат  педагогічних наук   

 

Актуальність дослідження зумовлена нерозкритим у педагогіці та методиці вивчення 

української літератури, але водночас потужним виховним потенціалом творів сучасної української 

літератури для підлітків, зокрема тих, які введені в нову програму з української літератури для 

позакласного читання в 9 класі. Це зумовило тему нашого дослідження – «Виховний потенціал 

сучасної української підліткової літератури (на прикладі повісті М. Павленко «Моя 

класнюча дівчинка» та фантастичної повісті В. Арєнєва «Душниця»)».  

Тому мета роботи полягає в комплексному дослідженні можливостей формування 

моральності й цінностей дев'ятикласників засобами повісті М. Павленко «Моя класнюча 

дівчинка» та фантастичної повісті В. Арєнєва «Душниця».  

Об’єктом дослідження є виховний потенціал сучасної української підліткової літератури (на 

прикладі повісті М. Павленко «Моя класнюча дівчинка» та фантастичної повісті В. Арєнєва 

«Душниця»). Предметом вивчення обрано тематику та провідну ідею повісті М. Павленко «Моя 

класнюча дівчинка», проблеми, порушені у фантастичній повісті В. Арєнєва «Душниця», виховні 

можливості творів щодо формування кожного підлітка як особистості, сприяння духовному та 

моральному збагаченню дев’ятикласників, розвитку в них національних і загальнолюдських 

цінностей, а також організацію вивчення зазначених творів.  
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Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше проаналізовано тематику 

та провідну ідею повісті М. Павленко «Моя класнюча дівчинка», проблеми, порушені у 

фантастичній повісті В. Арєнєва «Душниця», у контексті виховних можливостей творів щодо 

формування особистості підлітка, сприяння духовному та моральному збагаченню 

дев’ятикласників, розвитку в них національних і загальнолюдських цінностей, визначено способи 

організації вивчення зазначених творів; поглиблено теорію виховання та методику вивчення 

української літератури щодо художньої літератури як цінності й засобу виховання і формування 

особистості.   

У ході дослідження зроблено такі загальні висновки: 

– процес виховання – це динамічне складне педагогічне явище, що означає активну 

взаємодію (співробітництво, партнерство) вихователя та вихованців, спрямовану на засвоєння 

вихованцями в різних видах діяльності моральних цінностей та орієнтирів суспільства, 

національних традицій, інтелектуальних надбань людства, на особистісний усебічний розвиток 

школярів із метою їх самореалізації, самоствердження як гармонійно розвиненої особистості; 

– художня література завдяки поліфункціональності здатна потужно впливати на 

особистість: сприяти розвитку світогляду особистості, її мовлення, загальної і художньо-

естетичної культури, загалом, вихованню, формуванню і перетворенню особистості; 

– на уроках літератури учитель має організувати вивчення життєпису письменника, аналіз 

твору чи образів-персонажів таким чином, щоб надати можливість учням самостійно осмислити 

світогляд та моральні принципи митця, моральність (чи навпаки) образів-персонажів, їх думки, 

почуття, переживання, співвіднести їх цінності із внутрішніми налаштуваннями та духовними 

орієнтирами і в такий спосіб творити власну моральність і систему цінностей; 

– аналіз нових творів сучасних українських письменників – повісті М. Павленко «Моя 

класнюча дівчинка» та фантастичної повісті В.Арєнєва «Душниця», – показав, що тематичне та 

ідейне наповнення творів має потужний виховний потенціал завдяки актуальності та сучасності їх 

тематики, а також відповідності змісту художніх творів віковим особливостям і особистісним 

потребам дев’ятикласників, кожен із яких формується як особистість, та щодо можливостей 

впливу на їх становлення. 

– важливо організовувати вивчення цих творів на уроках позакласного читання в такий 

спосіб, щоб літературний твір був осмислений кожним учнем на основі мислительного пошуку, 

коли почуття й переживання образу-персонажа стають переживанням дев’ятикласників, а аналіз 

твору забезпечить опанування підлітками моральних орієнтирів і цінностей. Це забезпечить 

застосування методів навчання, які передбачають роботу у групах та спільне обговорення, 

наприклад, евристичної бесіди, «Мозкового штурму», «Кола ідей», «Каруселі», проектної 

навчальної діяльності. 
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА 

 

СПЕЦИФІКА ПОШИРЕННЯ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР  

У МИРОНІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

 

        

        Автор:  Резніченко Анжеліка, вихованка  Комунального закладу 

Миронівської районної ради «Миронівський район ний центр дитячої 

та юнацької творчості»                                         

         Науковий  керівник: Лобода  Ольга  Іванівна, керівник гуртка 

Комунального  закладу Миронівської районної ради «Миронівський 

районний центр дитячої та юнацької твор чості» 

 

 

Актуальність роботи. Необізнаність дорослих і педагогів у питаннях молодіжних 

субкультур породжує розмаїття проблем в учнівському середовищі. Наслідком цього є зростання 

кількості різного роду девіацій у поведінці. Для  зменшення стихійних процесів у молодіжних 

субкультурах, перешкодження негативного впливу, необхідно керувати цим процесом на науково- 

обґрунтованому рівні, щоб не зашкодити ані молодій людині, ані суспільству. Це зумовило тему 

нашого дослідження – «Специфіка поширення молодіжних субкультур у Миронівському 

районі». 

Мета дослідження полягає в теоретичному та практичному дослідженні  сутності, структури 

і класифікації молодіжних субкультур, виявленні специфіки їх поширення серед підлітків 

Миронівського району, вивченні питання щодо впливу молодіжних субкультур на учнівську 

молодь, попередженні негативного впливу на особистість підлітків. 

Об’єкт дослідження: специфіка поширення молодіжних субкультур серед підлітків 

Миронівського району. 

Предмет дослідження: молодіжні субкультури, їх сутність, особливості поширення, 

негативні чинники впливу субкультур на особистість підлітків.    

Методи дослідження: теоретичні – аналіз наукової літератури з проблеми дослідження, 

аналізу, узагальнення; емпіричні – бесіда, анкетування. 

Наукова новизна роботи полягає у виявленні специфіки поширення молодіжних субкультур 

у Миронівському районі; у розробленні рекомендацій  педагогам і батькам щодо роботи з 

підлітками з питань молодіжних субкультур, рекомендацій для учнів та батьків щодо 

попередження негативного впливу на учнівську молодь.  

Теоретичне значення роботи полягає в поглибленні теорії педагогіки, філософії та 

суспільствознавства щодо специфіки поширення молодіжних субкультур в регіоні; розробленні на 

цій основі рекомендацій із метою оптимального керування цими процесами з тим, щоб сприяти 

духовному розвитку підлітків, формуванню їх особистості.  

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання його матеріалів та 

висновків у навчально-виховній роботі загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, у 

викладанні курсів за вибором, факультативів.         
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У ході дослідження зроблено такі загальні висновки: 

– молодіжна субкультура – це сукупність специфічних соціально-психологічних ознак, 

які впливають на стиль життя та мислення окремих груп людей і дозволяють їм усвідомити і 

утвердити себе як не схожих на інших представників соціуму; 

- більшість субкультур поруч із позитивними рисами мають негативні характеристики, вступ 

до них може бути небезпечним для підлітків; 

- субкультури – це важливий і невід’ємний елемент у процесі розвитку національної 

культури. Головне – це проводити своєчасний державний контроль над розвитком та 

функціонуванням субкультур, спрямовувати їх діяльність для блага національної культури; 

 –   молодіжні  субкультури,  поширені у нашому районі, мало відрізняються від специфіки 

поширення субкультур в Україні. Кожна субкультура має свої плюси і мінуси. Вони позитивно 

впливають на розвиток творчих здібностей, дають можливість спілкуватися з однодумцями, 

зменшується рівень тривоги, загостреної потреби в розумінні. Негативний вплив включає багато 

факторів – нездоровий спосіб життя (алкоголь, наркотики), порушення громадського порядку, 

насилля, суїциди; 

 –  батьки розуміють, що молодіжні субкультури мають позитивний, але в більшості 

негативний вплив на їхніх дітей, тому бачать необхідність у проведенні роботи, яка б попередила 

негативний вплив молодіжних субкультур на підлітків; 

 – для попередження негативного впливу субкультур на неповнолітніх потрібно проводити 

роботу щодо роз’яснення учням сутності кожної із субкультур, її позитивного і негативного 

впливу, виведення молодіжних субкультур з «підпілля», створення гуртків, секцій відповідно до 

захоплень дітей;                      

 – на основі проведеного дослідження та отриманих результатів розроблено рекомендації для 

педагогів і батьків щодо роботи з підлітками з питань молодіжних субкультур, для учнів та батьків 

щодо попередження негативного впливу молодіжних субкультур на учнівську молодь; 

– проблема молодіжних субкультур, їх вплив на формування юної особистості є актуальною 

та вагомою для сучасної педагогіки. 
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА 

 

ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШИХ 

ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ПІСОЧНОЇ  АНІМАЦІЇ 

 

 

 

Автор: Турчин Софія Олексіївна, вихованка Васильківського 

міського центру дитячої та юнацької творчості 

  Науковий керівник: Розумнюк Антоніна Анатоліївна, 

керівник гуртка Васильківського міського центру дитячої та 

юнацької творчості 

Важливим принципом Нової української школи є орієнтація на потреби та  самореалізацію 

дитини у сучасному суспільстві, становлення її творчого потенціалу. Дитина повинна бути 

самодостатньою, мати активну життєву позицію в майбутньому. У зв’язку з цим одним із 

важливих завдань є формування  художньо-творчої активності у дітей, починаючи з дошкільного 

віку. Саме цій проблемі ми присвятили своє дослідження. Нашою метою було дослідити 

педагогічні умови формування художньо-творчої активності старших дошкільників засобами 

пісочної анімації, визначити критерії та показники художньо-творчої активності дітей старшого 

дошкільного віку. В процесі  дослідження, на підставі визначених критеріїв, ми провели 

діагностику сформованості художньо-творчої активності старших дошкільників у студії пісочної 

анімації Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості на початку навчального 

року та в кінці. 

В результаті дослідження нами встановлено, що у дітей старшого дошкільного віку, які 

займалися пісочною анімацією протягом навчального року,  зріс рівень сформованості художньо-

творчої активності. Ми вважаємо, що  важливими умовами цього є правильно підібрані форми 

роботи та методи підтримки індивідуального самовираження особистості, а також різноманітність 

способів реалізації художнього образу в пісочній анімації. 

Матеріали нашого дослідження можуть бути використані педагогами  позашкільних 

навчальних закладів, вихователями дошкільних навчальних закладів під час занять зі старшими 

дошкільниками з пісочної анімації, а також допоможуть під час створення і впровадження 

програми гурткової роботи з пісочної анімації.   
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА 

 

 

ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 В УМОВАХ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

 

 

Автор: Ходаківська Анна, учениця 10 класу Пісківської 

гуманітарної гімназії Пісківської ОТГ 

Науковий керівник: Ковальчук Лідія Анатоліївна, вчитель 

української мови та літератури Пісківської гуманітарної гімназії 

Пісківської ОТГ, старший вчитель 

 

Актуальність дослідження: виховання лідерських якостей особистості як шлях до 

відродження практики справжнього самоврядування й самовідповідальності є одним з 

найважливіших завдань в умовах процесу децентралізації, зокрема на етапі створення об’єднаних 

територіальних громад. 

Мета роботи: виявлення найбільш ефективних методів та прийомів розвитку лідерських 

якостей, спрямованих на виховання соціальної компетентності старших школярів в умовах 

об’єднаної територіальної громади. 

Завдання науково-дослідницької роботи: розглянути понятійний апарат досліджуваної 

теми, провести констатувальний експеримент із виявлення учнів, схильних до лідерства, 

змоделювати кластер якостей сучасного лідера, ознайомитися з найефективнішими методами та 

прийомами роботи із старшокласниками, застосовувати їх у практичній діяльності. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що на базі аналізу лідерських якостей 

старшокласників розкрито необхідність формування людей активної життєвої позиції, 

запропоновано ефективні прийоми та методи формування особистості в нових соціальних умовах. 

У ході виконання роботи зроблено висновки:  

1.  Лідерство є багатогранним різноплановим процесом, що залежить від особистих 

якостей індивіда, ситуацій, у які він потрапляє, групи, в якій діє, завдань, які вирішує, стилю 

управління, який обирає, спроможності ефективно досягати потрібних результатів, 

трансформувати мотиви послідовників, бути моральним авторитетом. 

2. На основі різних класифікацій було змодельовано кластер якостей лідера об’єднаної 

територіальної громади. 

3. Під час практичної частини дослідження у чотирьох навчальних закладах 

Пісківської об’єднаної територіальної громади було проведено тестування, яке дало змогу виявити 

ступінь вираження лідерських якостей у респондентів-старшокласників. 
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4. Проблему виховання молодих лідерів можна розв’язати шляхом підготовки та 

навчання людини майбутнього, яка відповідає вимогам ХХI століття. Тому необхідним є 

створення школи молодого лідера громади, де за допомогою ефективних методів та прийомів 

можна буде реалізувати організаторські здібності кожного, навчити самостійно мислити, 

генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення. 

5. Створення об’єднаних територіальних громад слід розглядати як своєрідну 

ситуацію, у якій можлива ефективна діяльність групи, якщо кваліфіковані фахівці, виконуючи 

конкретні завдання, виступатимуть у ролі керівників-організаторів, володітимуть відповідним 

набором якостей. 

Практичне значення: матеріал дослідження може бути використаний у навчально-виховній 

роботі з учнями загальноосвітніх шкіл, студентами, засобами масової інформації та іншими 

інституціями, що вивчають проблеми та шляхи здійснення децентралізації. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА 

 

НОВИННА ГРАМОТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК МЕДІАКУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ 

  

 

 

Автор: Сибірська Анна, учениця 41 групи (11 класу) 

Славутицького ліцею Славутицької міської ради 

Науковий керівник: Руденко Майя Феліксівна, член 

Спілки журналістів України, керівник групи у зв’язках з 

громадськістю та пресою ЧАЕС, керівник гуртка 

журналістики Палацу дітей та молоді 

 

Світ навколо нас є інформативним, тобто таким, який весь час продукує, надає та спонукає 

отримувати та передавати інформацію. Кожна людина, незалежно від віку, статі, соціальних 

уподобань та ознак, є частиною цього світу, отже, й учасником інформаційного простору. Участь у 

процесі інформування у якості інформатора або інформованого є невід'ємною частиною розвитку 

та становлення сучасної людської цивілізації. 

В умовах перенасиченості власного та суспільного інформаційного просторів інформацією 

відомий вислів: «Той, хто володіє інформацією, – володіє світом» втрачає актуальність, адже 

інформаційні повідомлення отримують усі, але світом володіє лише той, хто вміє вирізнити із 

загального потоку лише перевірену, правдиву та оперативну інформацію. 

Головний складник щоденного інформування — новина, а отже, новинна грамотність — 

новий вид грамотності, життєво необхідний людині 21 століття. Як знаходити потрібну 

інформацію і переконуватися в її правдивості, як відокремлювати пропаганду і маніпуляції від 

фактів, як фільтрувати інформацію в ситуаціях конфлікту, як забезпечити власну інформаційну 
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безпеку — ось новий виклик суспільства, особистості, яка живе в умовах інформаційного світу. 

Для досягнення цих цілей людина має отримати медіаосвіту. 

Медіаосвіта — частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві 

медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою 

мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні 

(комп'ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 

— це сукупність знань, 

навичок та умінь, які дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати і створювати 

повідомлення різних жанрів і форм для різних типів медіа, а також розуміти й аналізувати складні 

процеси функціонування медіа в суспільстві та їхній вплив. 

Мета роботи полягає у комплексному дослідженні принципів формування контенту новин, 

правил новинної грамотності; вивченні рівня критичного сприйняття інформації у новинах. 

Дослідницька частина роботи виконана шляхом опитування респондентів із різних соціальних і 

вікових груп за допомогою анкетування. 

Об’єкт дослідження: наукові праці українських і зарубіжних учених з новинної грамотності, 

теорії журналістики, медіаосвіти та медіакультури. 

Предмет дослідження:  новинна грамотність, її правила і принципи, роль у формуванні 

медіакультури особистості. 

Актуальність: під час  інформаційної  війни  необхідно бути медіаграмотними і розумітися 

на принципах формування новин, уникати  маніпуляцій з боку ЗМІ. Зокрема, грамотне 

формування персонального новинного контенту стане запорукою особистої інформаційної 

безпеки кожного. 

Новизна роботи: Нами розроблено анкету з метою вивчення рівня критичного сприйняття 

інформації у новинах із включенням до складу запитань завідомо неправдивих або провокативних 

тверджень, що стимулювало опитуваних споживачів інформації до її аналізу. Здійснене 

опитування дозволило нам зробити висновки й узагальнення щодо особливостей сприйняття 

новинної інформації, її критичного осмислення реципієнтами. 

Завдання науково-дослідницької роботи: 

1.Дати загальну характеристику стану вивчення новинної грамотності у вітчизняній і 

зарубіжній науковій літературі. 

2. Описати правила побудови новини та механізм формування новинного контенту. 

3. Визначити маніпулятивні чинники, що впливають на спотворення формування та 

сприйняття новини. 

4. Узагальнити поради щодо вироблення навичок новинної грамотності на основі 

осмислення наукової літератури з досліджуваної проблеми. 

5. Розробити власну анкету вивчення рівня критичного сприйняття новинної інформації та 

здійснити опитування. 

6. Описати та проаналізувати результати опитування. 

Розвиток  медіакультури особистості, формування її медаграмотності є важливим чинником 

неможливості маніпулювання громадською думкою і є запорукою сталого розвитку суспільства. 

 



 

 

227 

 

СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА 

 

МЕМИ ЯК ЗAСIБ СПIЛКУВAННЯ В IНТЕРНЕТ-ПРОСТОРI 

  

        Автор: Кушпiй Дмитро, учень 11 клaсу Комунального 

закладу Київської обласної ради «Фaстiвський лiцей-iнтернaт» 

Науковий керівник: Божко Iннa Григорiвнa, учитель 

технологiй тa мистецтва Комунального закладу Київської 

обласної ради «Фaстiвський лiцей-iнтернaт», старший 

вчитель 

 

Сьогоднi вaжко уявити комунiкaцiю без мемiв, особливо в Iнтернетi. Вони постiйно з’являються, 

зaхоплюють комунiкaтивний простiр, a потiм зникaють. Мемом ввaжaється будь-якa iдея, символ, 

мaнерa aбо обрaз, який свiдомо чи несвiдомо передaється вiд людини до людини через мiмiку, жести, 

вiдео, мову тощо. В iнформaцiйному суспiльствi зaсилля мемiв, якi aктивно iснують у блогaх, чaтaх, нa 

форумaх, у реклaмi, нa телебaченнi, у мовi мiльйонiв людей, стaло приховaним фaктором формувaння 

громaдської думки, тобто соцiaльно-культурним явищем, яке впливaє нa формувaння суспiльствa. 

Aктуaльнiсть дослiдження полягaє у тому, що кiлькiсть користувaчiв мережi Iнтернет з 

року в рiк зростaє, тaк сaмо, як i популярнiсть онлaйнових медia, соцiaльних мереж, a отже, 

постiйно зростaє i кiлькiсть мемiв. Дослiдження того, чи розумiють цi меми користувaчi мережi 

Iнтернет, може бути першим кроком до ширшого тa повнiшого дослiдження цiєї теми, a тaкож до 

крaщого розумiння смaкiв, звичок тa iнформaцiйної поведiнки користувaчiв укрaїнського 

Iнтернет-простору.  

Метою дослiдження є: виявлення особливостi формувaння тa впливу iнтернет-мемiв нa 

комунiкaтивнi процеси сучaсного iнформaцiйного суспiльствa. Нaше дослiдження передбaчaє 

виконaння тaких зaвдaнь: aнaлiз комунiкaтивної функцiї мемiв, популярних в Iнтернет-просторi; 

визнaчення того, нaскiльки обрaнi iнтернет-меми є впiзнaвaними серед aктивних користувaчiв 

укрaїнського онлaйнового простору; з’ясувaння рiвня розумiння aктивними користувaчaми 

укрaїнського Iнтернет-простору впiзнaвaних мемiв; визнaчення помилок, яких можуть 

припускaтись журнaлiсти, що використовують меми у своїх мaтерiaлaх. 

Об’єктом дослiдження є процес спiлкувaння в iнформaцiйному суспiльствi через iнтернет-

меми. Предмет дослiдження: нaйрозповсюдженiшi меми в Iнтернет-середовищi. 

Роботa склaдaється зi вступу, двох роздiлiв, висновкiв, списку використaних джерел тa додaткiв. У 

першому роздiлi предстaвлено огляд дослiджень з дaної aбо схожої темaтики тa лiтерaтури, у якiй 

пояснюються поняття, якими ми оперуємо у дослiдженнi. У другому роздiлi описaно методологiю 

дослiдження. Для дослiдження було використaно метод контент-aнaлiзу. Нa другому етaпi дослiдження, 

щоб дaти вiдповiдь нa дослiдницьке зaпитaння, було використaно метод опитувaння (склaдено aнкету), a 

потiм – контент-aнaлiз одержaних результaтiв опитувaння. Для крaщої вiзуaлiзaцiї усiх числових 

покaзникiв побудовaно дiaгрaми. Нaведений aнaлiз результaтiв опитувaння по кожному мему окремо, a 

тaкож узaгaльнений для усiх мемiв. У висновкaх роботи предстaвлено вiдповiдь нa постaвлене 
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дослiдницьке зaпитaння, a тaкож сформульовaнi прaктичнi рекомендaцiї журнaлiстaм щодо використaння 

мемiв у своїх мaтерiaлaх. 

Нa нaшу думку, iнтернет-меми є особливим iнструментом комунiкaцiї, тому що вони, по-

перше, є зaсобом спiлкувaння й виконують комунiкaтивну функцiю; по-друге, мaють 

iнформaцiйне нaвaнтaження й передaють певнi знaння; по-третє, реaлiзують функцiю збереження 

й поширення iнформaцiї про трaдицiї, реaлiї сьогодення, сучaсну культуру; по-четверте, 

вирaжaють певнi емоцiї тa почуття; по-п’яте, впливaють нa спiврозмовникa, викликaючи в нього 

певну реaкцiю.  

Ввaжaємо, що феномен iнтернет-мемiв полягaє в тому, що вони мaють зaгaльнозрозумiлу 

конотaцiю для бiльшостi користувaчiв мереж, чaтiв, блогерiв тa iн. Це певною мiрою консолiдує 

суспiльство, aдже тих, хто побaчив iнтернет-мем, об’єднує знaння нaписaного, схоже стaвлення до 

явищa, реaкцiя нa нього. 

Популярнiсть iнтернет-мемiв демонструє, що духовнa культурa укрaїнцiв трaнсформується 

вiдповiдно до нaуково-технiчного прогресу, стaючи й жaртiвливою, i мaсовою, i рaцiонaльною з 

погляду використaння ресурсiв чaсу тa простору. Позитивнi й негaтивнi нaслiдки цього 

потребують додaткового ретельного aнaлiзу.  

Тaким чином, можнa стверджувaти, що меметичнiсть є однiєю з основних рис культури 

вiртуaльних соцiaльних мереж. Зa результaтaми проведеного дослiдження нaми виявлено, що в 

соцiaльних мережaх Facebook тa Instagram перевaжaють креолiзовaнi меми. Креолiзозaцiя нaдaє 

мему експресивностi тa несе в собi приховaну iнформaцiю.  Можемо зробити висновок, що зростaє 

кiлькiсть мемiв, якi носять у першу чергу iнтернaцiонaльний хaрaктер, що не зaперечує впливу нa 

iнтернет-користувaчiв локaльних мемiв. Комунiкaтивнa роль мемiв зa рaхунок їх 

iнтернaцiонaльностi, безумовно, зростaтиме. Локaльнi ж меми бiльшою мiрою вiдiгрaють роль 

мaркерa «свiй – чужий», i кiлькiсть їх невеликa.  

 

СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА 

 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА У МЕДІАПРОСТОРІ 

 

  

Автор: Товкун Інна, учениця 11 класу Переяслав-

Хмельницької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 

Науковий керівник: Турчанінова Олеся Василівна, 

учитель української мови та літератури Переяслав-

Хмельницької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 

 

Українська мова – це національна мова українського народу та державна мова України.  

Актуальність дослідження. Питання мовної культури українського медіапростору на 

сучасному етапі формування України як суверенної держави є дуже актуальним тому, що мова є 
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найважливішим засобом людського спілкування та інтелектуального розвитку особистості, 

визначальною ознакою держави, безцінною і невичерпною скарбницею культурного надбання 

народу. З мовної культури починається сама держава. 

Метою дослідження є визначення оптимальних умов впливу засобів масової інформації на 

формування національної свідомості громадян України як основи консолідації суспільства на 

підставі дослідження сучасного стану функціонування вітчизняних ЗМІ, визначення особливостей 

реалізації державної інформаційної політики в сучасних умовах, охарактеризувати особливості 

використання мультимедійності в інтернет-ЗМІ, визначення поняття мови ЗМІ та аналіз специфіки 

її функціонування на тлі медіа текстів, з’ясувати роль культури мовлення у формуванні 

журналістської майстерності. 

Досягнення цієї мети зумовлює розв’язання низки завдань: з’ясувати роль засобів масової 

інформації у процесах формування національної свідомості громадян України; визначити поняття 

культури мови (мовлення) та її комунікативні ознаки, виявити основні порушення літературних 

норм у медіатекстах, окреслити основні шляхи їх уникнення та підвищення культури мовлення й 

журналістської майстерності. 

Об’єкт дослідження – засоби масової інформації. 

Предмет дослідження – становлення та функціонування української літературної мови у 

засобах масової інформації. 

Методика дослідження обрана відповідно до мети і завдань наукового дослідження. 

Системний метод зорієнтував дослідження на розкриття цілісності поняття засобів масової 

інформації та тих механізмів, які її забезпечують. Принцип протиріччя дає можливість розглядати 

суперечності між ідеальною моделлю функціонування засобів масової інформації і реальним 

станом діяльності ЗМІ в сучасному суспільстві.  

Наукова новизна роботи.  Зберігаючи культуру мови і мовні традиції, все ж потрібно 

позитивно сприймати такі явища, як колоквілізація і сленгізація, які свідчать не про що інше, як 

про реальне функціонування і розвиток мови в суспільстві. Добре було б, аби зміст діяльності 

телебачення був найоптимальнішим найперше у пізнавальному і об’єктивному сенсі, а 

грамотність висловлювань ведучих і гостей була не проблемою, а приємним бонусом для глядачів. 

Наголошую ще, що ніколи не варто боятися щось сказати неправильно, помилитися, адже на 

помилках вчаться, і тільки той, хто справді прагне й хоче досягти успіху у чомусь, має найбільше 

шансів це зробити. Плекати мову потрібно і боротися за її чистоту також, тож не забуваймо, що ми 

– українці і це наш незмінний святий обов’язок.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути 

використані в подальших дослідженнях. 

 Результати проведеного дослідження дозволяють сформувати цілісне уявлення про існуючі 

теоретико-методологічні концепції діяльності засобів масової інформації  в оптимізації процесу 

демократизації мас-медіа.  
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СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА 

 

КОНВЕРГЕНТНІ МЕДІА: ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ 

ПОГЛЯДІВ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ МЕДІЙНИХ ПРАКТИК 

 

     

        Автор: Маруняк Катерина, учениця 10 класу 

Великополовецького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа I-III ступенів – дитячий садок» 

Сквирського району 

Науковий керівник: Хіврич Світлана Миколаївна, вчитель 

української мови та літератури Великополовецького навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів – 

дитячий садок» Сквирського району 

Актуальність теми: Оскільки традиційні засоби масової інформації (звичайні газети, 

журнали, радіо, телебачення) застаріли і не встигають подавати інформацію відповідно до вимог 

часу, то почали з’являтися нові медіа, що отримали назву «конвергентні». Конвергентні, або нові 

медіа, – це поєднання цифрових технологій, Інтернету (відеоблоги, персоналізований контент, 

стрімінг та ін.), телебачення, радіо та нових каналів комунікацій. Нові медіа потребують детального 

дослідження та аналізу, адже вони ще маловивчені і не досліджені у всіх можливих сферах.  

Об’єкт дослідження: Нові конвергентні медіа, що з’явились у зв’язку із Революцією Гідності 

(2013-2014 р.), їхній подальший розвиток в Україні. 

Предмет дослідження: Сучасна конвергентна журналістика. 

Ступінь дослідження проблеми. Для того, щоб дослідити обрану проблему, ми зверталися до 

наукових робіт Л.Мудрак, Є.Цимбаленка, В.Кулика, Ю.Половинчак, Д.Проценка, Д.Тупчієнка та 

інших. Також було використано багато закордонних джерел, оскільки ця тема краще досліджена 

зарубіжними науковцями. Тема нова, тому більшість літератури міститься в Інтернеті.  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у детальному аналізі 

конвергентних медіа з точки зору сучасного журналістського дискурсу та у вивченні впровадження 

нових технологій конвергентних медіа на регіональному рівні.  

Завдання: з’ясувати передумови виникнення конвергентних медіа в Україні; дослідити 

тенденції, засоби виникнення та особливості роботи нових медіа в сучасному медіапросторі; 

проаналізувати процес конвергенції ТБ та Інтернету; описати нові формати, що виникли у зв’язку з 

появою конвергентних медіа; дослідити та класифікувати усі наслідки процесу конвергентизації; 

розглянути соціальні мережі як різновид конвергентних медіа; описати нові правила роботи 

сучасних конвергентних журналістів; систематизувати усі дослідження у галузі конвергентної 

журналістики.  

Методи дослідження. Для того, щоб дослідити обрану тему, ми використали такі методи: 

• Емпіричні (спостереження, дослідження, порівняння, узагальнення); 

• Історичні (порівняння конвергентних медіа зі звичними); 
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• Методи наукового пізнання (наукові, спеціальні); 

• Методи теоретичного пізнання (загальнологічні методи); 

Наукова новизна одержаних результатів. Було систематизовано дані про конвергенцію, 

досліджено соціальні мережі, статус нових конвергентних медіа. 

Практичне значення одержаних результатів. Робота може використуватись як джерело 

написання доповідей, контрольних, курсових та дипломних робіт.  

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 на уроці української мови у 10 класі профільного напряму 

«Урок мовлення. Доповідь на наукову тему»; використовувалися матеріали власних статей у 

газетних публікаціях, у дописах у Facebook та Instagram, на сайті школи. 

Структура та обсяг роботи. Науково-дослідницька робота складається із вступу, чотирьох  

розділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг роботи складає 60  сторінок, 

основний зміст викладено на 36 сторінках, список використаних джерел включає 86  найменувань. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА 

 

НАПИСИ НА ОДЯЗІ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ЯК КЛЮЧ ДО ВІДКРИТТЯ 

ОСОБИСТОСТІ 

 

 

 

Автор: Ганіченко Катерина, учениця 11 класу Гребінківської 

гімназії Васильківського району 

Науковий керівник: Фокіна Юлія Юріївна, вчитель іноземної мови, 

заступник директора Гребінківської гімназії Васильківського району, 

старший вчитель 

На сьогодні в гардеробі будь-якого підлітка є одяг з прикрасами у вигляді написів. Даний 

стиль, що давно заволодів Європою і Америкою, завойовує все більшу популярність і серед 

української молоді. Ці написи можуть надати нам  багато інформації: про сферу інтересів свого 

власника, про рівень володіння англійською мовою і про рівень культури. Однак чи враховують 

власники речей смислове навантаження написів на одязі, особливо, якщо вони написані 

іноземною, найчастіше англійською мовою? Ми вирішили дослідити англійські написи на одязі і 

запропонувати підліткам задуматися, перш ніж купити модну футболку, пуловер або джинси.  Чи 

можна не звертати уваги на написи на одязі, чи варто бути розбірливими у виборі таких речей? 

Наше дослідження націлене на пошук відповіді на ці питання.  

Об’єктом вивчення є написи іноземною мовою на одязі учнів гімназії.  

Предметом дослідження нашої роботи є та інформація, яку несуть написи на одязі.  
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Мета роботи - встановити обізнаність людей при придбанні одягу із написом. 

Проаналізувати залежність смислового навантаження написів на одязі від рівня володіння 

англійською мовою.   

Для досягнення поставленої мети було необхідно вирішити декілька завдань:  

1. Опрацювати історію виникнення написів на одязі, на футболках зокрема;  

2. Провести анкетування серед учнів гімназії і з’ясувати: ступінь популярності футболок з 

написами; причини придбання такого одягу; чи  впливає вік на свідомий вибір одягу з написом; 

рівень обізнаності змісту написів. 

3. Узагальнити отримані дані і дійти до певного висновку.  

Робота проводилася поетапно:  

• На підготовчому етапі було проаналізовано різні інформаційні джерела.   

• На наступному етапі проведено аналіз значень і зроблено порівняння зібраних написів з 

різних аспектів.  

• На третьому було організовано роботу над авторським проектом «Власна футболка».   

• На завершальному етапі були сформульовані висновки, оформлені результати. 

Під час виконання дослідження були використані елементи пошукового і аналітичного 

методів:   

 аналіз літератури та матеріалів мережі Internet; 

 анкетування і співбесіда; 

 проведення опитування в групі в соціальній мережі; 

 узагальнення і класифікація аналізованого матеріалу. 

Практична значимість роботи у тому, що вона дозволить задуматися про відповідальність 

за вибір одягу з англомовними написами. Дана робота буде корисна і цікава тим, що дозволить 

учням обдумано підходити до вибору одягу з написами, у результаті підвищиться як загальний 

рівень культури школярів, так і їх інтерес до вивчення мов. 
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СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА 

 

СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У МОВІ 

МОЛОДІЖНОГО ПЕРІОДИЧНОГО  ВИДАННЯ  – ГАЗЕТИ «УКРАЇНА МОЛОДА» ТА В 

МОЛОДІЖНОМУ ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

  

Автор: Пилипенко Олександра, учениця 11 класу 

Білоцерківської гімназії №2 

Науковий керівник: Наконечна Оксана Борисівна, учитель 

української мови та літератури Білоцерківської гімназії №2 

 

 

Сучасний публіцистичний текст – динамічний об’єкт дослідження, який відображає рух 

мовної системи, а також формує нові тенденції у розвитку мовної ситуації. 

Фразеологічні звороти є невичерпним джерелом посилення експресивності та поглиблення 

логізації викладу, тому до них часто вдаються не лише у красному письменстві, але й у засобах 

масової інформації. Зокрема в публіцистиці. Коли  фразеологізми вживаються недоречно, вони 

викликають негативний відгук у читачів, а коли вдало підібрані – заохочують до читання. 

Об’єкт  дослідження – періодичні видання як основний вид документа, який призначений 

для розповсюдження інформації. 

Предметом дослідження є стилістична трансформація фразеологізмів на прикладі 

періодичного видання «Україна молода». 

Метою роботи є вивчення використання фразеологічних одиниць на прикладі періодичного 

видання «Україна молода» та у молодіжному середовищі. 

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: 

- ознайомлення з науковою літературою; 

- аналіз впливу стилістики на фразеологічні одиниці у періодичних виданнях; 

- дослідження фразеологічних одиниць у періодиці; 

- проведення опитування серед молоді щодо практичного використання усталених виразів; 

- використання фразеологізмів у власних статтях.  

Базою дослідження є українське періодичне видання «Україна молода». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

234 

 

СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ЦІННІСНИЙ ПРІОРИТЕТ  

СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: МАСМЕДІЙНИЙ ВИМІР 

 

          

Автор: Прокопенко Юлія, учениця 10 класу Бучанської 

Української гімназії  

Науковий керівник: Газізова Олена Олександрівна, 

кандидат історичних наук, вчитель українознавства Бучанської 

української гімназії 

 

Мета роботи – дослідження преференцій української мови в сучасних мас-медіа, визначення 

функціонально-стильових та жанрових особливостей української мови в інтернет-комунікаціях. 

Результат дослідження полягає в розробці рекомендацій стосовно комплексу заходів для 

державних, громадських та інших структур, щодо збільшення української мови в масмедійному 

середовищі України, наповненні його якісними україномовними та патріотично спрямованими 

медійними продуктами. 

У ході виконання роботи зроблено висновки, що мовна ситуація в Україні позначена 

домінуванням російської мови у ключових сферах медіапростору. Завдяки прийнятим 

законодавчим документам, які встановлюють квоти на використання української мови в радіо і 

телеефірах, а також активній позиції громадськості щодо українізації медіаресурсів, сьогодні ми 

спостерігаємо позитивну тенденцію у використанні української мови в медіапросторі і 

сподіваємось, що це дасть поштовх для розвитку україномовних медійних проектів. 

Провівши соціологічне дослідження серед старшокласників гімназії, ми визначили, що учні в 

сучасному медійному просторі надають преференції українській мові, хоча більшість 

послуговується в Інтернет-комунікаціях та при перегляді фільмів, телепередач, прослуховуванні 

музики російською. Сучасна молодь підтримує введення мовних квот і виступає за створення 

якісної україномовної масмедійної продукції.   

Виходячи з нашого дослідження, ми пропонуємо рекомендації до органів державної влади та 

громадських організацій щодо збільшення префренцій української мови в масмедійному 

середовищі України, наповненні його якісними україномовними та патріотично спрямованими 

медійними продуктами: 

–   надати закладам загального відвідування преференції за використання виключно 

української мистецької продукції; 

–   створити програми з обміну учнями між Східною і Західною Україною; 

–   створити якісні пізнавальні науково-популярні україномовні програми на   телебаченні з 

відповідним дублюванням в інтернеті для учнів різних вікових    категорій; 

–    проводити кінопокази сучасного українського кіно із запрошенням відомих українських 

режисерів, акторів для учнівської молоді. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

КУЛЬТ ГЕРОЇВ КРУТ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ПАМ’ЯТІ 

 

  

Автор: Мадей Анна, учениця 11 класу Навчально-виховного 

комплексу «Узинська гімназія» Білоцерківського району 

Науковий керівник: Пасічник Наталія Сергіївна, доцент 

кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Білоцерківського інституту економіки та управління Університету 

«Україна», кандидат історичних наук, доцент 

 

Актуальність теми дослідження. Невдовзі, у січні 2018 року, Україна відзначатиме 

сторіччя бою під Крутами – події, яка набула для української нації символічного значення, стала 

прикладом героїзму та жертовності борців за її незалежність. Крутянська битва є одним з 

найважливіших сюжетів сучасної історичної пам’яті, що має велике значення для української 

ідентичності. Тому дослідження репрезентацій тих подій у різні історичні періоди і формування 

«Легенди Крут» становить значний дослідницький інтерес. Тим більше, у науковій літературі 

бракує комплексного дослідження формування й розвитку культу «Героїв Крут» від його 

виникнення й до сьогодення, коли культивування цієї події набуло нового звучання. 

Мета роботи: дослідити відображення битви під Крутами в українській історичній пам’яті 

та розкрити інтерпретації тих подій офіційною владою та громадськістю у різні періоди новітньої 

історії України. 

Досягнення мети дослідження передбачало розв’язання таких завдань: 

- дослідити виникнення культу «Героїв Крут» та особливості офіційної візії Крутянських 

подій; 

- проаналізувати традиції та практику вшанування Крутянського бою у Західній Україні у 

міжвоєнний період та в українській діаспорі та з’ясувати характерні риси націоналістичного 

дискурсу «Героїв Крут»; 

- охарактеризувати державну політику пам’яті незалежної України та розкрити місце у ній 

Крутянського бою. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше комплексно досліджено формування й 

трансформація культу «Героїв Крут» від його виникнення й до сьогодення. Було встановлено, що 

формування культу Героїв Крут починається невдовзі після самого бою, і важлива роль у цьому 

належала Центральній Раді і особисто М. Грушевському. Організувавши урочисте перепоховання 

загиблих під Крутами, тогочасна українська влада поклала початок традиції вшанування їхньої 

пам’яті, а брак повної, достовірної інформації про обставини бою, його перебіг, став причиною 

багатьох міфів і гіпертрофованих оцінок тих подій. Було з’ясовано, що у Західній Україні та 

діаспорі сформувався принципово інший міф «Героїв Крут». Він формувався під впливом ідеології 
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інтегрального націоналізму, тому битву під Крутами було зображено в урочистих героїчних тонах 

й вона інтерпретувалась як перемога, а не поразка.   

Було досліджено офіційні церемонії та способи культивування битви під Крутами у добу 

незалежності України, з’ясовано місце Крутянського бою у політиці пам’яті за окремих 

президентів України, проаналізовано нові виміри культу Героїв Крут на сучасному етапі творення 

державної політики пам’яті.  

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

ГОЛОДОМОР 1932- 1933 РОКІВ ЯК ГЕНОЦИД РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ 

ПРОТИ УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯН НА ТЕРИТОРІЇ 

 ВОЛОДАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВЩИНИ 

 

 

  

  Автор: Бернадська Ангеліна, учениця 10 класу Комунального 

закладу «Володарська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1» 

Володарської районної ради 

Науковий керівник: Федорченко Ольга Василівна, старший 

вчитель історії Комунального закладу «Володарська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів №1» Володарської районної ради 

 

У роботі проаналізовано літературу з питань висвітлення Голодомору 1932-1933 років, 

здійсненого більшовицькою владою проти українського селянства. Розкрито причини та наслідки 

репресивної політики Кремля. Досліджено Голодомор 1932 – 1933 років як геноцид радянського 

тоталітаризму проти українського селянства на території Володарського району Київщини, 

зроблено спробу переосмислення уроків історії про страшну трагедію українського селянства. 

Мета – вивчення Голодомору 1932 -1933 років як геноциду радянського тоталітаризму проти 

українського селянства на території Володарського району Київщини. 

Актуальність дослідження. У 2017 – 2018 роках Україна вшановує сумну подію історії ХХ 

століття – 85-ті роковини по невинно убієнних голодом кращих синів і доньок українського 

народу, носіїв національної свідомості, мови, традицій та культури. У такий час виникає потреба в 

переосмисленні уроків історії, розкритті прихованої правди про Голодомор 1932 – 1933 років як 

один із проявів геноцидної політики проти української нації. 

Завдання дослідження: 

 здійснити теоретичний аналіз літератури з теми висвітлення Голодомору 1932 – 1933 років, 

організованого більшовицькою владою проти українського селянства; 

 розкрити причини та наслідки більшовицької політики колективізації на Володарщині; 
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 дослідити Голодомор 1932 – 1933 років як геноцид радянського тоталітаризму проти 

українського селянства на території Володарського району Київщини. 

Результати: Голодомор 1932 – 1933 років як геноцид радянського тоталітаризму проти 

українського селянства не став історичною минувшиною, бо живе в пам’яті нащадків, щоб ніколи 

не повернутися в Україну і на Володарщину. Цей злочин ми засуджуємо не лише за фізичне 

винищення мільйонів, а й за духовне покріпачення цілих поколінь. Саме у 30-ті роки ХХ століття 

було зруйновано соціальні основи українського села, нації, її традицій та розпочато добу Великого 

терору, жертв якого ми вшановуємо цього року. Саме з 30-х років ХХ століття набули свого 

зворотного змісту одвічні духовні цінності української нації, коли біле стало чорним, а честь 

людини – її вадою; донос на ближнього – почуттям патріотизму. Світ бачив не один страшний 

голод, проте голод 1932- 1933 років, створений як акт державної політики, слід вважати 

феноменальним. За своїми страшними наслідками його можна віднести до найтрагічніших подій, 

які колись знала світова історія, а за механізмом творення Голодомор 1932 – 1933 років слід 

занести до книги самих трагічних дат в історії людства. Він посідає гідну першість поряд зі 

злочинами, вчиненими фашистами за роки Другої світової війни, бо метою цього злочину стало 

покарання народу за бажання бути незалежними, працювати на рідній землі і самостійно 

розбудовувати свою країну. 

Висновки: 

Отже, темою нашого дослідження було вивчення Голодомору 1932-33 рр. як геноциду 

радянського тоталітаризму проти українського селянства на території Володарського району 

Київщини. У ході дослідження ми проаналізували наукову літературу з питань Голодомору як 

геноциду на території Володарщини і прийшли до висновку: не підлягає сумніву той факт, що 

Голодомор – спланована акція більшовицької влади проти українських селян. Сьогодні це 

повністю підтверджено дослідженнями  архівних, краєзнавчих документів, свідченнями 

очевидців. 

Ми дослідили хроніку подій 1932-33 років у Володарському районі і прийшли до висновку, 

що Голодомор на Володарщині був не тільки соціально-господарським явищем, що виявилося у 

комплексному позбавленні населення району мінімуму необхідних для життя продуктів 

харчування, а також і спланованою акцією, політичним і демографічним явищем, що призвело до 

страти понад 9 тисяч земляків, в більшості своїй носіїв православної християнської моралі, 

патріотичних і національних традицій. Тільки за небажання селян сумлінно працювати в 

колгоспах та за стихійний опір політиці хлібозаготівель мирних громадян було свідомо покарано 

репресивною машиною тоталітаризму, внаслідок чого зникли цілі покоління землеробів-

універсалів, було зруйновано соціальні основи нації, її традиції, духовна культура і самобутність. 

В суспільстві було насаджено принципи класової нетерпимості, ненависті, антигуманних норм і 

правил соціальної поведінки. Вшановуючи жертви Голодомору 1932-1933 років, ми засуджуємо 

його за духовне покріпачення цілих поколінь і несемо пам’ять про пережитий біль як засторогу 

минулого зла, злочинів проти людства. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

ВІЙСЬКОВИКИ І ДЕРЖАВНИКИ: К.Г. МАННЕРГЕЙМ ТА П. СКОРОПАДСЬКИЙ  

У БОРОТЬБІ ЗА НАЦІОНАЛЬНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ФІНЛЯНДІЇ ТА УКРАЇНИ 

 

  

Автор: Білостоцька Стефанія, учениця 10 класу 

Бучанської Української гімназії 

 Науковий керівник: Газізова Олена Олександрівна, 

кандидат історичних наук, вчитель українознавства 

Бучанської Української гімназії 

 

 

Мета дослідження – простежити історичні паралелі у діяльності лідерів двох молодих 

незалежних країн – Фінляндії та України; з’ясувати актуальність державотворчого досвіду Павла 

Скоропадського та К. Г. Маннергейма у контексті викликів, які нині постали перед Україною. 

Об’єкт дослідження – історичний, політичний та соціально-культурний контекст 

формування державності України та Фінляндії на початку ХХ ст. 

Предмет дослідження – історичні уроки національного державотворення на прикладі 

діяльності П. Скоропадського та К.Г. Маннергейма. 

 Результат дослідження у проведенні історичних паралелей у державотворчій діяльності 

Павла Скоропадського та К. Г. Маннергейма у контексті викликів, які нині постали перед 

Україною. 

Держава гетьмана Скоропадського – важливий досвід державного будівництва, який 

залишив відбиток у свідомості, ментальності, культурі населення і який не можна ігнорувати на 

сучасному етапі українського державотворення. 

У ході виконання роботи зроблено висновки, що Павло Скоропадський та Карл Густав 

Маннергейм все своє життя непримиренно боролися з більшовизмом, що зруйнував Російську 

імперію, кинувши її у вир анархії, беззаконня і терору, зламав їх звичне життя та змусив шукати 

себе в нових пост революційних умовах. 

Карл Густав Маннергейм ще за життя став найвідомішим фіном як у себе на батьківщині, 

так і її межами. Одним із наслідків перемоги Маннергейма є те, що Фінляндія впевнено посідає 

місце серед найзаможніших європейських держав. Основними причинами невдач Скоропадського 

у державотворенні були: залежність стабільності держави від австро-німецьких збройних 

формувань; відсутність численної дієздатної регулярної армії; реставрація старих порядків та 

відродження архаїчних форм організації суспільного життя; посилення впливу на державну лінію 

гетьмана російських консервативних кіл; наростання напруженості у суспільстві та формування 

організованої опозиції. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

ВПЛИВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ЖИТТЯ ТА ДОЛЮ ДІТЕЙ 

 

 

Автор: Кримінська Дар’я, учениця 11 класу Бородянської 

спеціалізованої школи – загальноосвітнього закладу І-ІІІ ступенів 

№2 з поглибленим вивченням окремих предметів 

Науковий керівник: Кравчук Тетяна Вікторівна, учитель 

історії Бородянської спеціалізованої школи – загальноосвітнього 

закладу І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів, учитель-методист 

Війна торкнулася представників найрізноманітніших соціальних верств і вікових груп 

українського населення. Зрозуміти повною мірою специфічні риси воєнного покоління неможливо 

без аналізу становища наймолодших – неповнолітніх громадян. Якраз ця складова соціуму часів 

радянсько – німецької війни найменш досліджена. 

Актуальність дослідження визначається потребою переосмислення подій німецько – 

радянської війни на нових пострадянських засадах, необхідністю з’ясування місця і ролі всіх без 

винятку її учасників, включаючи й наймолодших громадян.  

Мета роботи – на основі виявлених джерел комплексно проаналізувати різні сторони життя 

неповнолітніх громадян України в період німецько - радянської війни та політику владних 

структур щодо них. 

Об’єктом дослідження є соціально – економічне життя періоду війни. 

Предмет дослідження – становище неповнолітніх громадян на різних етапах німецько – 

радянської війни та наслідки воєнного часу для юних українців. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період 1941 р. – 1945 р.  

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі дослідницькі завдання: 

 з’ясувати стан наукового вивчення проблеми, рівень і повноту забезпечення 

джерельної бази; 

 проаналізувати традиційні підходи в історіографії щодо ролі і місця неповнолітніх 

громадян у перебігу воєнних подій; 

 визначити основні форми участі юних громадян у патріотичному русі та антинацистській 

боротьбі та їхній внесок у перемогу над ворогом; 

 розкрити зміст освітньої політики радянської влади та нацистської окупаційної 

адміністрації щодо дітей та її наслідки; 

 дослідити долю дітей Бородянського району Київської області під час Другої 

світової війни та визначити їхній внесок у перемогу над нацизмом.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:  
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 опрацьовано раніше невідомі джерела та матеріали; 

 зібрано та систематизовано спогади очевидців подій; 

 комплексно проаналізовано становище дітей Бородянського району та їх участь у 

боротьбі з окупантами під час Другої світової війни. 

Результатом дослідження є з’ясування стану наукового вивчення проблеми; визначення 

основних форм участі юних громадян у патріотичному русі та антинацистській боротьбі та їхнього 

внеску у перемогу над ворогом;  розкриття змісту освітньої політики радянської влади та 

нацистської окупаційної адміністрації щодо дітей та її наслідків; дослідження долі дітей 

Бородянського району Київської області під час Другої світової війни та визначення їхнього 

внеску у перемогу над нацизмом.  

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

РОЛЬ ЖІНКИ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ГЕТЬМАНЩИНИ 

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХVІІ – ХVІІІ СТ.) 

 

 

 

Автор: Гаврищук Таїсія, вихованка Сквирського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості, учениця 9 класу 

Навчально-виховного комплексу «Сквирський ліцей загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів» 

Науковий керівник: Пасічник Наталія Сергіївна, кандидат 

історичних наук 

 Актуальність теми дослідження. В історії України періоду існування Гетьманщини 

належить важлива роль як особливому етапу державотворення. Тому питання суспільно-

політичного життя Гетьманської держави завжди привертали увагу дослідників. Однак, численна 

наукова література з даної теми знайомить нас переважно з чоловіками – гетьманами, кошовими 

отаманами, представниками козацької старшини, ватажками повстанських рухів та ін. Разом з тим, 

залишається поза увагою дослідників, що кожен з них мав матір, дружину, сестру чи доньку, які 

відігравали помітну роль у житті козацтва. Часто нарівні з чоловіками жінки брали активну участь 

в усіх суспільнотворчих процесах, що відбувалися на українських землях в зазначений період. 

Однак їхня діяльність залишалась майже непоміченою дослідниками за проявами чоловічої 

ініціативи. Тому дослідження ролі й місця жінки у суспільно-політичному житті Гетьманщини є 

цікавою дослідницькою проблемою. 

 Метою наукової роботи є всебічне комплексне відтворення цілісної картини  становища 

жінки в українському суспільстві  другої  половини XVІI - XVІII ст. та  визначення її ролі у 

суспільно-політичних процесах Гетьманщини. 

Для досягнення поставленої мети потрібно розв’язати такі завдання:  
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- проаналізувати статус жінки в українському суспільстві другої половини XVII - у XVIII ст., 

з’ясувати  особливості її соціально-правового та економічного становища; 

- дослідити участь жінок у політичному житті Гетьманщини, розкрити їх вплив на перебіг 

суспільно-політичних подій; 

- розкрити місце жінки у козацькій культурі періоду Гетьманщини, охарактеризувати її 

участь у культурних процесах доби. 

Наукова новизна роботи: комплексно, з урахуванням різних аспектів та чинників впливу, 

досліджено роль жіноцтва у суспільно-політичному житті Гетьманщини, його вплив на перебіг 

суспільних, воєнно-політичних та культурних процесів цієї доби. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони поглиблюють знання 

про суспільно-політичне життя Гетьманщини, розширюють уявлення про особливості козацького 

державотворення та культуротворення.  

У першому розділі «Суспільне становище жінок у Гетьманщині в другій половині XVII – 

XVIII ст.» 

- аналізується статус жінки в сім’ї та суспільстві; 

- досліджуються чинники, які впливали на суспільне становище жінки в Гетьманщині; 

- розкриваються зміни у суспільному та сімейному становищі жінки у зв’язку з поступовою 

інтеграцією Гетьманщини в російський суспільно-політичний простір. 

У другому розділі «Роль жінки у політичному житті Гетьманщини»: 

- аналізується участь у громадсько-політичному житті дружин гетьманів, зокрема дружин Б. 

Хмельницького – Олени Чаплинської та Ганни Золотаренко, Олени Виговської, Анастасії 

Скоропадської, Ганни Орлик та ін., матері І. Мазепи Марії Магдалини, дружини Білоцерківського 

полковника Семена Палія Феодосії Палій; 

- з’ясовуються масштаби їхнього впливу на суспільно-політичне життя Гетьманщини, їхня 

роль у козацькій історії; 

- досліджується участь жіноцтва у бойових діях того часу.  

У третьому розділі «Жінка в культурному просторі Гетьманщини»: 

- визначається статус жінки в культурних процесах в Україні в XVІI – XVIІI ст.; 

- обґрунтовується теза про ідеалізацію образу жінки в козацькій культурі. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

 

ЗЕМЛЯКИ – УЧАСНИКИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

(2014-2017 РР.): НА МАТЕРІАЛАХ КАГАРЛИЦЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

        

       Автор: Косяченко Влада, учениця 10 класу Ставівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кагарлицького району 

       Науковий керівник: Шепелявенко Тамара Григорівна, 

учитель історії Ставівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Кагарлицького району, вчитель-методист, Заслужений 

працівник освіти України 

 

Сформульована в назві роботи тема має очевидну наукову та суспільну актуальність 

передусім через свій історико-краєзнавчий потенціал. 

Об’єктом вивчення в роботі постає українське суспільство на сучасному етапі, зокрема 

його активна своєю громадянською позицією частина, земляки-кагарличани, які зі зброєю в руках 

у 2014-2017 рр. стали на захист України від новітньої російської агресії. 

Предметом дослідження стали участь уродженців і мешканців Кагарлицького району 

Київщини, зокрема жителів села Стави у Антитерористичній операції на території підконтрольних 

проросійським терористам окремих районів Донецької та Луганської областей, внесок земляків у 

захист держави від російської агресії, збереження територіальної цілісності та незалежності 

України. 

Хронологічні рамки наукової роботи охоплюють період з квітня 2014 р. до квітня 2017 р. 

Нижня хронологічна межа окреслена початком бойових дій на сході України, участю в них 

добровольців і призовників – мешканців Кагарлицького району та села Стави. Верхня 

хронологічна межа визначається триваючою в окремих районах Донецької та Луганської областей 

України (далі – ОРДЛО) Антитерористичною операцією, брати участь в якій і сьогодні 

продовжують кагарличани. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі архівних документів, особистих свідчень 

учасників бойових дій, публікацій у місцевій періодичній пресі встановити реальні обставини 

участі земляків-кагарличан, зокрема мешканців села Стави у Антитерористичній операції на сході 

України в окреслений хронологічний період, з’ясувати, як оцінюють ці події самі їх учасники. В 

цьому контексті було важливо простежити ставлення місцевого населення до російської агресії та 

необхідності участі у її відбитті земляків. 

Для реалізації поставленої мети авторкою сформульовано такі конкретні дослідницькі 

завдання: 
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- документально встановити реальні обставини участі земляків – уродженців і мешканців 

Кагарлицького району Київської області, зокрема мешканців села Стави у Антитерористичній 

операції на сході України; 

- з’ясувати, як оцінюють власну участь в АТО її безпосередні учасники – члени громади села 

Стави, а також, як ставляться до цієї важливої патріотичної місії їхні земляки. 

 Пропоноване дослідження має окремі елементи наукової новизни, що визначається 

спробою авторки, чи не вперше в практиці конкретного тематичного історико-краєзнавчого 

дослідження, висвітлити переважно на основі усних джерел та узагальнити внесок земляків-

кагарличан і своїх односельців – мешканців села Стави Кагарлицького району Київської області у 

боротьбу українців з російською агресією на сході у 2014-2017 рр.  

Основу джерельної бази дослідження складає: комплекс нечисленних матеріалів із фондів 

архівів Кагарлицького районного військового комісаріату, Кагарлицького районного історико-

краєзнавчого музею та Історико-краєзнавчого музею села Стави Кагарлицького району Київської 

області; комплекс усних джерел (особисті свідчення земляків-учасників АТО); матеріали місцевої 

періодичної преси. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. Матеріал наукового 

дослідження може бути використаний при підготовці інших історико-краєзнавчих і 

загальноісторичних праць про участь українців у відбитті новітньої російської агресії. Робота має 

значний виховний потенціал, адже її матеріали активно можуть використовуватися під час 

проведення зустрічей учасників АТО з учнями і молоддю села Стави, у громадсько-волонтерській 

діяльності, для поширення серед односельців об’єктивної інформації про участь їхніх земляків в 

АТО на сході України. 

В результаті виконання роботи:  

1. Встановлено, що завданням істориків-краєзнавців залишається збереження історичної 

пам’яті про трагічні події на сході, одним із шляхів якого є введення до наукового обігу 

комплексів усних джерел – спогадів учасників АТО. 

2. За даними Кагарлицького районного військового комісаріату протягом шести хвиль 

мобілізації із нашого краю до Збройних сил України пішло служити 401 молодих хлопців і 

чоловіків (у 2014 році – 186 осіб; 2015 році – 215 осіб)., 48 осіб мобілізовано до військкомату. 

Станом на осінь 2017 року в Антитерористичній операції на території окремих районів Донецької 

та Луганської областей беруть участь 70 кагарличан. 16 учасників АТО відзначено державними 

нагородами, орденами «За мужність» ІІ і ІІІ ступеня, 4 з них посмертно. 31 учасник бойових дій 

поранено, 6 отримали інвалідність. 

3. Безпосередню участь в Антитерористичній операції на сході України брали також 18 

уродженців і мешканців мого рідного села Стави Кагарлицького району Київської області. Серед 

них: Варлам Руслан Олександрович, Васільєв Анатолій Вікторович, Вербіцький Сергій 

Васильович, Вітрогон Василь Васильович, Вітрогон Дмитро Олексійович, Денисов Сергій 

Миколайович, Друзенко Владислав Ростиславович, Кучеренко Іван Сергійович, Лисенко Михайло 

Іванович, Ничипоренко Сергій Борисович, Перевозчиков Микола Олександрович, Притика Роман 

Володимирович, Силкін Дмитро Борисович, Сокол Максим Володимирович, Степанчук 

Володимир Володимирович, Тищенко Олег Васильович, Шкляр Роман Вікторович, Яценко Руслан 

Васильович. 
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4. В результаті проведення індивідуального анкетування мешканців села Стави – учасників 

АТО було документально встановлено реальні обставини участі земляків в Антитерористичній 

операції на сході України. З’ясовано, що став’яни призивалися до лав Збройних Сил України в 

зону АТО в ході усіх шести мобілізацій. Переважна більшість мобілізованих (16 осіб із 18-ти) 

мають середню та середню спеціальну освіту. Вік мобілізованих різний. Половина з них – це 

молоді люди 1984-1991 років народження. 9 осіб – це чоловіки 1970-1982 років народження. 

Практично всі мобілізовані (17 осіб) проходили службу у складі окремих механізованих бригад 

ЗСУ і лише один – у складі гірсько-штурмової бригади. 

5. Опитуванням земляків-учасників АТО встановлено, що всі вони розглядають свою участь у 

цій операції як власний внесок у захист України від російської агресії. Спільною думкою є також 

вимушений характер війни для нашого миролюбного народу, а також рішуче переконання в 

перемозі над ворогом. Частина опитаних відзначала непідготовленість ЗСУ до війни на 

початковому етапі. 

6. Вивчення громадської думки односельців-став’ян щодо участі їхніх земляків в АТО 

показало, що більшість із них розглядають цю військову службу як потрібну патріотичну місію 

для захисту України від російської агресії. Водночас загальним є сподівання на завершення війни 

та повернення воїнів-земляків додому. 

7. Вважаємо, що донесення до людей, перш за все до молоді, повної та об’єктивної інформації 

про участь наших земляків у Антитерористичній операції на сході України є важливим завданням, 

що має надзвичайно великий патріотичний виховний потенціал. 

8.  

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

ДИТЯЧИЙ ВИМІР ПОДІЙ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ. 

ТРАГЕДІЯ ЗНІВЕЧЕНОГО ДИТИНСТВА 

 

 

 

Автор: Швень Юлія, учениця 10 класу Білоцерківського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 –

дошкільний навчальний заклад» 

Науковий керівник: Бондарук Тетяна Іванівна, учитель історії 

Білоцерківського навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 13 – дошкільний навчальний заклад» 

 

У надзвичайно бурхливій історії українського народу ХХ століття  виділяється одна із 

рубіжних її подій - німецько-радянська війна 1941 - 1945 рр. Війна втягла у свою немилосердну 

орбіту представників найрізноманітніших соціальних верств і вікових груп українського 

населення, породивши історично унікальний суспільний феномен, названий дослідниками 

«воєнним поколінням». 
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Події німецько-радянської війни, що увібрали в себе як глибоко трагічне, так і гідне подиву 

героїчне, містять численні приклади життєдіяльності неповнолітніх громадян воєнної пори, 

обходити які було б несправедливо і нелогічно. Контекст людського виміру історії передбачає 

звернення до показу долі простої, в тому числі й маленької людини на трагічних сторінках історії. 

Це дозволить більш об’єктивно і предметно реконструювати драматичні події минулої війни та їх 

вплив на життя різних вікових категорій цивільного населення.  

  Сутність наукової проблеми, яка досліджується у роботі, полягає в аналізі різних сторін 

життя неповнолітніх громадян в екстремальних умовах воєнного часу. Вивчення даного питання 

неможливе без врахування всіх  чинників, які лежали в основі становища неповнолітнього 

населення у роки війни: економічних, соціальних, воєнно-політичних, побутових, ідеологічних, 

морально-психологічних тощо.  

Актуальність дослідження є потребою переосмислення подій німецько-радянської війни на 

нових методологічних засадах, з’ясування місця і ролі всіх без винятку учасників подій, 

включаючи й наймолодших громадян.  

Об’єктом дослідження є вплив подій війни на умови життя наймолодшої частини 

українського соціуму. 

Предмет дослідження - становище неповнолітніх громадян на різних етапах німецько-

радянської війни, зміст та реалізація політики радянської влади та нацистської окупаційної 

адміністрації щодо цієї категорії цивільного населення, наслідки воєнного часу для юних 

українців. Хронологічні рамки дослідження охоплюють період 1941 - 1945 рр. Це зумовлюється 

тим, що події повністю співпадають у часі з добою німецько-радянської війни від її початку (22 

червня 1941 р.) до завершення (9 травня 1945 р.). 

Джерельна база та історіографія стосуються територіальних меж Київської  області. 

Мета дослідження - на основі виявлених джерел комплексно проаналізувати становище 

неповнолітніх громадян України в період німецько-радянської війни та політику владних структур 

щодо них. 

Завдання для реалізації поставленої мети: 

- з’ясувати стан наукового вивчення проблеми та проаналізувати джерельну базу 

дослідження; 

- переосмислити традиційні підходи в історіографії щодо ролі і місця неповнолітніх 

громадян у перебігу подій війни; 

- провести аналіз умов життя неповнолітніх громадян воєнної доби на макро-і мікрорівнях; 

- дослідити чинники, які визначали становище неповнолітніх громадян воєнної пори; 

- охарактеризувати основні напрямки політики радянської влади й нацистської окупаційної 

адміністрації щодо неповнолітніх громадян; 

- проаналізувати основні форми участі юних громадян у патріотичних рухах та 

антинацистській боротьбі, розкрити їх роль у перемозі над ворогом; 

- з’ясувати соціально-демографічні, медико-санітарні та психологічні наслідки війни для 

дітей та підлітків. 

Отже дослідження даної проблеми особливо актуалізується у зв’язку з необхідністю 

впровадження ціннісних орієнтирів громадянського виховання підростаючого покоління.  

 Зв’язок даної роботи зі шкільною програмою. 
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 Робота пов’язана зі шкільною програмою історії України, під час вивчення теми «Україна в 

роки Другої світової війни». 

 Наукова новизна дослідження: контекст людського виміру історії передбачає звернення до 

показу долі простої, в тому числі й маленької людини на трагічних сторінках історії. 

Практичне значення.  

Матеріали дослідження трагічних і поряд з цим героїчних сюжетів життя дітей та підлітків 

воєнної доби дозволяє нагромадити справді безцінний матеріал для формування у неповнолітніх 

громадян сучасної України, з одного боку, пацифістських спрямувань, а з іншого - почуття 

патріотизму та громадянської відповідальності за долю своєї Батьківщини і відвернення нових 

трагеді 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

СИМВОЛІКА КОЗАЦЬКИХ ХОРУГВ 

  

Автор: Шрамко Олена, учениця 11 класу Таращанського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Ерудит» – 

загальноосвітня школа I ступеня» 

Науковий керівник: Климанський Олександр 

Анатолійович, вчитель історії Таращанського навчально-

виховного комплексу «Гімназія «Ерудит» – загальноосвітня 

школа I ступеня» 

 

Козацтво й Україна, козацтво і український народ… Ці поняття здавна перебували в одному 

асоціативному ряду. І це аж ніяк не випадково. Адже через історію козацтва, по суті, 

переломлювалася ціла епоха в минулому України та її народу. Під захистом козацьких збройних 

сил відбувалося велике Українське відродження в XVII– XVIII століттях. 

Українське козацтво мало свої символи-відзнаки, або клейноди (від німецького - 

коштовність). Найбільшою святинею козацтва вважалася корогва – прапор. 

В умовах сучасного етапу становлення незалежної України, пов’язаного з агресивними діями 

країни-сусідки, актуальним є питання вивчення шанованих у козацькому середовищі атрибутів 

державності. 

Мета дослідження - виявити історико-художні та іконографічні особливості символіки 

козацьких хоругов у контексті їх розвитку, формування основних типів, традицій. 

З огляду на це об’єктом дослідження стали процеси становлення і розвитку в Україні 

символіки козацьких хоругв, формування їх основних типів, іконографічних та художніх 

особливостей. 

Предмет дослідження - українські хоругви, описи та зображення яких містяться в 

історичних та наукових джерелах, зібраннях музеїв, мистецьких  галерей нашої країни, а також за 

її межами. 
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У висновках йдеться про те, що історія прапорництва на території сучасної України сягає 

своїм корінням середньовічної доби. Та саме в часи формування і розвитку козацтва цей процес 

досягає нової якості. Символіка козацьких хоругв ілюструє історичні процеси, що відбувалися на 

території України. В періоди перебування козаків та руського (українського) населення у 

васальній залежності від литовських та польських монархів на стягах присутні символи цих 

держав, зокрема білі орли. Ті ж процеси можемо прослідкувати в другій половині XVII – XVIII 

століттях внаслідок посилення контактів з Османською імперією та політичної залежності від 

Московського царства.  

Етап формування власної символіки припадає на період формування національної держави - 

Військо Запорозьке. На формування власного комплексу символів вплинули християнський 

світогляд, європейські та місцеві традиції декоративного мистецтва.   

Символи козацьких хоругв можна розділити на групи: солярні, антропоморфні, 

мілітаристські. Особливе місце займають солярні, які мають давнє коріння, та в період, що ми 

вивчали, набули виключно християнського значення. Використання цих символів на прапорах 

козаків мали підкреслити їхню місію – захист християнського світу від мусульманської експансії. 

Генеза символів козацьких хоругв дає змогу прослідкувати історичні процеси, що 

відбувалися на території козацьких земель та Української держави гетьманського періоду.   

 

 

СЕКЦІЯ: АРХЕОЛОГІЯ 

 

ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА В СЕЛІ ВИШЕНЬКИ 

 

  

Автор: Тетеріна Ольга, учениця 11 класу Вишенської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Бориспільського району 

Науковий керівник: Пилипчук Оксана Іванівна, вчитель 

художньої культури, образотворчого мистецтва та етнографії 

Вишенської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Бориспільського району, вчитель-методист 

 

Якою була Трипільська культура? Яке її значення для майбутніх поколінь? Хто вони – 

трипільці? На всі ці запитання мені вдалося знайти відповіді. Тому я переконана, що її роль в 

історії дуже вагома. Адже саме вона заклала основу життя для майбутніх українських поколінь. 

Мета роботи: дізнатися якнайбільше про трипільську культуру в селі Вишеньки. 

Об’єкт дослідження: археологічні пам’ятки трипільської культури в селі Вишеньки, а саме 

біля озера Баклажне. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що у селі Вишеньки було виявлено стоянку та 

поселення трипільської культури. Було знайдено археологічні скарби, які зараз знаходяться в 

нашому шкільному музеї краєзнавства та Бориспільському державному історичному музеї. 
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 Завдання наукового дослідження: 

 дослідити історичні джерела та літературу, які свідчать про існування трипільської 

культури в нашому селі; 

 ознайомитися з теоріями про походження трипільської культури та її особливості; 

 ознайомлення з обрядами в культурі трипільського періоду в с.Вишеньки; 

 дослідити археологічні залишки трипільських предметів побуту; 

 з’ясувати, до якого історичного періоду належать виявлені археологічні матеріали 

трипільської культури. 

Висновки: Проведені дослідження дали змогу краще усвідомити життя, яке існувало на 

території нашого села 5 тис. років тому, досліджено теорії походження трипільської культури та її 

особливості, розкрито загадки залишків трипільських предметів побуту, та з’ясовано до якого 

періоду вони належать. 

 

СЕКЦІЯ: АРХЕОЛОГІЯ 

 

ГОНЧАНРНІ ПЕЧІ ТА КАХЛІ ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО ПЕРЕЯСЛАВА 

 

 

 

Автор: Шкуринко Дарія, учениця 10 класу Переяслав – 

Хмельницької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 

Науковий керівник: Гоцкало Галина Василівна, учитель 

історії Переяслав – Хмельницької загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 1 

Гончарство – сивочоле рукомесництво наших предків – одна з найвеличніших книг мудрості 

українського народу, з часів неоліту писаний усіма поколіннями літопис його історичного буття. 

Тисячолітній доробок гончарів – одне з джерел формування сучасної національної культури, 

зафіксована у глині духовність минулого. 

Керамічне виробництво пізньосередньовічного Переяслава є одним з недостатньо вивчених 

на сьогодні видів виробництва. В першу чергу це стосується одного з найцікавіших його 

різновидів – кахлярства. Про нього лише побіжно згадують деякі дослідники. Зроблені 

археологами у кінці 80 – х рр. 20 ст. знахідки показали, що Переяслав також був одним із центрів 

гончарного виробництва. 

 Матеріали проведеного дослідження дозволяють з впевненістю стверджувати, що 

гончарство пізньосередньовічного Переяслава є одним із яскравих та самобутніх виявів 

матеріальної та духовної культури. 

Актуальність роботи. Гончарство – це самобутня форма втілення етнічного світогляду, 

певного типу світобачення, спосіб раціональної організації середовища життєдіяльності і 

забезпечення духовних потреб людини у відповідності з досягнутими на той чи інший відрізок 
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часу космологічними уявленнями, знаннями. Його вивчення сьогодні перетворилося в самобутню 

галузь знання, що приваблює увагу істориків, етнографів, археологів, мистецтвознавців. 

Мета дослідження – на основі вивчення широкого кола археологічних, писемних, 

етнографічних, історичних джерел та літератури всебічно осмислити роль та місце гончарного 

виробництва у формуванні особливостей матеріальної культури українського народу 

пізньосередньовічної доби на прикладі Переяслава. 

Цій меті підпорядковані завдання: 

 Розглянути особливості конструкції гончарних печей Переяслава XVII-XVIII ст.; 

 Прослідкувати етапи підготовки глини; 

 Проаналізувати технологію виготовлення кахель. 

Об’єктом дослідження є технології виготовлення гончарних виробів Переяслава 

пізньосередньовічного часу. 

Предметом дослідження є процеси виникнення, становлення, розвитку та передачі досвіду, 

знань, умінь та навичок гончарства (на матеріалах досліджень гончарного виробництва 

Переяслава). 

Методологічною основою дослідження є принципи історизму і об’єктивності. При 

розв’язанні конкретних дослідницьких завдань застосовано сукупність методів історико-

технологічних реконструкцій, історико-етнографічних, історико-археологічних, історико-

порівняльних методів, систематизації та класифікації фактів. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що на основі малодосліджених матеріалів 

зроблено комплексний аналіз гончарного виробництва Переяслава 17– 18 ст. 

Практичне значення роботи. Викладений у роботі фактологічний матеріал може бути 

використаний у навчально-виховному процесі у загальноосвітній школі та у подальших наукових 

дослідженнях МАН, пов’язаних з даною проблематикою. 

Джерельна база роботи. У роботі використано широке коло археологічних, писемних, 

етнографічних, фольклорних та історичних джерел. 
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СЕКЦІЯ: АРХЕОЛОГІЯ 

 

ЧОРНА АРХЕОЛОГІЯ» В УКРАЇНІ ЯК ПРОБЛЕМА ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

  

Автор: Поліщук Тетяна, учениця 21 групи (9 класу) 

Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради 

Науковий керівник: Вигівська Вікторія Володимирівна, 

вчитель історії Білоцерківського колегіуму Білоцерківської 

міської ради 

 

 

Пошук скарбів і торгівля археологічними знахідками – це один з найприбутковіших бізнесів 

у світі. Україна не виняток. Втрати від вивезення за кордон цінних археологічних знахідок 

обчислюються мільйонами. 

Надто зацікавлені в коштовних знахідках в новій Україні так звані «чорні археологи». І 

навряд чи вони шукають скарби, щоб отримати належні їм законом 25% від вартості знайденого. 

Найчастіше їхні знахідки через кілька рук потрапляють до колекціонерів і в кращому разі 

лишаються в Україні. І, звісно ж, «чорні археологи» не поспішають повідомляти про свої 

археологічні відкриття науковців, а відтак лишаються незафіксованими тисячі знахідок, багато з 

яких могли б краще відтворити минуле України.   

Актуальність роботи проявляється в завданні зберегти й донести всім матеріальні й духовні 

надбання наших предків. 

Метою роботи є дослідження та вивчення діяльності «чорних археологів». 

Предмет дослідження: знахідки «чорних археологів». 

Об’єкт дослідження: діяльність «чорних археологів». 

Основні завдання дослідження:  

1. Ознайомитися з історією археології; 

2. Вивчити поняття чорних копачів та їх напрямки; 

3. Дослідити знахідки «чорних археологів» в Україні; 

4. Висвітлити ринок збуту цінних знахідок чорних копачів; 

5. Окреслити правове поле діяльності чорних археологів. 

Результат дослідження  

У ході дослідження ми з’ясували, що чорна археологія процвітає, руйнує пам’ятки історії. 

Сьогодні маємо важку ситуацію. Нерідко колекціонери і копачі переконані у тому, що вони таким 

чином рятують предмети, а в приватних колекціях їм буде краще, ніж в державних музеях. На 

жаль, з означених причин і не тільки такі дії, що призводять до «збереження» предметів – і 

водночас втрати цілих пластів інформації – а отже і нашої пам’яті, неможливо вважати 

порятунком. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

РОЗВИТОК ГОНЧАРНОГО ПРОМИСЛУ НОВИХ ПЕТРІВЕЦЬ У ДРУГІЙ 

ПОЛОВИНІ ХХ СТ. ТА ПРИЧИНИ ЗАНЕПАДУ 

  

Автор: Олійник Артем, учень 11 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Вишгородської 

районної ради 

Науковий керівник: Шостопаль Людмила Петрівна, 

учитель історії Новопетрівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ 

ступенів №1 Вишгородської районної ради 

 

Актуальність теми обумовлена тим, що вивчення гончарства на нинішньому етапі 

відродження української національної культури постає актуальним завданням вітчизняного 

народознавства. Коли ми знайомимося з народним промислом, повертаємося до забутого, 

відроджуючи, пробуджуючи до життя національний дух нашого народу. Бо доки існує все це у 

народній пам’яті, доти існує сам народ. 

Актуальним на сьогодні є вивчення характеру побутування гончарного ремесла Нових 

Петрівець у його локальних проявах. У момент безпосередньої роботи над дослідженням 

зосереджена увага на розвідках шляхом спілкування з безпосередніми носіями гончарного досвіду, 

а точніше – з їх нащадками.  

Новизна роботи: уперше досліджено гончарство осередку, яке припинило своє існування 

наприкінці 90-х років ХХ ст., через внесок конкретних осіб до культурно-етнологічного процесу, і 

таким чином атрибутована значна кількість гончарних виробів. 

Мета роботи – дослідження гончарного осередку с. Нові Петрівці, вивчення результатів 

діяльності місцевих гончарів. 

Завдання дослідження: 1) проаналізувати праці мистецтвознавців про гончарство України;  

2) відтворити історичні умови виникнення, розвитку та занепаду осередку гончарства; 3) 

дослідити технологію виготовлення глиняних виробів в селі, познайомитися з народними 

майстрами та їхніми роботами. 

Результатом роботи є спроба дослідити розвиток гончарства Нових Петрівець у другій 

половині ХХ ст. та назвати причини занепаду, спираючись на спогади місцевих старожилів (дітей, 

онуків гончарів). 

Висновки. З’ясовано, що природні умови Нових Петрівець сприяли виникненню гончарного 

осередку. Гончарство розвивалося у двох основних напрямках: традиційне виробництво в 

домашніх умовах та промислове виробництво. Виготовлялися вироби, обумовлені запитами 

споживачів на продаж та власний вжиток. Асортимент виробів, який пропонували новопетрівські 

гончарі: глечики, горщики-«близнята», макітри, гладущики, підвазонники, чашки, форми для 

пасок, миски, цегла «межигірка», вироби декоративної кераміки тощо. 
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 Вдалося встановити, що в другій половині ХХ ст. село продовжує залишатися одним із 

найбільших гончарних осередків східного Полісся, а з 1980-х років гончарний промисел 

поступово занепадає. 

 Занепад був зумовлений низкою соціально-економічних причин. Тривалий період 

державного контролю і регулювання, високі податки, обмеження у виробничій діяльності 

унеможливили розвиток гончарства. Вироби кустарних гончарів поступаються товарам 

промислового виробництва ціною і якістю, гончарство стає нерентабельним. Праця гончарів була 

важкою, негативно впливала на здоров’я, тому самі гончарі відмовляли своїх дітей займатися 

ремеслом, спонукали їх здобувати освіту, обирати іншу професію. Причиною занепаду осередку 

може бути і те, що гончарство не було спадковим ремеслом. Нині у Нових Петрівцях не 

залишилося жодного гончаря. Гончарство як кустарний промисел припинило своє існування. 

 Практичне значення роботи полягає в тому, що матеріали роботи можуть бути 

використані на уроках історії, краєзнавства, трудового навчання, образотворчого мистецтва, при 

вивченні народних промислів рідного краю. 

 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

ГОЛОДОМОР-ГЕНОЦИД У 1932-1933 РР. 

 В ОБУХІВСЬКОМУ РАЙОНІ НА КИЇВЩИНІ 

 

 

 

Автор: Мойсеєнко Ірина, учениця 10 класу Навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – 

ліцей» Обухівської міської ради 

Науковий керівник: Госедло Василь Іванович, вчитель 

історії та правознавства Навчально-виховного комплексу 

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

міської ради, вчитель-методист, відмінник освіти України 

 

Однією з найстрашніших сторінок історії України став Голодомор 1932-1933 рр., навмисно 

створений радянською комуністичною владою Москви. Більшість вчених-дослідників 

Голодомору, вивчаючи його причини та наслідки, прийшли до висновку, що це був результат 

терористичної політики московської влади проти українського народу. Факти, документи, 

свідчення очевидців тих подій дали змогу не тільки вченим, але й громадськості та суспільству, 

що це був геноцид проти України. Голодомор охопив усю тогочасну радянську Україну. Тепер 

уже відомо, що трагічні події Голодомору були забороненою темою для вивчення. Ще й досі 

фальсифікатори історії намагаються пояснити голод 1932-1933 рр. засухою та помилками 

окремих радянських чиновників. Радянська влада не шкодувала ані зусиль, ані коштів, аби 

приховати причини і наслідки голодомору. Прорив у вивченні цієї теми зробили зарубіжні вчені 

http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Дж. Мейс і Р. Конквест, які на початку 80-х років написали ряд наукових праць про Голодомор і 

заявили, що це був геноцид.  

Слід відзначити, що дії комуністичної влади щодо українського народу в 1932-1933 рр. 

повністю підпадають під зміст Конвенції «Про запобігання злочину-геноциду і покарання за 

нього», прийнятої ООН у 1948 р., Стаття 2 якої звучить так: «Дії, здійснювані з наміром 

знищити повністю, або частково будь-яку національну, етнічну чи релігійну групу як таку». 

Дуже вдало сказав про причини Годомору відомий український політичний діяч, голова 

Асоціації дослідників голодоморів Левко Лук’яненко: «Москва навмисно створювала і 

здійснювала голодомор в Україні, щоб приборкати національно-визвольний рух, зменшити 

кількість українців та розбавити їх московітами, і тим самим запобігти в майбутньому боротьбі 

українців за вихід з-під влади Москви». 

Велику науково-дослідницьку роботу за роки незалежності України зробили вчені С. 

Кульчинський, О. Міщенко, А. Гриневич і особливо В. Моняк та Л. Коваленко, які першими 

зібрали тисячі документів, свідчень, спогадів про страшний геноцид у книзі «Голодомор-33. 

Народна Книга-Меморіал», за що одержали Шевченківську премію. 

Краєзнавці нашого краю, Обухівщини, також внесли свій вклад у вивчення цієї теми, про 

те, що багато невідомих подій та історій, що відбувалися в страшні роки Голодомору-геноциду 

не досліджені і не вивчені. 

Багато країн світу вже визнали цю страшну трагедію українського народу геноцидом. 

Важливою подією на цьому шляху стало прийняття Верховною Радою України закону «Про 

визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом та покарання за його публічне заперечення». 

Закон, якого так довго чекали мільйони українців у всьому світі, відзначає: «Вшановуючи 

пам’ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами голодомору 1932-1933 років в Україні та 

його наслідків; …засуджуючи злочинні дії тоталітарного режиму СРСР, спрямовані на 

організацію Голодомору, наслідком яких стало знищення мільйонів людей, руйнування 

соціальних основ Українського народу, його вікових традицій, духовної культури етнічної 

самобутності; …визнаючи Голодомор 1932-1933 років в Україні, відповідно до Конвенції від 9 

грудня 1948 року «Про запобігання злочину-геноциду та покарання за нього», Верховна Рада 

України постановляє, що Голодомор 1932-1933 років був величезною трагедією в історії 

Українського народу і злочином-геноцидом проти нього. 

Предмет дослідження: Голодомор як геноцид 1932-1933 рр. на Обухівщині та його 

наслідки. 

Об’єкт дослідження: події Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. на території Обухівщини. 

Мета дослідження: на конкретних фактах, подіях, спогадах, матеріалах рідного краю 

вивчити та узагальнити причини, зміст і мету голодомору, довести, що це був страшний злочин 

проти української нації, якого Україна в той час не могла уникнути через нелюдську природу і 

суть комуністичного сталінського режиму, оскільки його метою було знищення українства як 

етносу й нації. 

Основні завдання дослідження:  

1) дослідити та проаналізувати ознаки, особливості, цілі Голодомору стосовно того, чому 

його слід вважати геноцидом, які його наслідки для українського народу; 
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2) ознайомитися з історичними причинами та подіями Голодомору-геноциду та 

узагальнити його суть і мету на матеріалах Обухівського краю; 

3) через вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду виховувати національні почуття 

патріотизму та любові до історії рідного краю у підростаючого покоління. 

Наукова новизна та актуальність. Уже минуло 85 років від часу насильницької трагедії 

українського народу, у результаті якої загинули мученицькою смертю мільйони людей.  

Найбільш актуальним, на мою думку, є тепер завдання зібрати свідчення людей, які самі 

пережили голод і були очевидцями мученицької смерті співвітчизників та своїх рідних. З 

кожним днем таких свідків, які мали тоді по 10-15 років і цю подію не можуть забути до смерті, 

стає все менше. Саме тому, що минає 85 років з цієї трагічної події, що була очевидною 

репресією проти українського етносу, геноцидом, який за своєю жахливою сутністю не може 

залишити байдужим нікого, я обрала тему своєї роботи, присвяченої подіям 1932-1933 рр. 

Актуальною проблемою наразі є те, що з кожним роком стає менше живих свідків цієї трагедії, 

адже не всі історичні документи й матеріали виявлені і вивчені. Є необхідність комплексного 

дослідження історичних документів та свідчень очевидців, особливо по конкретних селах, 

хуторах, правдивих розповідей про винуватців трагедії на місцях і про її масштаби, а також 

вплив голодомору на майбутнє українського народу. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що ми вперше на Обухівщині зробили спробу 

дослідити цю трагедію на чорноземах Малишкового краю шляхом вивчення життєвих трагедій 

не просто окремих людей, а дослідженням трагедії цілих родин, особливо дітей. І на цих фактах 

довести, що це була неоголошена війна Москви проти української нації голодомором у 30-ті 

роки.  

В Указі Президента України П. Порошенка від 26 листопада 2016 року щодо вшанування 

пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні, особливо важливим у наш час є питання про 

виявлення та охорону масових поховань жертв геноциду, а також вивчення історії трагедій дітей 

та цілих родин. 

Тема Голодомору має бути завжди актуальною для того, щоб усі усвідомили причини і 

наслідки цієї трагедії, щоб винуватці не тільки в центрі, а й на місцях понесли історичну 

відповідальність і були засуджені народом та історією на всі майбутні часи. Правда потрібна не 

мертвим, а живим – усім нам і майбутнім поколінням нашого народу, щоб не допустити більше 

таких страшних трагедій. 

 Результати та практичне значення дослідження. Матеріали нашої роботи узгоджуються 

зі шкільною програмою «Історія України», де вивчаються події Голодомору в Україні, а також з 

темою щодо вивчення історії рідного краю в 30-ті роки. Використання матеріалів роботи у 

навчально-виховній роботі дає можливість поглибити інтерес до предмету, до вивчення історії 

рідного краю та виховувати високоморальні, духовні та патріотичні почуття в учнівської молоді, 

без чого не можливо розвивати українську незалежну державу. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

НЕВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ БІЛОЇ ЦЕРКВИ ПІД ЧАС 

НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1941-1944 РОКІВ 

 

 

 

Автор: Троцько Анна, учениця 11 класу Білоцерківського 

навчально-виховного об’єднання «Ліцей-МАН» 

 Науковий керівник: Беник Ольга Никифорівна, учитель 

історії Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей-

МАН», учитель-методист 

 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю переосмислення подій Другої 

світової війни з урахуванням нової джерельної бази та методологічних підходів. У повоєнні роки 

питання життя населення в зоні окупації свідомо замовчувалися або залишалися 

малодослідженими. Залучення раніше маловідомих архівних документів та опитування очевидців 

цих подій дає можливість зробити глибокий та неупереджений аналіз форм і методів економічної, 

психологічної та соціальної політики окупаційної влади. Формування патріотизму, національної 

гідності неможливе без вивчення історії малої батьківщини – міста, в якому ми народились, 

навчаємось, де проживають наші рідні, де знаходяться могили наших пращурів. Це почуття 

формується на основі зв’язку поколінь, збереження гуманістичних цінностей, допомагає молодим 

людям краще усвідомити масштаб трагедії, необхідність укріплення оборонної функції держави в 

сучасних умовах. Ми прагнемо довести необхідність належного вшанування пам’яті всіх: і хто 

боровся з нацизмом, і хто загинув внаслідок реалізації «нового порядку», перенести акцент з 

історії воєнних дій на історії конкретних людей, адже з кожним роком їх стає все менше, тому це 

один із останніх шансів встановити історичну справедливість. 

Результати джерелознавчого пошуку надали унікальну можливість не лише поспілкуватися з 

безпосередніми учасниками подій, а й перейнятися їхнім морально-психологічним сприйняттям 

епохи.  

Об’єктом дослідження є окупаційна політика нацистської Німеччини на території Білої 

Церкви в 1941-1944 роках. 

Предметом дослідження є долі людей, які пережили окупацію в 1941-1944 рр., діяльність 

адміністративно-господарських органів управління на території Білої Церкви, місця розстрілів та 

масових захоронень.  

Мета дослідження полягає у здійсненні всебічного цілісного аналізу політики німецьких 

окупаційних властей на території Білої Церкви в 1941-1944 роках. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у здійсненні комплексного аналізу 

окупаційної політики на території Білої Церкви. На основі широкого масиву документів 

центральних та обласних архівних установ України, частину з яких введено до наукового обігу 
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вперше. Нами досліджено структуру німецького військового адміністративно-господарського й 

українського допоміжного апаратів управління в місті та механізми їх взаємодії. На основі 

опитувань проаналізовано еволюцію ставлення місцевого населення до німецьких властей та 

визначено фактори, що впливали на нього. Уточнено місця масових вбивств нацистами та 

захоронень військовополонених та місцевого населення. У додатках подано статистичні та 

документальні матеріали, фотохроніка зазначеного періоду, які доповнюють та узагальнюють 

положення, викладені у роботі.  

Практичне значення роботи полягає у можливості використання її фактичного матеріалу, 

основних положень та результатів при підготовці нормативних і спеціальних курсів з історії 

України для учнів старшої школи. 

 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

ШЕВЧЕНКО В ІСТОРІЇ МІСТА БЕРЕЗАНЬ: ВІД МИНУЛОГО ДО СЬОГОДЕННЯ  

 

 

 

 

Автор: Чернявка Владислав, учень 10 класу Березанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4  

Науковий керівник: Балановська Тетяна Валентинівна, 

вчитель української мови та літератури Березанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4  

 

 

В історії України ще не було такої людини, яка б мала такий величезний вплив на розуми і 

серця співвітчизників, як Тарас Григорович Шевченко. Він не був політиком, та на його ідеях 

сформувалось і зросло чимало громадських організацій та партій. Він не був дипломатом, проте 

широта його поглядів, вклад у світову літературу та мистецтво, а головне – світоглядні ідеї 

загальнолюдського братерства та любові здобули для України та українців в цілому належне 

визнання та пошану серед світової спільноти. 

Світова громадськість вважає творчість Тараса Григоровича Шевченка однією із 

найяскравіших сторінок світової культури, естетичною та науковою цінністю. Його поезії і досі 

знаходять відгуки в серцях простих громадян, а картини милують око кожній людині. 

Кожне українське місто чи село має за честь пишатися тим, що в них побував видатний геній 

письменства. Наше місто Березань не є винятком, адже у 1843 році його відвідав Великий Кобзар. 

Кожен житель міста знає про відвідини Шевченка, проте мало хто усвідомлює, наскільки подорож 

до козацького містечка була важливою для самого Тараса Григоровича, як вона вплинула на його 

світогляд та на історію міста. 

Актуальність дослідження полягає у тому, що в Україні йде процес декомунізації, 

переосмислення історії, визначення ролі тих непересічних особистостей, які творили державу, 

відіграли велику роль у формуванні нації. Серед них і Тарас Григорович Шевченко – український 
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пророк, геній, який вже тоді розумів, що хто розкопує чужі могили не на своїй землі, не може бути 

українцю братом та добрим сусідом. Отже, актуальність обраної теми підтверджується вимогами 

сучасності: перейменування вулиць, встановлення пам’ятників тим, хто на це заслуговує, хто є 

гордістю народу, хто увійшов в історію сіл та міст України видатною особистістю, здатною 

змінити погляди людей на світ. 

Об’єктом дослідження є перша подорож Т.Г. Шевченка до України територією сучасної 

Київщини. 

Предмет дослідження – Т.Г. Шевченко в історії міста Березань. 

Мета дослідження обраної теми полягає у систематизації зібраного матеріалу та аналізу 

сторінок історії міста, пов’язаних із Тарасом Григоровичем Шевченком. 

Досліджуючи дану проблему, ми ставили перед собою такі завдання: 

1. Установити хронологічну послідовність подій під час першої та другої подорожей 

Шевченка в Березані. 

2. Дослідити твори мистецтва Тараса Григоровича Шевченка, створені в Березані. 

3. Проаналізувати вплив подорожей та знайомств в Березані на світогляд митця. 

4. Встановити взаємозв’язок між історією перебування Шевченка в місті та сучасністю. 

5. Систематизувати та узагальнити документальні факти та матеріали, пов’язані з 

перебуванням Т.Г.Шевченка в місті Березані. 

Практичне і теоретичне значення дослідження полягає у тому, що  матеріали 

досліджуваної проблеми можуть бути використані в багатьох галузях, а саме: під час екскурсій у 

музеях, краєзнавчих книгах та художній літературі, біографічних працях. Також матеріали нашого 

дослідження можуть бути використані на уроках краєзнавства та української літератури як 

біографічні та історико-краєзнавчі джерела, у виховній роботі серед дітей та молоді. 

Новизна досліджуваної проблеми полягає у спробі на основі документальних даних 

об’єктивно оцінити значущість приїзду Т.Г.Шевченка для історії та громади міста, а також знайти 

невідомі факти біографії поета під час перебування в Березані. Нами було систематизовано та 

узагальнено зібраний матеріал, досліджено, який вплив на світогляд митця мали події, пов’язані з 

нашим містом. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

РОЗВИТОК ОСВІТИ В СЕЛІ ЛУКА У ХІХ СТОЛІТТІ 

  

Автор: Коваленко Альона, учениця 11 класу Лучанської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Таращанського району 

Науковий керівник: Костенко Людмила Олексіївна, учитель 

історії та правознавства Лучанської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Таращанського району, учитель-методист 

 

 Наріжним каменем державотворчих процесів в Україні стало створення національної 

системи освіти, адже освіта завжди була рушієм розвитку суспільства. Розв’язання цієї проблеми 

актуалізувало потребу ретроспективного аналізу історико-педагогічних явищ, об’єктивного 

опрацювання, переосмислення та висвітлення, з метою усвідомлення їх сутності, розгляду 

позитивного досвіду минулого у контексті сучасних культурно-освітніх змін.  

 Об’єктом дослідження є вивчення освітніх процесів ХІХ – ХХ ст. в межах одного 

населеного пункту. 

 Предметом дослідження є розвиток шкільної справи в селі Лука у ХІХ –  ХХ століттях.  

 Мета роботи: вивчення історичного шляху шкільної справи конкретного села на фоні 

загальноісторичних процесів. 

 Для реалізації поставленої мети автором сформульовані такі конкретні завдання роботи: 

 з’ясувати загальний історичний контекст розвитку освіти в селі Лука; 

 дослідити процес становлення та розвитку школи в селі на протязі ХІХ – ХХ ст.; 

 відслідкувати проблеми та досягнення шкільної справи протягом двох століть.  

 Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на основі виявлених архівних, 

літературних, статистичних та інших джерел вперше пропонується цілісний, узагальнений розгляд 

історії школи села Лука у ХІХ – ХХ ст. 

 Результатом дослідження є вивчення стану розвитку освіти в селі Лука в ХІХ – ХХ 

столітті та поповнення його історичної скарбниці. 

 У ході виконання роботи зроблено висновки:  

1. Проаналізувавши цілу низку джерел, зокрема й архівних матеріалів, можна зробити 

висновок про те, що протягом XIX століття на Київщині було засновано як державні, так і 

церковнопарафіяльні школи. Одна з таких шкіл у 1862 році заснована в селі Лука священиком о. 

Олександром Петровичем Забузьким.  

2. Першим світським учителем у селі був Феодосій Андрійович Стороженко. 

3. Кількість школярів у церковнопарафіяльній школі села Луки була нестабільною, проте в 

основному зростала. Багато тогочасних сільських дітей з різних причин освіти не отримували. 
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4. Події Української революції привели до українізації освітніх закладів. У селі продовжує 

функціонувати початкова школа, а з часом відкривається семирічка, що було рідкістю для 

двадцятих років ХХ ст., адже для села обов’язковою вважалася початкова освіта. 

5. У шістдесятих роках ХХ ст. у селі будується дві школи – восьмирічна та середня. У 1968 р. 

їх відвідують більше семисот учнів. Загальнонаціональні процеси дев’яностих років приводять до 

значного скорочення кількості сільського населення, і, як результат, закриття восьмирічної школи 

у 1997р. 

6. Середня школа продовжує функціонувати, має власні усталені традиції. Всього за роки її 

існування з 1964 по 2017 р. зі стін школи було випущено 1440 учнів, з них 65 медалістів. 

 Практичне значення роботи полягає у тому, що зроблені автором висновки, нові 

положення і фактичний матеріал збагачують джерельну базу досліджуваної проблеми, 

розширюють пізнавальну канву історико-педагогічної літератури. Матеріали проведеного 

дослідження можуть бути використані на уроках історії та у позакласній роботі. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

ЗБОЛЕНА ПАМ'ЯТЬ ПРО ЗМОРЕНИХ ГОЛОДОМОРОМ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ – 

НАГАДУВАННЯ МИНУЛОГО І ПЕРЕСТОРОГА МАЙБУТНЬОМУ 

  

Автор: Угнівенко Аліна, учениця 10 класу Переяслав-

Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Науковий керівник: Гоцкало Галина Василівна, 

учитель історії Переяслав-Хмельницької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 

 

 

Мало знайдеться у непростій історії не тільки України, а й світу таких жахливих трагедій, як 

Голодомор 1932 – 1933 рр. Голодомор став національною катастрофою. Тільки протягом 1932 – 

1933 рр. загинула п’ята частина населення України.  

 «Нині ми знаємо, що то було. Був голод штучно зорганізований, був масовий сталінський 

геноцид, свідомо спрямований на вигублення українського народу, - народу, такого ненависного 

диктатурі, якій всюди вчувався прихований опір і затаєний сепаратизм. Цей безпрецедентний за 

своїм катівським розмахом злочин сталінщини завдав Україні найтяжчих втрат, коштував нації 

мільйони і мільйони людських життів, у тому числі й материнських, дитячих». 

Олесь ГОНЧАР. 

Переднє слово до книги 
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Олександра Міщенка «Безкровна війна». 

Актуальність теми Голодомору полягає в тому, що з кожним роком відкривається все 

більше фактів про долі тих, хто постраждав під час нього. Значна історіографічна спадщина 

радянської доби вимагає доволі критичного підходу. Донині у свідомості як пересічних громадян, 

так і окремих науковців та політиків, переважають фальшиві стереотипи й штампи, пов’язані з 

Голодомором. 

На сучасному етапі становлення української державності необхідно визначити в контексті 

нового осмислення і вивчення минулої історії із сучасних досліджень і наукових робіт. 

Тема, що була обрана нами, має незаперечну актуальність і важливість, проте вимагає 

виваженого підходу, вміння критично аналізувати архівні джерела та спогади, ретельності у 

підборі методологій та аргументацій. 

Об’єктом дослідження є відповідні документи та спогади очевидців голодомору 1932 – 1933 

рр. та про «розкуркулення селян». 

Предметом дослідження є соціально-політична ситуація у 1929 -1933 рр. 

Мета роботи - на основі вивчення широкого кола документів та спогадів очевидців всебічно 

осмислити трагедію українського народу та винести уроки для нас, молодого покоління. 

Завдання роботи: зібрати інформацію, систематизувати її. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що дана проблема вперше досліджується в рамках 

написання даної наукової роботи. 

Хронологічні межі – охоплюють період 1929 - 1933 років. 

Не минуло страшне лихо і Переяславську землю. На Переяславщині від голоду померло 12 

448 тисяч чоловік, а ті, що залишились, зберегли в пам’яті страшні спогади, щоб донести їх до 

майбутніх поколінь. 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ (ОУН) 

НА ФАСТІВЩИНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

 Автор: Козачок Надія, вихованка Фастівського 

районного еколого-етнографічного центру, учениця 10 класу 

Півнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Фастівського району 

       Науковий керівник: Коваленко Олена Вікторівна, 

вчитель історії та правознавства Півнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Фастівського району, 

керівник гуртка    
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Упродовж багатьох років героїчна боротьба воїнів ОУН-УПА за незалежність та створення 

Української Самостійної Соборної Держави замовчувалась і була «білою плямою» у вітчизняній 

історії. Лише після проголошення незалежності України, на основі дослідження архівних 

документів з’явилися підтвердження боротьби українських націоналістів проти німецьких 

загарбників та сталінського режиму одночасно. Ця боротьба стала продовженням визвольних 

змагань української нації за державність у часи козацької доби, періоди ЗУНР, УНР, Карпатської 

України. 

Дослідження діяльності ОУН на Фастівщині у 1941-1943 роках проводилось на тлі 

національно-визвольної боротьби і руху опору українців під час Другої світової війни.  

Науковці не заперечують, що ця війна була братовбивчою. Але, на жаль,  багато політиків, 

громадських діячів і просто пересічних громадян сьогодні по-різному,  часто діаметрально 

протилежно, дають оцінку діяльності ОУН-УПА в цей період. Молоде покоління нашої держави, 

вивчаючи історію України, досі не має остаточного переконання, хто ж дійсно боровся за волю 

України, не жаліючи життя для створення Української держави.  

Метою дослідження є: вивчення та аналіз діяльності Фастівської Організації Українських 

націоналістів в роки Другої світової війни та з’ясування її ролі у національно-визвольному русі в 

боротьбі за незалежність України і зокрема Фастівщини.  

     Завдання наукового дослідження: 

 опрацювати літературу, газетні статті, архівні матеріали, спогади очевидців з даної 

проблеми дослідження; 

 виділити основні етапи боротьби українського народу за свою державність; 

 визначити історичну роль ОУН в національно-визвольному русі періоду Другої світової 

війни; 

 з’ясувати місце Фастівської низової організації в ньому; 

 ознайомитись із формами діяльності Фастівської ОУН; 

 висвітлити долю учасників Фастівського оунівського підпілля після ліквідації організації. 

В результаті проведеної роботи було з’ясовано, що український визвольний рух періоду 

Другої світової війни був унікальним явищем в історії нашої Вітчизни. Не маючи жодної 

підтримки із-зовні він сформувався як потужна сила, що протистояла двом завойовницьким 

системам – радянській та німецько-фашистській. Члени ОУН, активісти похідних груп пробудили 

і згуртували до національно-свідомої діяльності десятки тисяч патріотів в усіх українських землях, 

у тому числі і на Фастівщині. Своє життя вони поклали на вівтар служіння народові як справжні 

герої української нації. 

Отримана інформація є важливою для виявлення «білих плям» в історії конкретного регіону 

Київщини і може бути використана для подальшого наукового пошуку, на уроках історії та в 

процесі навчально-виховної роботи. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

НІМЕЧЧИНА ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ОЧИМА ОСТАРБАЙТЕРІВ  

СЕЛА ВОЛОШИНІВКА 

 

 

Автор: Артюх Іван, вихованець гуртка Центру позашкільної 

роботи «Мрія», учень 11 класу Волошинівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів –

дитячий садок» імені Героя України Руслана Лужевського 

Баришівського району 

Науковий керівник: Макаренко Ганна Іванівна, 

 вчитель української мови та літератури Волошинівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І- ІІІ 

ступенів – дитячий садок» імені Героя України Руслана 

Лужевського Баришівського району 

 

У 1982 році у Волошинівській середній школі був відкритий музей Борщівських боїв (ця 

трагедія вересня 1941року відома з історичних джерел), проте тема «остарбайтерів» на той час 

була закритою. Нині йде реконструкція музею, і члени гуртка «Юних музеєзнавців» збирають та 

узагальнюють нові відомості й матеріали. Так було встановлено, що на підневільні роботи до 

Німеччини із нашого села відправлено більше 80 осіб. На жаль, це неповний список, адже минуло 

багато часу і свідки тих подій померли. А ті, хто залишився  (три особи), не завжди можуть 

поділитися спогадами.  

Щоб узагальнити зібраний матеріал, за ініціативою голови робочої групи Макаренко Ганни 

Іванівни, члени шкільної ради музею спільно з працівниками сільського Будинку культури (зав. 

Івченко Тетяна Володимирівна) та бібліотеки (зав.Марченко Марія Григорівна) провели засідання 

круглого столу «Трагічна дорога на Захід: односельчани на примусових роботах в Німеччині (1942 

– 1945рр.)», куди запросили дітей і внуків остарбайтерів. Ті поділилися спогадами, принесли 

світлини, привезені з Німеччини (зібрали їх більше 50 екземплярів), які стали цінним матеріалом 

для дослідження.     

Актуальність теми дослідження. Двадцяте століття ввійшло у нашу історію як століття 

воєн, геноциду та терору. Особливо важким тягарем лягла на плечі українців Друга світова війна. 

Українці становили найбільш чисельну групу іноземних примусових робітників у Німеччині. 

Серед них – жителі села Волошинівка. Висвітлення феномену підневільної праці остарбайтерів, їх 

правове, соціально-економічне становище у Третьому рейху, умови повернення на батьківщину є 

необхідним для ширшого розуміння подій Другої світової війни, зокрема періоду окупації 

українських земель військами Вермахту. 
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Об’єкт дослідження: примусові роботи жителів села Волошинівка в Німеччині під час 

Другої світової війни 

Предмет дослідження: особливості окупаційної політики Третього Рейху на українських 

землях, використання трудових ресурсів місцевого населення на примусових роботах в Німеччині 

в ході Другої світової війни. 

Мета роботи: проаналізувати свідчення очевидців подій, їхнє листування під час 

перебування  в Німеччині, дати оцінку масштабам та методам залучення нацистами до 

примусових робіт жителів села Волошинівка. 

Завдання дослідження:  

- окреслити сутність поняття «остарбайтер», його соціально-економічний та правовий статус 

під час Другої світової війни; 

 - проаналізувати умови проживання, ставлення німецького населення до   жителів села 

Волошинівки під час перебування на примусових роботах в Німеччині ( 1942 – 1945рр);     

- розкрити головну мету та значення діяльності гуртка «Юний музеєзнавець» в селі 

Волошинівка, його роль у відродженні історичної пам’яті жителів села, популяризацію історії 

нашої держави та рідного краю; 

Теоретичне та практичне значення дослідження: зібрані спогади, фотодокументи значно 

доповнять і оновлять матеріли шкільного музею Борщівських боїв про події 1941-1945 років на 

території с. Волошинівки Баришівського району, вони можуть бути використані на уроках історії 

України, української літератури, київщинознавства, при проведенні позакласних заходів. 

Висновки. Перебуваючи на примусових роботах, остарбайтери виснажливо працювали, 

голодували, часто хворiли. Порiвняно з іншими iноземними робiтниками, вони найбiльше 

травмувалися, помирали від iнфекційних хвороб i виснаження. Умови в таборах були досить 

рiзними та залежали вiд керiвництва пiдприємства й табору. 

    Життя в Німеччині вихідців із нашого села було різним. Лише через багато років дехто з 

них зміг розповісти рідним і про співчуття німців, людяне ставлення до них «бауерів». Більшість 

наших співвітчизників вперше були не лише за кордоном, а й за межами свого села. І навіть через 

колючий дріт багатьом вдалося розгледіти значно вищий рівень життя звичайних німців: 

електричне освітлення, система отоплення, водопроводи в будинках та господарських 

приміщеннях, культура одягу, їжі, облаштування садиб. 

Коли нацисти вивозили на чужину наших дівчат, то кожна брала найсвятіші обереги – 

вишиту сорочку і намисто (це бачимо на багатьох світлинах). У вихідний одягали їх як святиню, 

що нагадувало рідну Україну.  

Після закінчення війни остарбайтерів довгий час не відносили ні до героїв, ні до жертв війни. 

Після німецьких таборів вони потрапили під прицільний вогонь НКВС. Тобто, радянська система 

була такою ж жорстокою, як і нацисти Третього рейху.   

Із 23 березня 2000 року колишні остарбайтери перебувають під соціальним захистом. А ми 

повинні пам’ятати: їхня стійкість в умовах страшного лихоліття варта поваги і є прикладом для 

сучасного покоління. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

ІСТОРИЧНО ОСЯЖНИЙ ДОРОБОК  М. БОРОВКА 

"ПЕРЕВЕСЛАМИ ПАМ'ЯТІ  ДНІ  ПЕРЕВИТО 

 

 

 

Автор: Крижановський Олексій, учень 11 класу 

Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

імені Юрія Головатого 

Науковий керівник: Рудич Любов Дмитрівна, вчитель 

історії та правознавства, вчитель-методист, керівник гуртка  

Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

імені Юрія Головатого  

 

Понад 45 років бориспільці знають Миколу Маркіяновича Боровка як прекрасного вчителя 

української мови та літератури, заступника директора з навчально-виховної роботи, директора 

Бориспільської загальноосвітньої школи        І-ІІІ ступенів №1 з 1973 по 1982 роки, завідувача 

міського відділу освіти (з 1982 по 2008 роки). З 2009 року − проректор та викладач української 

мови в Бориспільському інституті муніципального менеджменту при МАУПі і директор коледжу 

«Інтелект» при цьому інституті. 

Микола Боровко − перший із сучасних українських поетів, хто відважився звернутися до 

непростої класичної форми − ронделя. «Рондель – це форма, що дала мені можливість поговорити 

з самим собою про вічне», − говорить наш поет.  

На сьогодні з-під пера поета вийшла вже 21 поетична збірка.  

Актуальність теми полягає у важливості даної теми для Бориспільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Юрія Головатого, зокрема. Адже постать М. М. Боровка знакова, бо 

частина життя та творчості поета невіддільна з історією нашої школи. Усе, що пов’язане з історією 

школи − це предмет для вивчення, а хто причетний до неї − це об’єкт вивчення та дослідження 

гуртка «Юні музеєзнавці», що ми і робимо вже три роки. 

Предмет дослідження: життя та діяльність відомої у Борисполі, на Київщині, в Україні 

людини − педагога, поета-ронделіста Миколи Маркіяновича  Боровка.  

Об’єкт дослідження: М. М. Боровко як людина, педагог, поет. 

Завдання дослідження: 

− дослідити витоки творчості поета-ронделіста Боровка М.М.; 

− з’ясувати особливості стилю, яким віршує наш поет; 

− охарактеризувати педагогічну діяльність Боровка М.М.; 

− охарактеризувати поетичні здобутки та творчі пошуки митця; 

    − дослідити діяльність Миколи Маркіяновича Боровка як голови Асоціації поетів-

ронделістів України та організатора Міжнародного фестивалю «На берегах Альти». 

Методи дослідження: 
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− аналіз та синтез зібраних щодо теми друкованих та Інтернет-джерел про М.М. Боровка, 

розповідей педагогів-філологів, учнів школи, які з ним спілкувалися особисто; 

− співставлення думок та висловлювань відомих у Борисполі та в Україні людей про М.М. 

Боровка; 

− систематизація та упорядкування зібраного матеріалу про Миколу Маркіяновича Боровка. 

У ході виконання роботи зроблені відповідні висновки: 

1) Якщо йдеться про Боровка Миколу Маркіяновича, то саме він − та людина, про яку 

сьогодні хочеться сказати: «Мої земляки – гордість і слава України». 

2) Творчість Миколи Боровка вивчається в курсі української літератури (розділ «Література 

рідного краю») відповідно до програми «Літературна Бориспільщина» (2009), рекомендованої 

науково-методичною радою Академії безперервної освіти. 

3) Уже три Міжнародні фестивалі ронделя «На берегах Альти» організовані та проведені у 

Борисполі Боровком Миколою Маркіяновичем.  

4) Наш поет створив Асоціацію поетів-ронделістів України та став її головою. 

Матеріали роботи уже третій рік поспіль використовуються на заняттях гуртка «Юні 

музеєзнавці», під час проведення у Музеї історії школи екскурсії для характеристики педагогічної 

діяльності та поетичних здобутків Миколи Маркіяновича Боровка, на уроках історії України (тема 

«Наш край на початку XXI ст.»), української літератури (розділ «Література рідного краю»). 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

РОЗВИТОК МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ НА КАГАРЛИЧЧИНІ 

В СЕРЕДИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ 

            

Автор: Судак Анна, учениця 9 класу Кагарлицької 

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

Науковий керівник: Носаченко Олена Анатоліївна, 

вчитель історії та правознавства Кагарлицької 

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

 

  

 Актуальність даної теми полягає в тому, що музеї – це скарбниці людської історії і 

культури, думки і праці, це осередки пізнання навколишнього світу. Музей – це один з 

інструментів самоусвідомлення культури у процесі творення нею власної концепції розвитку та 

самоідентифікації певної культури щодо інших культур. І тому сьогодні потрібно зберегти і 

модернізувати музеї для майбутніх поколінь, щоб вони знали історію свого народу і не дали 

присвоїти її іншим народам. 
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Мета роботи: на базі архівних та друкованих матеріалів, свідченнях працівників музеїв 

району дослідити становлення, розвиток та функціонування музеїв на Кагарличчині в середині ХХ 

– на початку ХХІ ст. 

Для досягнення поставленої мети передбачено розв’язати такі завдання:  

- проаналізувати архівні документи про створення музеїв у районі;  

- скласти хронологічну таблицю відкриття музеїв;  

- дослідити, які за профілем є музеї в районі;  

- проаналізувати дані анкетування стосовно знань учнів і вчителів про музейну справу в 

районі;  

- вивчити думку опитаних, яким вони бачать майбутнє музеїв;  

- скласти путівник музеїв району. 

Об’єктом є – музеї і музейна справа Кагарличчини як суспільне явище в усіх їхніх проявах.  

Предмет – процеси виникнення, розвитку і функціонування музеїв Кагарлицького району. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що матеріали дослідження можуть бути 

використані в науково-краєзнавчій і навчально-виховній роботі школи (на уроках історії України, 

курсу «Київщинознавство», при підготовці позакласних заходів та при проведенні екскурсій в 

музеях шкіл). 

Дослідивши розвиток музейної справи в районі, ми дійшли висновку, що рушійною силою у 

відкритті музеїв у районі стала інтелігенція.  

Проаналізувавши архівні документи Кагарлицького історико-краєзнавчого музею, ми 

дізналися, що перший музей в районі був відкритий в селі Жовтневе у невеликому павільйоні, а 

пізніше перенесений до приміщення школи. Другим  був відкритий Кагарлицький історико-

краєзнавчий музей, при ньому функціонує 6 філіалів. Також в районі є 5 музеїв на громадських 

засадах, шкільні кімнати-музеї або куточки, та музеї в с. Сущани і с. Балико-Щучинка 

«Букринський плацдарм». Всі музеї мають історико-краєзнавчий профіль. 

За архівними даними нами була складена хронологічна таблиця відкриття музеїв. 

На даний час всі музеї мають задовільний стан, але хвилює відсутність окремого приміщення 

районного музею, більшість матеріалів якого знаходяться не в експозиціях, а у фондах. 
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СЕКЦІЯ: ЕТНОЛОГІЯ 

СВЯТКУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО РІЗДВА –  

ЛЕГЕНДИ ТА РЕАЛІЇ 

 

 

          

Автор: Фісунова Надія, учениця 11 класу Комунального 

закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат» 

Науковий керівник: Шапошник Наталія Віталіївна, 

незалежний історик, дослідниця української етнології 

 

Відродження давніх знань і традицій – важливий крок не тільки в історії України, але й в 

історії всього людства. Україна збагачена духовними скарбами наших пращурів, їхніми 

традиціями, культурою й талантами, а міфологія – одна із граней того багатства.  

Актуальність теми: в культурній спадщині народів світу особливе місце належить 

календарним звичаям і обрядам, народним святам. Науковий інтерес до традиційної культури з 

метою збереження духовних цінностей, особливо в умовах прискореної урбанізації, нівелювання, 

уніфікації, поширення «масової культури» стає все більш актуальним. Збереження кращих 

традицій, духовності будь-якого етносу – це не тільки дбайливе ставлення до витоків культури, 

але й турбота про її розвиток у сьогоденні та майбуття кожного народу. 

Вивчення календарних звичаїв і обрядів, зокрема зимового циклу, доносить до нас величезну 

інформацію про історію світоглядних уявлень прадавніх українців, морально-етичних норм, 

народного мистецтва, музики, народної хореографії, співу, теоретичне осмислення якої є одним з 

пріоритетних напрямів вивчення культурологічної науки. 

Мета наукової роботи полягає у вивченні витоків різдвяно-новорічної обрядовості 

українців. Досягненню поставленої мети слугуватиме розв’язання наступних дослідницьких 

завдань: розкрити особливості української міфології святкування Різдва; з’ясувати, що сучасні 

українці знають про свято Різдва; дослідити стан збереження традицій святкування Різдва в 

контексті сучасності. 

Наукова новизна дослідження: вперше досліджується стан дотримання традицій у 

різдвяно-новорічних обрядах Фастівщини в контексті змін та трансформації протягом другої 

половини ХХ – початку ХХІ сторіччя.  

Об’єктом дослідження є Різдвяні свята в сучасній культурі українців. Предметом 

дослідження стали традиції та новації в різдвяно-новорічній обрядовості українців початку ХХІ 

сторіччя. 

Висновки. Під час роботи над першим розділом нам вдалося дізнатися, яких глибин сягають 

сучасні традиції святкування українського Різдва. Простежено, що незважаючи на втручання 

церкви, пізніше ідеологічного тиску з боку радянських органів, все ж можна стверджувати, що 
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основа традицій святкування українського Різдва була успадкована від попередніх віків: 

продовжувала зберігатися структурно з досить розвиненою обрядовістю та пісенністю. 

Розкрито деякі особливості різдвяно-новорічних свят українців Київщини, які найповніше 

виражені у Святвечірній вечері, що супроводжується численними магічними діями.  

У ході дослідження ми підтвердили, що більшість українців люблять святкувати Різдво. 

Дізналися, що фастівчани, житомиряни та богуславчани у переважній більшості приймали участь 

у колядуваннях. Вважають прихід колядників за добру прикмету та винагороджують гостей 

цукерками, іншими солодощами та грішми. 71% опитаних готуються до приходу колядників. 

Купують гостинці та люблять, коли до їхньої оселі приходять ватаги колядників. 

 

СЕКЦІЯ: ЕТНОЛОГІЯ 

 

ЗОВНІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ  СІЛЬСЬКИХ БУДИНКІВ ПІВДЕННИХ РАЙОНІВ 

КИЇВЩИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 

  

Автор: Циганок  Крістіна, учениця 9 класу Навчально-

виховного комплексу «Узинська гімназія» Білоцерківського 

району 

Науковий керівник: Гвоздков Юрій Олексійович, 

керівник гуртка Білоцерківського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості                                                                                 

 

 З давніх часів українці шанували, звеличували, прикрашали, оспівували  своє житло – 

сільську хату. У дослідницькій роботі «Зовнішнє оздоблення  сільських будинків південних 

районів Київщини у другій половині ХХ століття»  поставлено за мету вивчити, як світогляд 

українського народу відбився на  художніх традиціях оздоблення фасадів, символіці зовнішнього 

прикрашення сільського помешкання нашого регіону в зазначений період. 

Об’єктом дослідження стали сільські будинки південних районів Київщини, предметом 

дослідження – елементи зовнішнього їх оздоблення та технології їх виготовлення. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

1. Описати особливості оздоблення фасадів сільських житлових будинків  південних районів 

Київщини, збудованих у другій половині ХХ століття. 

2. Виявити причини змін і факти збереження традицій в оздобленні будинків у визначений 

час. 

3. Пояснити походження і значення декору фасадів у сільській місцевості  Київщини. 

4. Описати технології виготовлення фасадних оздоб. 
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Особливості об’єкта і предмета дослідження зумовили необхідність використання описового, 

порівняльного методів, які дозволили виявити основні хронологічні межі та причини змін в 

оздобленні будинків південних регіонів Київщини у другій половині ХХ століття. 

При відборі польових матеріалів використовувалися методи експедиційної роботи: 

безпосереднє спостереження, фотофіксація, інтерв’ювання. 

Опрацювання теми «Зовнішнє оздоблення сільських будинків південних районів Київщини у 

другій половині ХХ століття» дозволяє пізнати народні  традиції, побут, ремесла, світоглядні 

уявлення українців нашого регіону. Важливим є те, що господарі можуть зносити, 

перебудовувати, змінювати зовнішній вигляд своїх будинків у процесі їх осучаснення, зокрема 

утеплення,  оздоблення сайдингом, таким чином втрачаються традиційні особливості житла, які 

дають уявлення про побут, художні смаки селян певного часу та майстерність народних умільців. 

Такі причини визначають актуальність обраної теми. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на основі зібраних  польових матеріалів з 

шести південних районів Київщини встановлюються  спільні та відмінні риси в оздобленні фасадів 

сільських житлових будинків другої половини ХХ століття на Київщині, записуються та 

систематизуються відомості  про символіку оздоб, технології їх виготовлення сільськими 

майстрами. Результати дослідження оприлюднені в регіональних газетах, на обласній конференції 

«Київщина – мій заповітний край». 

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, класними 

керівниками під час виховних заходів.   

 

СЕКЦІЯ: ЕТНОЛОГІЯ 

СИМВОЛІЧНА СИЛА ВОГНЮ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЯНСЬКОЇ ПЕЧІ У ПОБУТІ, 

ЗВИЧАЯХ, ОБРЯДАХ ТА МЕДИКАМЕНТОЗНИХ АСПЕКТАХ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ 

    

Автор: Кушніренко Естер, учениця 9 класу 

Лютізької загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Вишгородського району 

Науковий керівник: Кирієнко Олена 

Мирославівна, вчитель географії  Лютізької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Вишгородського 

району 

  

 Актуальність дослідження зумовлена: 

 зростанням інтересу у суспільстві до проблем вітчизняної історії, витоків національної 

культури;  
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 тісними міжпредметними зв’язками народознавства, літератури та історії; 

 необхідністю формування у школярів світоглядних поглядів про історію свого народу, 

адже українська хата як великий витвір народної культури у цілому має нікому непідвладну силу, 

вічно служить людині. А кожна складова українського хатнього інтер’єру – своєрідний і 

неповторний національний образ. 

              Мета дослідження. Дослідження впливу язичницьких вірувань слов’ян, українських 

обрядів і звичаїв на символічність образу печі в українській культурі, її переваги над іншими 

дров’яними конструкціями.     

Виходячи з даної мети, у процесі дослідження розв’язувалися такі завдання: 

 визначення місця  культу вогню у язичницьких віруваннях слов’ян;  

 ознайомлення з народними обрядами і звичаями, що пов’язані із піччю; 

 аналіз текстів народних казок і пісень, прислів’їв, приказок, загадок, в яких 

представлено піч; 

 практичне ознайомлення з сучасними аналогами традиційної української печі. 

Об’єктом дослідження стали українські народні традиції та обряди, народні пісні, казки, 

приказки, прислів’я і порівняння.  

Предметом вивчення - піч як складова інтер’єру української хати, її символ у культурних 

традиціях українців. 

Теоретичні методи дослідження. Вивчення, аналіз, систематизація і узагальнення 

відповідної наукової літератури, фольклорних творів та народних традицій і обрядовості. 

Практичні методи дослідження. Удосконалення навичок використання пічного вогню для 

приготування їжі, опалення приміщення та практичне їх використання у побуті та обрядовості.  

Наукова новизна дослідження полягає у створенні узагальненої класифікації символу печі 

на основі дохристиянських вірувань слов’ян, можливість осучаснення житла українців засобом 

традиційної селянської печі. 

Місце проведення дослідження. Садиба жительки села Лютіж Кирієнко Олени 

Мирославівни. 

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання його результатів на 

уроках української і зарубіжної літератури, історії, художньої культури, народознавства, а також 

тими, хто небайдужий до фольклорних традицій свого народу.   
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СЕКЦІЯ: ЕТНОЛОГІЯ 

ОСНОВНІ МОТИВИ РУШНИКОВОЇ ВИШИВКИ МИРОНІВЩИНИ 

  

Автор: Пушняк Діана, учениця 10 класу 

Комунального закладу Пустовітської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Миронівського району 

Науковий керівник: Кравченко Віра Володимирівна, 

учитель історії Комунального закладу Пустовітської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миронівського 

району 

 

Предметом дослідження є сюжетні композиції вишивки та декору миронівського рушника 

ХІХ-ХХ ст..  

Актуальність дослідження полягає в тому, щоб повернути в сучасне життя частково забуті 

народні звичаї, пов’язані з мотивами декору українського рушника. Впродовж віків рушникам 

надавалося важливе образно-символічне значення. У свідомості українського народу рушник 

наділявся широким спектром знакових властивостей і саме тому він являє собою непересічне 

явище духовної культури. На думку багатьох українських етнографів та істориків рушники, як 

неодмінна складова традиційного побуту та численних народних свят, з давніх часів увійшли в 

звичаєву культуру нашого народу. Вони і сьогодні є неодмінним атрибутом життя кожного 

українця. Народні традиції Миронівщини, пов’язані з символікою рушника, несуть в собі велику 

історичну, господарську, художню цінність та варті детального вивчення і відродження в житті 

сучасного українського суспільства.  

Мета дослідження: дослідити на місцевому матеріалі традиційні композиції українського 

рушника. 

    Основні завдання дослідження:  

1. З’ясувати регіональні відмінності рушників за мотивами та сюжетними композиціями 

вишивки. 

2. Створити узагальнений опис миронівського вишиваного рушника, його характерних 

ознак.  

3. Виявити специфіку геометричних, рослинних та орнітоморфних мотивів рушникової 

вишивки Миронівщини. 

4. Визначити символіку основних сюжетних композицій вишивки. 

Новизна полягає в тому, щоб доповнити новим фактичним результатом уже існуючу 

літературу наукового, документального, публіцистичного характеру на тему символіки 

українського рушника в народному житті. 

Результат дослідження. В роботі висвітлено місце рушника у світорозумінні та традиційно-

побутовій культурі нашого народу. Проаналізовано регіональні особливості рушників України. 

Розкрито техніку творення та декорування миронівських вишиваних та тканих рушників. 
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Виявлена місцева культова символіка рушників. Розкрито значення рушників 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 

українського рушника, збір повір’їв, пісенних текстів, запис розповідей, спогадів жителів 

Миронівщини, що ілюструють дану тему.  

Практичне значення дослідження. Матеріали даної роботи можуть бути використані на 

уроках з історії України, українознавства, у виховній роботі серед дітей та молоді. 

 

СЕКЦІЯ: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКИЙ СОЮЗ ЯК КОНСОЛІДУЮЧА ГЕОПОЛІТИЧНА 

КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНИ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 

  

Автор: Копилов Максим, учень 10 класу Бучанської 

Української гімназії 

Науковий керівник: Поліщук Олена Іванівна, учитель 

географії Бучанської Української гімназії 

 

Метою роботи є дослідження геополітичної стратегії України у Балто-Чорноморському 

регіоні, визначення місця і ролі держави для здобуття соціально-економічних та безпекових 

переваг. 

Відповідно до поставленої мети сформульовані завдання дослідження: 

– вивчити стан дослідження проблеми; 

– з’ясувати зміст понять «геополітичні інтереси» та «геополітичний регіон»; 

– висвітлити історію ідеї БЧС; 

– проаналізувати безпековий, економічний, соціально-культурний, юридичний аспекти БЧС; 

– визначити геополітичні пріоритети України у Балто-Чорноморському регіоні.  

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що в останні десятиріччя внаслідок 

вигідного геополітичного становища, ресурсного потенціала та транспортних коридорів Балто-

Чорноморський регіон став одним із найбільш багатих і розвинутих регіонів світу. 

Завдання науково-дослідної роботи: 

- вивчити стан дослідження проблеми; 

- з’ясувати зміст понять «геополітичні інтереси» та «геополітичний регіон»; 
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- висвітлити історію ідеї БЧС; 

- проаналізувати безпековий, економічний, соціально-культурний, юридичний аспекти БЧС; 

- визначити геополітичні пріоритети України у Балто-Чорноморському регіоні.  

Об’єктом дослідження є система геополітичних інтересів України у Балто-Чорноморському 

регіоні.  

Предмет – ідеї створення Балто-Чорноморського союзу, їх значення для формування 

зовнішньої і внутрішньої політики України. 

  У ході виконання роботи зроблено висновки: 

1) Незважаючи на те, що Балто-Чорноморський союз наразі не є функціонуючим союзом, 

Україна та інші країни Балто-Чорноморського регіону наразі мають змогу виступити з ініціативою 

створення союзу. 

2) Цей союз набуває актуальність зараз, через неприховану агресію Росії та економічну кризу 

в Україні. 

3) Балто-Чорноморський союз буде достойною відповіддю на агресивну політику Росії та 

зможе стати потрібним щитом, який розділятиме Європу та Росію, тим самим забезпечувати 

безпеку європейських країн. 

4) Якщо буде створений такий союз, то він зможе позиціонувати себе як потужний союз, 

який може конкурувати з іншими представниками країн світу на достойному рівні та стане одним 

із чинників європейської інтеграції України. 

5) Реальна можливість створення Міжмор’я з’явиться, коли ця ідея отримає підтримку більш 

широких соціальних груп, і стане однією з політичних тенденцій в рамках всіх потенційних 

членів. 

6) Ідея створення Міжмор’я може стати важливою альтернативою інтеграції для країн 

Східної Європи за часів кризи таких організацій, як ОБСЄ, ЄС і НАТО. 
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СЕКЦІЯ: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

ГОЛОКОСТ- НАЙБІЛЬША ТРАГЕДІЯ ЛЮДСТВА. 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

  

Автор: Щур Марина, учениця  41 групи (11 класу) 

Славутицького ліцею Славутицької міської ради 

  Науковий керівник: Курач Людмила Сергіївна, 

учитель історії вищої категорії Славутицького ліцею 

Славутицької міської ради 

 

Оскільки історичні події, на жаль, здатні повторюватися, таким чином можна стверджувати, 

що явище Голокосту може знову відродитися в тій чи іншій країні, і тому ми, знаючи це, повинні 

не допустити його відродження і в цьому полягає актуальність даної роботи. 

Мета роботи: визначити причини Голокосту та сформувати уявлення щодо масштабів цього 

явища, підтвердити ще раз, що явище Голокосту існувало насправді. 

Новизна дослідницької роботи полягає в тому, що в ній представлено авторський погляд на 

події з даної теми, а саме, зроблено порівняльний аналіз Голокосту у різних країнах. Авторський 

погляд є відмінним від тверджень багатьох істориків з приводу цих подій, адже в цій роботі чітко 

виражене твердження, що Голокост існував, і про нього треба пам’ятати, а не замовчувати, як це 

роблять деякі історики (Девід Ірвінг, Ернст Цундель). 

Завдання науково-дослідницької роботи: з’ясувати причини зародження антисемітизму в 

Німеччині; політичні та економічні передумови приходу до влади націонал-соціалістської партії 

Німеччини; на прикладі Голокосту розглянути політику Німеччини щодо євреїв; визначити спільні 

та відмінні риси даного явища в різних країнах та його наслідки. 

Об’єктом даної науково-дослідницької роботи є політика антисемітизму, яку проводив 

уряд нацистської Німеччини під керівництвом Адольфа Гітлера. 

Предметом є єврейське населення, що проживало у даний період на території нацистської 

Німеччини та на території окупованих у роки Другої світової війни країн, яке постраждало від 

тотального знищення. 

        Методи, що були використані в ході даної роботи: 

  ознайомлення з історичними документами та науково-дослідницькою літературою та їх 

аналіз; 

  узагальнення даних, отриманих у ході роботи, доведення або 

 спростування висунутої гіпотези, порівняльна характеристика, синтез. 

        У ході виконання роботи зроблено такі висновки.  

   Неточність всесвітньовідомих даних по даному питанню. В ході роботи було проведено 

розрахунки, що базувалися на порівнянні кількості євреїв, які жили на території певної країни, та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%86%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%A6%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
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кількості євреїв, які загинули у ході війни, і остаточний результат показав, що була прихована 

доля багатьох мільйонів чоловік. З цього слідує, що, або від нас спеціально приховують точну 

кількість померлих, або в ході війни було дійсно втрачено більшість документів і точні цифри 

назвати неможливо.  

   Окрім того, було вперше визначено ряд спільних та відмінних рис явища 

    Голокосту в різних країнах Європи. 

Практичне значення: матеріали даної  роботи можуть бути використані при проведенні 

лекцій, семінарів, уроків та вечорів пам’яті, присвячених жертвам Голокосту. 

 

СЕКЦІЯ: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

Історія державотворчих процесів єврейського народу 

(від стародавніх часів до 1948 року)» 

 

 

 

Автор: Кулєбякіна Марія, учениця 9 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Вишгородського 

району 

Науковий керівник: Тишковська Алла Петрівна, учитель   

історії Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 Вишгородського району 

 

 

Метою роботи є вивчення та характеристика ідей єврейського народу щодо створення 

власної держави. 

Актуальність дослідження: єврейський народ, один з небагатьох народів, який протягом 

свого існування шукав своє місце на карті світу і намагався вирішити проблему створення власної 

держави. Постало питання, де територіально буде знаходитися нова держава. Представники 

єврейського націоналізму вважали, що єврейська держава не може бути створена ніде, крім 

історичної Батьківщини єврейського народу, землі Ерец Ісраель або Палестини. Саме ХХ століття 

(століття найбільш масштабних військових конфліктів) дало поштовх до вирішення цього 

питання. В 1948 році було створено державу Ізраїль шляхом поділу Палестини на дві частини.  

Новизна роботи: в українській історіографії майже відсутні історичні роботи, в яких би 

аналізувалося здобуття незалежності єврейським народом, починаючи з стародавніх часів і 

закінчуючи серединою ХХ століття, тому з повною відповідальністю можна сказати, що це одна з 

невеликих спроб, в якій би аналізувалося це питання.   

Завдання науково-дослідницької роботи: охарактеризувати державотворчі процеси 

єврейського народу від стародавніх часів до 1914 року; проаналізувати ідеологічні засади сіонізму 

та роль Теодора Герцля в ньому; дослідити боротьбу єврейського народу за свою незалежність в 
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першій половині ХХ століття; охарактеризувати позиції США та СРСР щодо створення держави 

Ізраїль в 1948 році.  

Результатом дослідження є розуміння того, чому у ХХ столітті на   території Палестини 

створено нову державу Ізраїль.  

     У ході виконання роботи зроблено висновки: 

-  ідея створення Держави Ізраїль, як і саме єврейське питання, має давню історію. Феномен 

єврейства полягає в тому, що народ із давньою культурою та звичаями, високим рівнем 

самоідентифікації протягом тривалого часу існував за умов втрати не тільки державності, а й 

власної території; 

- ідея створення національного осередку євреїв була запропонована австрійським 

журналістом Теодором (Біньямін Зеєв) Герцлем; 

- наступним кроком для створення єврейської держави була декларація Артура Бальфура, яка 

поклала початок новій хвилі переселення євреїв; 

- незалежність єврейський народ отримав після Другої світової війни. 14 травня 1948 року 

Давидом Бен-Гуріоном було проголошено про створення держави Ізраїль;  

- єврейський народ, не маючи багато років своєї території, асимільований по усьому світу, 

зміг зберегти свою мову, культуру, звичаї і в ХХ столітті при допомозі провідних країн світу 

створити свою державу. 

Практичне значення. Матеріал  даної роботи може бути використаним під час навчально-

виховного процесу в загальноосвітніх закладах. Тема щільно пов’язана зі шкільною програмою з 

історії. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

 

СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ І КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

  

Автор: Романюк Ілона, учениця 10 класу Тетіївського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – природничо- математичний ліцей» 

Науковий керівник: Семерун Олена Петрівна, вчитель 

географії та економіки Тетіївського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо- 

математичний ліцей», вчитель-методист 

 

Одним з важливих соціально-демографічних процесів та вагомим індикатором соціально-

економічного розвитку країни є міграція населення. Україна – одна з найбільших країн-донорів 

робочої сили в Європі, де зовнішня трудова міграція стала об’єктивною реальністю сьогодення. За 

різними статистичними даними, за кордоном сьогодні працює кожен сьомий українець. І в тих, 

хто їде працювати за контрактом та робочою візою, і в тих, хто подається на статус біженця, 

причини часто однакові – неможливість знайти роботу в Україні та отримати гідну заробітну 

платню, неприйнятні умови праці, та й загалом нестабільна ситуація в країні. А в останні роки вік 

українських емігрантів зменшився, саме молодь активно полишає територію України. Зокрема, за 

офіційними статистичними даними, більшість трудових мігрантів з України – це особи віком 20–

34 роки.  

Отже, питання міграції є досить актуальними на сучасному етапі розвитку України.   

Об’єкт дослідження: механічний рух населення. 

Предмет дослідження: зовнішня міграція в Україні та на Київщині. 

Метою даної роботи є виявлення особливостей міграційного процесу в Україні та на 

Київщині.  

Завдання дослідження: 

- з’ясувати види та причини механічного руху населення; 

- дати характеристику зовнішньої міграції в Україні за період незалежності; 

- визначити тенденції трудової еміграції населення України; 

- з’ясувати наслідки зовнішньої міграції; 

- встановити особливості міграції населення на Київщині. 

Результатом дослідження є характеристика зовнішньої міграції в Україні за період 

незалежності, визначення тенденцій трудової еміграції населення України, серед яких: поступова 

переорієнтація заробітчан з Росії на країни ЄС; збільшення випадків переходу трудової міграції у 
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постійну форму; високий рівень освіти й професійного досвіду мігрантів; переважання в потоках 

трудової міграції за кордон населення малих міст та сільської місцевості; виникнення вимушеної 

міграції у результаті анексії Криму та військових дій на Донбасі. Наслідки зовнішньої міграції: до 

позитивних можна віднести такі: зниження рівня безробіття; зростання ролі міграційного капіталу 

для економіки та стимулювання розвитку економіки завдяки підвищенню платоспроможного 

попиту, вивчення іноземних мов, але є ризики для розвитку країни: зменшення народжуваності й 

прискорення старіння населення; зростання цін на внутрішньому ринку; загальна зневіра, 

руйнування і порушення сімейних зв’язків та сімейних цінностей.  

Визначальним чинником міграційних процесів Київської області є наближене розташування 

до столиці. На результативність міграційних переміщень населення адміністративних районів у 

межах області найбільше впливає рівень зареєстрованого безробіття, середньомісячна заробітна 

плата, кількість суб’єктів господарювання та відстань від столиці. 

 

 

СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

ТРАНЗИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО 

РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

  

 

Автор: Козаченко Ростислав, учень 41 групи (11 класу) 

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

Науковий керівник: Гайдаєнко Олена Анатоліївна, 

керівник гуртка Білоцерківського навчально-виховного об’єднання 

«Ліцей – МАН» 

 

 Актуальність теми. Дослідження обраної теми «Транзитний потенціал Київської області 

в умовах сучасного розвитку» є актуальним, оскільки транспорт – це найважливіша ланка у сфері 

економічних стосунків. Галузь транспорту є важливою частиною економіки, що забезпечує 

обслуговування як внутрішніх, так і міжнародних та транзитних перевезень вантажів і пасажирів. 

Транспортний комплекс бере участь у створенні продукції та доставці її споживачам, здійснює 

зв’язок між виробництвом та споживанням, між різними галузями господарства, між країнами та 

регіонами. На нього припадає значна частина основних виробничих фондів та промислово-

виробничого персоналу. Транспорт є невід’ємною складовою загальної державної економічної 

політики та забезпечення обороноздатності країни. Головним у вивченні транспорту є встановлення 

основних направлень вантажів та пасажирів, характеристика існуючих та прогнозування створення 

нових транспортних коридорів, виявлення нераціональних перевезень та оптимального поділу 

вантажів між окремими видами транспорту. Всі шляхи сполучення та всі транспортні засоби 



 

 

279 

 

України в сукупності утворюють національну транспортну систему, яка постійно удосконалюється 

не тільки технічно, але й організаційно. 

На сьогоднішній день рівень дослідження транспортної системи України є досить високим. Є 

достатня кількість літератури та інтернет-ресурсів для дослідження цієї теми. Зокрема, для 

написання цієї роботи були використані дисертаційні дослідження, монографія, інтернет-ресурси 

та навчальні посібники. Проте, окремі аспекти розвитку транспортного комплексу нашої держави 

потребують додаткового вивчення, зважаючи на швидкозмінні процеси у сучасній глобальній 

економіці. 

Об’єктом дослідження є транспортна система України та Київської області. 

Предметом дослідження є особливості транзитного потенціалу Київської області в умовах 

сучасного розвитку автомобільного та залізничного транспорту України. 

Мета дослідження: розкрити особливості й структуру транспортної системи України та 

Київської області, визначити проблеми цієї галузі господарства та перспективні шляхи їх 

вирішення, дослідити їх транзитний потенціал. 

 Методи дослідження: 

 Статистичний (узагальнення й аналіз інформації органів державної статистики). 

 Моделювання (здійснена спроба аналізу моделі транспортних коридорів, що проходять 

територією Київської області). 

 Метод порівняння (можливість зробити висновок про подібність чи відмінність об’єктів 

пізнання, виявити кількісні та якісні характеристики предметів, класифікувати, упорядкувати і 

оцінити їх). 

 Метод аналізу та синтезу (уявний розподіл цілого на складові частини і об’єднання 

окремих частин у ціле). 

Наукова новизна дослідження   дослідження транзитного потенціалу на прикладі певних 

областей в Україні із застосуванням коефіцієнта Енгеля. 

Практичне значення дослідження – можливість використовувати зібраний матеріал на 

уроках географії та у позакласній роботі для розширення знань учнів про сучасний транспортний 

комплекс країни.  
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ НАРОДЖУВАНОСТІ В УКРАЇНІ 

  

Автор: Мельнікова Тетяна, учениця 10 класу Ірпінської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 12 з 

вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) 

Науковий керівник: Горовий Олег Володимирович, 

учитель географії Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів № 12 з вивченням іноземних мов (школа 

лінгвістики) 

 

Низька народжуваність, що у старіючому населенні повсякчас «підживлює» депопуляційні 

тенденції, вже стала однією із характерних ознак демографічної реальності сьогодення. Хоча за 

рівнем народжуваності Україна наразі утримується у групі європейських держав із найнижчими її 

показниками, однак тенденції цього демографічного процесу у міжкризовий період можна 

вважати позитивними.  

Обвальне зниження народжуваності розпочалось в Україні у 1989 р. Найнижчі її показники 

були зареєстровані в 2001 р., а починаючи з 2002 р. і до 2014 р. спостерігалося підвищення 

народжуваності в Україні. Доволі важливим є регіональний аналіз народжуваності, що дасть змогу 

запровадити диференційовану соціальну політику в регіонах. 

Об’єктом дослідження роботи є процеси народжуваності в Україні. 

Предметом дослідження є геопросторові відмінності процесів народжуваності в Україні та 

чинники, що їх зумовлюють. 

Метою роботи є науковий аналіз просторових відмінностей процесів народжуваності та 

демографічної ситуації в Україні. Вона передбачає вирішення наступних завдань: 

 розглянути теоретико-методологічні основи наукового дослідження процесів 

народжуваності; 

 систематизувати чинники формування демографічних процесів та народжуваності; 

 охарактеризувати тенденції зміни народжуваності в Україні; 

 показати просторові відмінності народжуваності; 

 порівняти показники народжуваності України та інших держав. 

Наукова новизна дослідження полягає у всебічній характеристиці чинників, які впливають 

на народжуваність та демографічну ситуацію в Україні, розкритті територіальних відмінностей 

цього процесу та порівнянні його із іншими державами світу. 

В роботі охарактеризовано динаміку народжуваності в Україні та її порівняння із 

показниками держав світу. Найвагомішими змінами народжуваності в Україні є: перехід до 

малодітності, зниження ранньої народжуваності, «постарішання» материнства, збільшення частки 

позашлюбних народжень. Встановлено, що найвищий коефіцієнт народжуваності у 2016 р. був у 

Рівненській області. Серед регіонів з високим рівнем народжуваності – Волинська і Закарпатська 
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області. Північно-східні та південно-східні регіони, а також Черкаська область характеризуються 

найнижчою народжуваністю. 

Використовуючи статистичні показники стосовно народжуваності, за допомогою 

кластерного методу було виявлено регіональні відмінності процесу народжуваності в Україні. 

 

 

СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

СУЧАСНІ ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ  УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА НА ПРИКЛАДІ 

СІЛ ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ: ДІДІВЩИНА, ВЕЛИКІ ГУЛЯКИ, ТОМАШІВКА 

 

  

Автор: Хоменко Денис, учень 10 класу Дідівщинського 

навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дитячий садок» Фастівського району 

Науковий керівник: Джура Надія Олександрівна, 

учитель географії, керівник гуртка Дідівщинського навчально – 

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дитячий садок»  Фастівського району 

 

Актуальність дослідження. Головнішим у нашої країни є населення, від якого залежить 

економічне зростання країни. Населення України, населення українських сіл продовжує 

скорочуватись. В період з 2010-2016 р. в селі Дідівщина населення скоротилось на 31 особу, в селі 

Томашівка на 60 мешканців, в селі Великі Гуляки на 72 особи. 

Статистика свідчить, що на одного новонародженого приходиться троє, а іноді і четверо 

померлих. Ці страшні цифри змушують задуматись. 

За останніх п’ять років смертність серед молоді у селах Дідівщина, Томашівка, Великі 

Гуляки зросла на 11 %. 

Нині в селах Дідівщина, Томашівка, третя частина молоді безробітна. 

Постановка питання. В Україні сучасна демографічна ситуація викликає занепокоєння, 

особливо в сільській місцевості. Скорочення чисельності населення, зниження тривалості життя і 

народжуваності, від’ємне сальдо міграції стали характерними ознаками демографічної кризи на 

селі. Тому вивчення сучасного стану сільського населення та тих процесів, що на нього впливають 

нині надзвичайно актуальні[1]. 

Метою дослідження є вивчення демографічної ситуації в селах Фастівського району: 

Дідівщина, Томашівка, Великі Гуляки. На основі аналізу нинішньої демографічної ситуації в селах 

розробити систему дієвих заходів, необхідних для подолання депопуляції та збереження людності 

у сільських поселеннях. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 
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  проаналізувати сучасний стан демографічної ситуації; 

 проаналізувати показники народжуваності та смертності в селах Дідівщина, Великі Гуляки,   

Томашівка; 

 встановити фактори впливу на демографічну ситуацію в селах; 

 визначити основні напрямки державної політики щодо вирішення демографічної ситуації. 

Запропоновані методи подолання демографічної кризи в українських селах. Розглянуто 

заходи, які спрямовані на:  

1. Поліпшення умов розвитку сім’ї; 

2. Пом’якшення негативних наслідків процесу старіння; 

3. Міграційну політику; 

4. Покращення системи охорони здоров’я. 

Дослідження, які були проведені, показують, що за роки незалежності в селах Дідівщина, 

Томашівка, Великі Гуляки відбулися значні зміни у скороченні наявної чисельності населення. З 

2010-2016рр. частка дітей значно зменшилась (внаслідок скорочення народжуваності), а частка 

осіб похилого і старечого віку— значно збільшилась. 

Було дано аналіз природного руху населення, який показав що з 2010-2016 рр. від’ємний 

природний приріст спостерігався в усіх селах. Що призводить до зниження природного приросту 

та спричиняє деформацію вікової структури населення. 

Дослідження механічного руху населення показали, що сальдо міграції сіл Дідівщина, 

Томашівка, Великі Гуляки є додатним. Що може вплинути на подальший розвиток сіл. 

Вищезазначені недоліки обумовлюють необхідність пошуку шляхів подолання 

демографічної кризи, які запропоновані в роботі. 

 

 

СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА   ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

 

ЧОРНОБИЛЬ: ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ ЯК ТУРИСТИЧНА ПРИНАДА 

  

Автор: Пархоменко Роман, учень 11 класу 

Іванківського районного ліцею 

 Науковий керівник: Кривульська Людмила 

Олексіївна, вчитель географії Іванківського районного 

ліцею, вчитель-методист 

 

Об’єкт дослідження - туризм Чорнобильської зони відчуження. 

Предмет дослідження - сутність та об’єкти туризму Чорнобильської зони відчуження. 

Мета дослідження - головною метою даної роботи є висвітлення динаміки і структури 

туристичних потоків до Чорнобильської АЕС, вивчення особливостей екологічного туризму 
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Чорнобильської зони відчуження як одного з найважливіших об’єктів «похмурого» туризму 

України та його відмінності з близькими за змістом видами туризму. 

Завдання дослідження: 

– надати історичну довідку про аварію на ЧАЕС; 

– проаналізувати специфіку туристичної діяльності в зоні відчуження; 

– охарактеризувати визначні місця зони; 

– визначити основні категорії відвідувачів Чорнобильської зони; 

– вивчити екотуризм та його особливості в Чорнобильській зоні відчуження; 

– проаналізувати екотуризм та його відмінності з близькими за змістом видами туризму; 

– проаналізувати діяльність Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного 

заповідника; 

– проаналізувати національне законодавство України з точки зору нормативно–правового 

забезпечення туристичної діяльності в Чорнобильській зоні відчуження. 

Попри низку заборон, небезпеку, специфічність туристичного маршруту та досить немалі 

ціни, охочих відвідати Чорнобильску зону знаходиться чимало. Очевидно, туристів манить ореол 

таємничості, тому переважує бажання все побачити на власні очі. Ті, хто вже відвідав Чорнобиль 

та Прип’ять, виказують захоплення та незабутні враження. Адже це унікальна історія, це музей 

артефактів і часу, котрий зупинився на 31 рік. Тому цікавість туристів до Чорнобильської зони 

відчуження, без сумніву, лише зростатиме. Хоча історична зона, на жаль, поступово занепадає. 

Потрапити до зони відчуження справді можуть усі, кому виповнилося 18 років. Але дозвіл 

має видати єдина уповноважена на це структура - «Чорнобильінтерінформ». Ним можуть 

скористатися і приватні зацікавлені особи, і туристичні фірми, які організовують ці подорожі. 

Чорнобильський туризм на сьогодні є незаперечним фактом, який необхідно обернути на 

позитивний чинник сприяння зацікавленості світу Україною. Трагедію, яку не змінити, треба 

обернути на користь (економічну, екологічну, пізнавально-наукову) для країни. 
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СЕКЦІЯ: ГЕОЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ 

 

СУЧАСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ  

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

Автор: Богатирьов Владислав, учень 9 класу Броварської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7           

Науковий керівник: Бобко Жанна Петрівна,                                               

вчитель географії Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №7        

 

Мета: проаналізувати природні ресурси Луганської області, створити інтерактивну карту 

«Мінеральні ресурси Луганської області».       

  Актуальність теми полягає в дослідженні проблеми подальшого використання природних 

ресурсів Луганщини для відбудови господарства після закінчення антитерористичної операції на 

сході України. 

  Дослідницькі завдання: проаналізувати довідкову та наукову літературу з геології та 

мінералогії; за допомогою онтологічного підходу дати характеристику природних ресурсів 

Луганської області; створити інтерактивну карту «Мінеральні ресурси Луганської області». 

  Отримані результати: інтерактивна карта «Мінеральні ресурси Луганської області». 

  Висновки: матеріали проведеного дослідження можуть бути використані в курсі географії 

під час вивчення природних ресурсів України, зокрема Луганської області. 
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СЕКЦІЯ: КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХВИЛЬ ТЕПЛА ЛІТНЬОГО ПЕРІОДУ 2005 – 2017 РОКІВ НА 

ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

  

       Автор: Герасимнюк Юлія, учениця 11 класу Тетіївського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-природничо-математичний ліцей» 

Науковий керівник: Гарбар Лариса Володимирівна, 

вчитель географії Тетіївського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів-природничо 

математичний ліцей», вчитель-методист 

 

Хвилі тепла – тривалі періоди аномально теплої погоди – привертають до себе увагу вчених 

всього світу. Оскільки вони є дуже небезпечним явищем з точки зору негативного впливу на 

населення і можуть призводити до загибелі та погіршення стану здоров’я значної кількості людей. 

Прояв цього небезпечного явища підвищує ризик виникнення лісових пожеж, загострює проблему 

нестачі продовольства, може стати причиною суттєвих втрат в різних секторах економіки. 

Детальне вивчення частоти прояву хвиль тепла, їх характеристик та синоптичних передумов 

виникнення є актуальним, оскільки дасть змогу наблизитися до розв’язання проблеми 

прогнозування даного атмосферного явища та мінімізувати його негативний вплив на людину як 

біологічну істоту та її господарську діяльність. 

Мета дослідження: встановлення основних методологічних проблем, що виникають при 

дослідженні хвиль тепла та аналіз частоти прояву і потужності цієї метеорологічної аномалії на 

території Київської області для літнього періоду 2005 – 2017 років. 

     Завдання дослідження: 

1. За літературними джерелами встановити найбільш поширені методики визначення хвиль 

тепла у світі та їх вплив на живих істот та економіку. 

2. Встановити дати та кількість випадків хвиль тепла на  метеостанціях Київської області за 

літній період 2005 – 2017 рр. 

3. Проаналізувати тривалість та дати настання хвиль тепла літнього сезону в Київській 

області протягом періоду 2005 – 2017 рр. 

4. Визначити кумулятивну Тмах, середню Тмах та проаналізувати потужність хвиль тепла на 

території Київської області в літній період 2005 – 2017 рр. 

5. Здійснити розподіл хвиль тепла за природними зонами Київської області. 

Результатом дослідження є встановлення кількості випадків хвиль тепла на території 

Київської області в літній період 2005 – 2017 років за методикою ВМО. Проаналізовано 

потужність визначених ХТ, здійснено розподіл за природними зонами досліджуваного регіону. 
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СЕКЦІЯ: КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ 

 

ПРОГНОЗ ПОГОДИ: НАУКОВИЙ ПОГЛЯД ТА НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР ПОГОДИ 

 

  

Автор: Іващенко Антон, учень 9 класу Новосілківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинського району 

Науковий керівник: Сімоник Наталія Юріївна, вчитель 

Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-

Святошинського району, вчитель-методист 

 

Актуальність теми: Ніщо в природі нашої планети не здійснює настільки значного впливу 

на життя і господарську діяльність людей, як погода та клімат. Від погодних умов залежить 

діяльність багатьох сфер господарства (промисловість та сільське господарство безпосередньо 

залежать від «примхів» погоди). Здоров’я і навіть настрій людини також визначаються погодними 

показниками. Зокрема, різкі зміни тиску та температури, за даними медиків, призводять до 

загострення хвороб серцево-судинної системи артритів і навіть існує загроза збільшення 

смертельних випадків в «несприятливі дні». Керувати погодою людство не зможе в недалекому 

майбутньому, але прогнозувати її більш близько до точності – досить важливо, оскільки це дасть 

можливість зберегти в масштабах планети тисячі людських життів та мільярди грошей. Наукові 

прогнози досить короткострокові, тому мої дослідження проведені в поєднанні спостережень за 

погодою та прогнозуванням погоди за народним календарем і народними прикметами. 

Мета та завдання досліджень: Довести, що погоду можна спрогнозувати і передбачати на 

тривалий час (сезон, місяць) за допомогою скарбнички народної мудрості, яка створювалась 

сторіччями.  

Об’єкт дослідження: Стан атмосфери в с. Чабани за період з лютого 2017р.  

Предмет дослідження: Погодні умови та прогноз за народним календарем. 

Методи дослідження: Робота з першоджерелами; польовий метод – робота на 

метеомайданчику; аналітичний метод – зіставлення статистичних даних та прогнозування погоди.  

Практичне значення роботи: отримані результати можна використовувати для 

довгострокових прогнозів погоди, які можна використовувати в с/г для посіву та збору урожаю, як 

в великих господарствах, так і в підсобних власних господарствах. 
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СЕКЦІЯ: ГІДРОЛОГІЯ 

 

ГІДРОНІМІКА ОБ’ЄКТІВ БАСЕЙНУ РІЧКИ РОГОЗЯНКИ 

  

Автор: Яременко Валерія, учениця 10 класу Комунального закладу 

«Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2                        

імені В.П.Мельника»    

Науковий керівник: Олiйник Володимир Володимирович, 

вчитель географії Комунального закладу «Володарська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 імені В.П.Мельника»   

 

Мета дослідження: вивчення походження назв водойм в басейні річки Рогозянка, 

систематизація їх за географічним та мовленнєвим змістом, пояснити походження цих назв і їх 

зміну в часі. 

Завдання дослідження: 1. Дослідити на місцевості наявні водойми в басейні річки 

Рогозянка з метою уточнення змін в їх кількості й конфігурації, провести опитування місцевих 

жителів з метою встановлення гідронімів й пов’язаних з ними легенд чи історичних подій; 2. 

Пояснити походження та зміну в часі гідронімів у зв’язку з їх історичною, мовознавчою, 

культурно-етнічною та краєзнавчою значимістю. 

Актуальність дослідження: полягає у спробі дослідити гідронімічні особливості водних 

об’єктів басейну річки Рогозянки. 

Результати дослідження: р. Рогозянка є лівою притокою р. Рось й за свою історію кілька 

разів змінювала свою назву (Ченка, Рубченка, Рогодзянка), має близько 20 струмків, назви яких 

пов’язують з іншими, більш значимими господарськими об’єктами: вигін, бригада, куток, вулиця, 

прізвища, або прізвиська людей, які живуть (жили) біля зазначених об’єктів та 23 стави. Стави 

частіше ніж річки й струмки змінюють свою назву у зв’язку зі зміною власності, переходом до 

одного, чи іншого орендаря, зникненням старих і створенням нових водойм. Виявлено кілька 

легенд щодо походження назв зазначених об’єктів дослідження, проведено аналіз гідронімічних 

особливостей району дослідження з використанням різних джерел. 
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